
Elektroniskt kodlås INSYS CombiLock 200 Pro – kort version 

Detta skåp levereras med ett elektroniskt kodlås, Combi Star Pro. Nedan följer en kort 
användarbeskrivning.Leveranskoden är 123456 

Öppning av skåpet 

Tryck användarnummer 0 sedan direkt koden (vid leverans 123456), vrid sedan knappsatsen ¼ varv 
medsols.  Alltså i en följd 0123456. 

Öppna dörren med vredet. 

Låsning av skåpet 

Stäng lådan och vrid tillbaka knappsatsen till upprätt läge. 

Knappsatsen måste stå i upprätt läge för att skåpet skall vara låst. 

Byte av kod – görs alltid med låset låst i upprätt läge. 

1. Tryck 0 sedan befintlig, 6-siffrig kod (vid leverans 123456), låset klickar till 
2. Tryck inom 10 sekunder *0*  
3. Tryck befintlig, 6-siffrig kod och sedan * 
4. Tryck ny 6-siffrig kod och sedan * 
5. Tryck nya 6-siffriga koden och sedan * igen 

Klart, prova att nya koden fungerar genom att trycka 0 + nya koden. 

Skapa/ändra användarkod 

1. Tryck 0 sedan befintlig 6-siffrig masterkod låset, klickar till 
2. Tryck inom 10 sekunder *1* 
3. Tryck användarnummer sedan * (anv 1 = 1* ,  anv 9 = 9*) 
4. Tryck 6-siffrig masterkod sedan * 
5. Tryck ny 6-siffrig användarkod och sedan * 
6. Tryck nya 6-siffriga koden och sedan * igen 

Vid ändring av redan programmerad användarkod tryck befintlig användarkod under punkt 1 och 4. 

Användaren öppnar sedan genom att trycka sitt användarnummer (1-9) och sedan sin 6-siffriga kod. 

Radera användarkod 

1. Tryck 0 sedan befintlig 6-siffrig masterkod, låset klickar till 
2. Tryck inom 10 sekunder *1* 
3. Tryck användarnummer sedan * (anv 1 = 1* ,  anv 9 = 9*) 
4. Tryck 6-siffrig masterkod sedan * 
5. Tryck * 

 



Programmera dubbelkommando (krav på 2 som öppnar) 

1. Tryck Masterkoden (0 och 6 siffror), låset klickar till 
2. Tryck inom 10 sekunder *2* 
3. Tryck 6-siffrig Masterkod sedan * 
4. Tryck 1* 

Dubbelkommando är aktiverat 

Öppna med dubbelkommando 

1. En användare trycker sitt användarnummer (0-9) + 6-siffrig kod 
2. Grön lampa lyser fast 
3. Nästa användare trycker sitt användarnummer (0-9) + 6-siffrig kod 
4. Låset kan öppnas 

Programmera tidsfördröjning 

1. Tryck 0 sedan befintlig 6-siffrig Masterkod, låset klickar till 
2. Tryck inom 10 sekunder *3* 
3. Tryck den 6-siffriga Masterkoden sedan * 
4. Tryck antal minuter tidsfördröjning (01-99) sedan * 
5. Tryck antal minuter öppningsbar tid (01-99) sedan * 

Öppning med tidsfördröjning 

1. Tryck kod 
2. Vänta under tidsfördröjningen, låset signalerar och ger fast grönt sken 
3. Tryck koden igen inom öppningsbara tiden 
4. Vrid låset till öppet 

Fel kod 

Om man slår fel kod 4 gånger i rad spärras låset i 5 minuter innan man får 2 försök igen. Under 
spärrtiden blinkar låset var 10:e sekund. 

Batteri 

Låset drivs av 2 st AAA batterier. Använd fräscha alkaliska batterier. 

När batteriet börjar bli svagt signalerar låset med 10 korta pip och röd/grön blink vid öppning. 
Batteriet skall då bytas. Batteriet sitter under knappsatsen. Fäll ned knappsatsen genom att trycka 
ned spärren som sitter ”kl 12” och fäll ned. Byt batterierna i batterihållaren. Fäll igen knappsatsen. 

När knappsatsen varit öppnas måste koden slås en gång för att aktivera låset igen. Sedan kan man 
öppna som vanligt. 

För utförlig instruktion med låsets alla möjligheter, eller problem, kontakta oss. 

Kassaskåpspoolen AB tel 08-7552280 

Mail: info@kassaskapspoolen.se 


