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Bruksanvisning 
Kaba Mas högsäkerhetslås 

Modell LC 
 

1. Allmänt 
 
Högsäkerhetslåset LC från Kaba Mas är ett batteridrivet elektroniskts kodlås med flera inbyggda funk-
tioner som kan aktiveras via knappsatsen. Låset kan hantera upp till två öppningskoder. 
 
Programmera alltid med öppen skåpdörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs. 
 

2. Att öppna och stänga låset 
 

1.   Knappa in öppningskoden. Låset signalerar med en grön blinkning. Fabriksinställd kod är 
502550. 

2.   Vrid handtaget till öppet läge innan låset signalerar med en grön och en röd blinkning (inom 4 
sekunder). 

3.   För att stänga, vrid tillbaka handtaget till låst läge. Kontrollera alltid att dörren verkligen är låst 
genom att känna på handtaget. 

 
Notera!   Fem felaktiga koder medför att låset blockeras i tre minuter. Varje felaktig kod efter detta 
innebär ytterligare tre minuters blockering. Att låset är blockerat indikeras med röda blinkningar. 
 
Notera!   Om låset signalerar med en serie gröna och röda blinkningar och pip vid öppning indike-
rar detta att batteriet börjar ta slut och behöver bytas ut (se avsnitt 9). 
 

3. Att lägga in nollställningskod 
 
En nollställningskod kan läggas in för att kunna nollställa låset med om öppningskoden skulle komma 
bort. Vid en nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550. 
 

Notera!    Om en nollställningskod önskas måste den läggas in före annan programmering utförs, 
annars förloras möjligheten permanent. Nollställningskoden går sedan inte att ändra eller ta bort. 
Om en nollställningskod ej önskas, gå direkt vidare till avsnitt 5. 

 
 
 



 
 

 
 

      1.    Tryck # och sedan 0. Låset signalerar med en grön blinkning. Om nollställningsfunktionen är 
             permanent avstängd felindikerar låset med 3 röda blinkningar. 

2.   Knappa in den fabriksinställda (inaktiva) nollställningskoden 120943. Låset signalerar med en 
grön blinkning. Om nollställningskod redan lagts in felindikerar låset med 3 röda blinkningar. 

3.   Knappa in en ny 6-siffrig nollställningskod. Låset signalerar med en grön och en röd blinkning. 
4.   Knappa in den nya nollställningskoden igen. Låset signalerar med en grön och en röd blinkning. 
 

4. Att avgöra om nollställningskod är inlagd 
 

1.   Tryck # och sedan 9. Låset signalerar då enligt följande: 
      •     Två röda blinkningar indikerar att nollställningskod ännu ej lagts in. 
      •     Fem röda blinkningar indikerar att nollställningskod är inlagd. 
      •     En grön blinkning indikerar att nollställningsfunktionen är permanent avstängd. 

 

5. Att ändra öppningskod 
 
Notera!    Öppningskod 1 är inlagd från fabrik. Öppningskod 2 måste först läggas in enligt avsnitt 6. 
 

1.   Tryck # och sedan 1 för att ändra kod 1, eller # och # och sedan 1 för att ändra kod 2. 
2.   Knappa in nuvarande öppningskod. Fabriksinställd öppningskod 502550. 
3.   Knappa in en ny 6-siffrig öppningskod. Knappa därefter in den nya öppningskoden igen. 

 

6. Att Lägga in / Ta bort / Möjliggöra låsöppning / Omöjliggöra låsöppning för 
öppningskod 2 
 
Notera!    Dessa kommandon är bara tillgängliga när låset är inställt på enanvändaröppning (se av-
snitt 7). Öppningskod 2 blir automatiskt 502550 vid inläggning och låsöppning blir automatiskt möjlig-
gjord.  
 

1.   Tryck # och sedan: 
3 för att lägga in öppningskod 2, eller 
4 för att ta bort öppningskod 2, eller 
6 för att möjliggöra låsöppning för öppningskod 2, eller 
7 för att omöjliggöra låsöppning för öppningskod 2 

2.   Knappa in öppningskod 1. 
 

 
 



 
 

 
 

7. Att ändra öppningsläge 
 
Låset är fabriksinställt på enanvändaröppning, d.v.s. det krävs enbart en öppningskod för att öppna lå-
set. Låset kan också ställas in på tvåanvändaröppning. Tvåanvändaröppning innebär att två användare 
måste knappa in sina respektive öppningskoder efter varandra inom loppet av 30 sekunder för att öppna 
låset. 
 
Notera!    Ändring till tvåanvändaröppning medför att öppningskod 1 och öppningskod 2 sätts till 
502550. Ändring till enanvändaröppning medför att öppningskod 1 sätts till 502550 och att öppnings-
kod 2 tas bort. Ändring av öppningskod görs sedan enligt avsnitt 5.  
 

1.   Tryck # och sedan 2. 
2.   Enanvändaröppning till tvåanvändaröppning:      Knappa in öppningskod 1. 

Tvåanvändaröppning till enanvändaröppning:     Knappa in öppningskod 1 och öppningskod 2. 
 

8. Att nollställa låset 
 
Vid en nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550. 
 
Notera!    Nollställningskoden måste först ha lagts in enligt avsnitt 3.  
 

1.   Tryck # och sedan 0. 
2.   Knappa in nollställningskoden. 

 

9. Att byta batteri 
 

1.   Öppna dörren och låt den vara öppen under batteribytet. 
2.   Sätt in en liten skruvmejsel eller liknande verktyg i uttaget under knappsatsen. 
3.   Bänd försiktigt knappsatsen utåt med hjälp av verktyget. 
4.   Tag bort det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt alkaliskt 9V (6LR61) batteri. Batterier av 

fabrikat Duracell rekommenderas. 
5.   Sätt tillbaka knappsatsen och se till att kabeln inte kommer i kläm. 
6.   Prova låsets funktion. 
7.   Klistra fast ett nytt sigill så att hälften fäster mot knappsatsens sida och hälften mot dörrens utsi-

da. 


