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INSTRUKTIONER T20, T28, T40, T56 
 

Var god läs igenom och behåll sedan manualen för framtida referens 
 

1. Innan du använder skåpet första gången 

a. Avlägsna täckbrickan mellan vredet och knappsatsen på låsets framsida 
b. Ta den medföljande nödöppningsnyckeln och sätt den i nyckellåset. Vrid om 

nyckeln en aning. Vrid sedan vredet medsols åt höger och öppna dörren. 
c. Avlägsna den svarta batteriluckan på insidan av dörren. 
d. Placera batterierna (4xAA 1.5V batterier) i batterihållaren. Kontrollera att 

batteripolerna är rättvända. 
e. OBS! Skapa en användarkod enligt punkt 2 innan du stänger dörren 
f. Stäng dörren och avlägsna nödöppningsnyckeln. Sätt tillbaka täckbrickan 

över nyckellåset. 
g. Skåpet är nu klart att använda 

 
OBS! Förvara inte nödöppningsnyckeln inuti eller nära kassaskåpet 

 
2. Skapa, eller byt användarkod så här 

a. Med dörren i öppet läge, tryck på den röda knappen på insidan av dörren. 
Den gula lampan tänds. 

b. Ange er önskade användarkod (3-8 siffror). Tryck därefter på ”#” för att lagra 
koden i låset. 

c. Om den gula lampan blinkar upprepande så har något gått fel. Försök igen 
från steg 2a. 

d. Innan du stänger skåpet, kontrollera att koden fungerar genom att följa 
stegen i 3a 

 
3. Öppna skåpet så här 

a. Mata in koden du har angett i steg 2b. Tryck därefter på ”#” 
b. Vid varje knapptryckning så blinkar den gula lampan till och en ljudsignal 

spelas för att bekräfta inmatning av siffran.  
Om den gula lampan blinkar upprepande så har något gått fel. Försök då 
igen från steg 3a 

 
4. Spärr vid för många felaktiga inmatningar 

a. Efter tre felaktiga inmatningsförsök spärras låset under 20 sekunder. 
b. Efter ytterligare tre felaktiga försök i följd så spärras låset under 5 minuter. 

 
5. Lås skåpet så här 

a. Stäng dörren och vrid vredet åt vänster 
 

6. Så här öppnar du skåpet med nödöppningsnyckeln 
Detta görs om du har glömt koden eller batterierna har tagit slut. 

a. Avlägsna täckbrickan mellan vredet och knappsatsen på låsets framsida 
b. Ta den medföljande nödöppningsnyckeln och sätt den i nyckellåset. Vrid om 

nyckeln en aning. Vrid sedan vredet medsols åt höger och öppna dörren 
 

7. Byte av batteri 
a. Om både den röda och gröna lampan lyser så behöver batterierna bytas ut 
b. Avlägsna den svarta batteriluckan på insidan av dörren. 
c. Placera batterierna (4xAA 1.5V batterier) i batterihållaren. Kontrollera att 

batteripolerna är rättvända 
d. Innan du stänger skåpet, kontrollera att koden fungerar genom att följa 

stegen i 3a 
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