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ANVÄNDARMANUAL COMBISTAR 7250 EASY OCH SIMPLEX  
 

Säkerhetsinformation 
Låset kan hantera två öppningskoder: KOD 1 och KOD 2. KOD 1 är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 123456. 
KOD 2 är underställd KOD 1 och är ej inlagd från fabrik.  
 

• För god säkerhet, ändra Leveranskoden   1 2 3 4 5  6   omgående efter att installation av låset är gjord. 

• Använd inga personliga data/uppgifter vid val av KOD. 

• Ändra alltid Er KOD med öppen dörr. Öppna låset och dörren, Öppna och stäng sedan låset några 

Gånger med öppen dörr med den nya koden.     

• Alla inslagningar kan enkelt avbrytas genom att trycka på ”C” -knappen. 

• Var uppmärksam på att aldrig vrida manöverpanelen med ett större moment än 10 Nm. 

• Tag ej bort sigillet på låset. I sådant fall gäller ej längre någon garanti. 
 

1. ATT ÖPPNA OCH STÄNGA LÅSET  
 

 
 

1. Tryck giltig KOD. Låset signalerar med ett grönt blink. Fabriksinställd KOD är 123456.  
2. Vrid Manöverpanelen medurs till stopp.  Låset är nu öppet.  
3. Vrid skåpets handtag till öppet läge och öppna dörren.  
4. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge och vrid Manöverpanelen moturs till ursprungsläget.  

 Kontrollera att dörren är låst genom att prova att vrida Manöverpanelen medurs och känna på handtaget.  
  

 Om felaktig KOD slås fyra gånger i rad, startar en 10 sekunders  utestängningsperiod. 

 Se vidare på sidan 4, visuella och akustiska signaler. 
  

 Korrekt KOD måste slås två gånger i rad när: Det har varit ett spänningsavbrott, 

 som vid batteribyte eller då fel kod slagits mer än i fyra gånger i rad. 
 

Efter att koden slagits in måste det elektroniska låset öppnas inom 10 sekunder genom att vrida Manöverpanelen 
annars kommer låset att låsas automatiskt.  
 

 

 

 

 LÅST LÄGE UPPLÅST LÄGE 
 

 

 

 

 
  

 När Ni lämnar låset är det viktigt att vrida manöverpanelen fram och tillbaka för att 
 säkerställa att låset är låst på ett riktigt sätt.  
 

2. ATT ÄNDRA KOD (Skall alltid göras med öppen dörr)  
 
 

  

 Slå nuvarande KOD 1 

 

 Slå den nya KOD 1 (som exemplet här) 

  Upprepa den nya KOD 1 
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Önskad tidsperiod : 
*01* för 1 minut till  
*99* för 99 minuter. 

 

 

3. ATT SKAPA OCH ÄNDRA KOD 2 (Skall alltid göras med öppen dörr)  
 

  

 
Slå KOD 1. (För att ändra tryck KOD 1 eller KOD 2) 

 

 Slå den nya KOD 2 (som exemplet här) 

 Upprepa den nya KOD 2 

 

4. RADERA KOD 2. (Skall alltid göras med öppen dörr)  
 

  

 Slå KOD 1 
 

Alla pågående aktiviteter kan avbrytas genom att slå
 

 

5. TIDSFÖRDRÖJNINGS FUNKTIONER FÖR COMBISTAR 7250 SIMPLEX (EJ EASY) 
 

För att öppna låset när funktionen tidsfördröjning är aktiverad måste koden slås ytterligare en gång efter att 
tidsfördröjningen löpt ut. Om koden inte slås inom öppningsfönstret måste tidsfördröjningen aktiveras igen. 
 

Tidsfördröjning  1 - 3 minuter >  Tidsfönster för öppning av lås  1 minut 
Tidsfördröjning  4 - 10 minuter >  Tidsfönster för öppning av lås  2 minuter 
Tidsfördröjning  11 - 99 minuter >  Tidsfönster för öppning av lås  3 minuter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Öppna med tidsfördröjning.  
 

 
KOD 1 eller KOD 2 kan användas. Tidsfördröjningen har påbörjats. 

 

   
 
 

Om en felaktig KOD slås under tidsfönstret för öppning, eller tangenten          trycks måste 
Proceduren för att öppna med tidsfördröjning göras om. 

 
 

Avvakta 15 x pip sedan grön lysdiod. Tidsfönster för öppning har startats.  
Slå KOD 1 eller 2 igen. Vrid Manöverpanelen medurs till stopp.  Låset är nu öppet.  
 

Aktivera tidsfördröjning  
(Skall alltid göras med öppen dörr).  
 

 

 
KOD 1 (som exemplet här)

 
 

  

 

Avaktivera tidsfördröjning  
(Skall alltid göras med öppen dörr) 
 

 0

 
KOD 1 (som exemplet här) 

 
 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Postadress Telefon Stockholm Hemsida E-post 
NORDSEC Security AB 031-96 20 20 08-85 85 95 www.nordsec.se info@nordsec.se  
Box 1070 Telefax Malmö Vapenskåp 
475 22 ÖCKERÖ  031-96 23 20 040-23 23 38 www.norlyx.se  
 

6. VISUELLA OCH AKUSTISKA SIGNALER 
 

Signal Orsak Kommentar 

 Grön 1 gång Giltig KOD har slagits in korrekt  

 Röd och�12 gånger Felaktig KOD har slagits. 

Då fyra felaktiga KODER slås i rad, 
påbörjas en 10-sekunders 
utestängningsperiod.  
Varje tillkommande felaktig 
inslagning av KOD förlänger 
utestängningsperioden med 10 
sekunder. Utestängningsperioden 
kan inte avbrytas. 

 Grön och�2 gånger. Ändringen är accepterad. 

Ändringen i KODEN eller 
Aktivering/avaktivering av den 
tillkommande funktionen har utförts 
korrekt. 

 Röd och�12 gånger. Ogiltig ändring. 

Ändringen av KOD eller 
aktivering/avaktivering av den 
tillkommande funktionen utfördes 
inte korrekt. Upprepa proceduren. 

Grön  blinkar var 5 sek. Tidsfördröjningen löper. 

Det elektroniska kombinationslåset 
reagerar inte på någon annan 
tangenttryckning under 
tidsfördröjningen. 

�15 gånger och sedan grön 

Öppningsperioden  
påbörjas. 

(Tidsfördröjningen har löpt ut) 
Information om öppningsperiod se: 
Öppning med tidsfördröjning 

 

Röd blinkande signal var 5 
sekund. 

Utestängningsperioden löper. 
Utestängningsperioden kan inte 
avbrytas! 

 Grön och sedan �2 
gånger 

Utestängningsperioden har avslutats. 
Det elektroniska kombinationslåset 
kan nu öppnas genom att slå den 
korrekta KODEN. 

 

 Röd och grön blinkning 
alternerande 10 gånger och 
�10 gånger. 

Varning för låg batterinivå. 
 2 x 1.5 x MICRO (AAA) Alkaline. 
(ej Återuppladdningsbara batterier). 

Ersätt typ AAA batterierna under den 
närmsta framtiden. KODERNA finns 
kvar efter byte av batterier. Slå in 
KODEN två gånger efter byte av 
batterierna. 

 Grön och �1 gång, 

 röd och �1 gång 

Tangentbordet har utsatts för 
Manipuleringsförsök alt. Batteri är 
bytt eller batteriluckan har öppnats. 

KODEN måste slås ytterligare en 
gång för att öppna det elektroniska 
låset. 

 
Vi kan inte garantera låset tillförlitlighet om det använts felaktigt eller om låset 
utsätts för våld eller annan felaktig hantering. Vi kan inte heller garantera förlust 
av värdeinnehåll beroende på att dörren inte har stängs på ett korrekt sätt. 
 
Skulle det inte vara möjligt att öppna dörren trots att instruktionerna ovan har  
följts, Vår då god och kontakta tillverkaren av skåpet/dörren. 
 

Batterierna är placerade 
bakom knappsatsen 


