
ІНСТРУКЦІЯ до електронного кодового замку  

«LA GARD» модель «LG BASIC» 

 

 

1. Відкриття і закриття замка  

Кожне натискання на кнопку клавіатури підтверджується звуковим сигналом і 

активацією червоного світлодіода.  

Код виробника встановлено на «1-2-3-4-5-6». 

Наберіть цей код і після подвійного звукового та сигналу світлодіода протягом 4 сек 

поверніть ручку-штурвал за годинниковою стрілкою, щоб відкрити двері.  

Якщо протягом цього часу ручку не повернути, замок залишається закритим.  

Для того, щоб зачинити сейф знову, просто закрийте двері і поверніть ручку проти 

годинникової стрілки до упору, замок заблокує ригелі автоматично. 

 

2. Захист замку від неправильних спроб ввести код. 

При введенні неправильного коду звучить 3-кратний звуковий сигнал в 

супроводі світлової індикації. Після 4-х невдалих спроб ввести код замок 

блокується на 5 хвилин. Протягом цього часу замок не може бути відкритий 

навіть введенням вірного коду. 

  

Подальші операції мають виконуватись при відкритих дверях сейфа! 

 

3. Зміна коду 1-го користувача (код №1) 

2-кратний звуковий сигнал на кожному з етапів сповістить про правильність 

команди. 

 Введіть комбінацію «0-0-0-0-0-0». 

 Введіть код активний код користувача чи код виробника, якщо 

перекодування здійснюється вперше. 

 Введіть новий персональний код з 6 цифр «X-X-X-X-X-X». 

 Введіть новий код «X-X-X-X-X-X» повторно для підтвердження. 

Якщо при зміні коду зроблена помилка, або при наборі коду виникла пауза, що 

виявилася довшою за 5 сек, то активним залишається старий код. 

 

4. Зміна коду 2-го користувача (код №2) 

Для програмування коду №2 спочатку потрібно стерти старий код №2 

Для того, щоб стерти код №2 введіть код №1, при цьому останню цифру коду 

утримуйте доти, доки не прозвучить наступний 2-кратний сигнал. Тепер після 

натискання цифри «3» код №2 видалиться з пам'яті. 



Для того, щоб ввести код №2 введіть код №1, при цьому останню цифру коду 

утримуйте доти, доки не прозвучить наступний 2-кратний звуковий сигнал. Тепер 

після натискання цифри «1», коли знов пролунає 2-кратний звуковий сигнал. Двічі 

введіть код №2 з 6 цифр «У-У-У-У-У-У». 

Тепер замок відкривається кодом №1 і кодом №2 незалежно один від одного. 

 

5. Режим менеджера 

Знаючи код №1, можна заблокувати код №2 до перешкоджання доступу. Введіть 

код №1 (2-кратний сигнал), а останню цифру коду утримуйте доти, доки не 

прозвучить наступний 2-кратний звуковий сигнал. Тепер натисніть цифру «2». Код 

№2 заблокований.  

Для того, щоб відновити доступ 2-го користувача введіть код №1 (2-кратний 

сигнал), а останню цифру коду утримувати доти, поки не прозвучить 2-кратний 

звуковий сигнал ще раз. Натисніть цифру «1». Код №2 знову діє. 

 

6. Заміна елементів живлення. 

Замок живиться від однієї батареї Crona 9V. Для її заміни необхідно викрутіть 

ґвинт з нижньої сторони корпусу замку та зніміть кришку, потягнувши за її виступ 

вниз. В деяких моделях замків "LA GARD" ґвинт не передбачений і для заміни 

батареї досить підняти корпус замку вгору.  

 

Встановлені коди не втрачаються в процесі заміни батареї! 

 

 

 

 


