
Manual till Nyckelskåp PT-serie 

PT24, PT40, PT80, PT120 

Att använda skåpet första gången 

När ni öppnar skåpet för första gången behöver ni använda de medföljande nödöppningsnycklarna. 

Ta bort den silvriga luckan mellan vredet och knapparna, sätt i nyckeln och vrid om. När skåpet är 

öppet behöver ni sätta i de medföljande batterierna i batterifacket på dörrens insida. Skåpet piper till 

när batterierna är insatta korrekt. Nu kan låset börja användas. 

Instruktioner 

1. Varje gång en knapp trycks på kommer en gul lampa att lysa en gång 

2. Om nästa knapptryckning inte sker inom 20 sekunder går låset tillbaka till sovläget 

3. När låset går till sovläget så avslutas inknappningen. Om ni vill öppna skåpet behöver ni slå 

hela koden på nytt. 

4. Om fel kod slås in kommer låset att pipa flera gånger i följd. Försök igen. 

5. Om fel kod slås in 3 gånger i rad kommer låset att låsa sig i 20 sekunder, under tiden kommer 

låset att pipa. Efter 20 sekunder kan ni försöka slå in koden på nytt. 

6. Funktionen för knappen ”*” är densamma som knappen ”#”, för att bekräfta koden 

7. Den fabriksinställda koden är: 1 5 9 # 

Ställ in en ny masterkod 

Slå först in ”00” på knappsatsen, tryck sedan på den röda knappen på baksidan dörren (insidan) en 

gång, en gul lampa betyder att ändring av masterkod är initierad. Slå in er nya önskade kod (3-8 

siffror) och avsluta med ”*” eller ”#” för bekräftelse av koden. Låset piper 2 gånger, den gula lampan 

sluter lyser och betyder att masterkoden nu är bytt. 

Ställa in en ny personlig kod 

1. Tryck på den röda knappen på baksidan dörren (insidan) en gång, en gul lampa lyser och 

betyder att ni nu kan börja ändra koden. 

2. Slå in er nya önskade kod (3-8 siffror) och avsluta med ”*” eller ”#”, låset piper två gånger 

och den gula lampan slocknar. Detta betyder att koden nu är bytt. 

Att öppna och stänga dörren 

1. Slå in rätt masterkod eller den personliga koden och avsluta med ”#” eller ”*”, låset piper två 

gånger, den gröna lampan lyser. Ni har nu 5 sekunder på er att vrida vredet och öppna 

skåpet, vrid åt höger för att öppna skåpet.  

Lågt batteri 

1. Om batterierna blir låga kommer den röda lampan att lysa tillsammans med den gröna 

lampan när skåpet öppnas, vilket varnar er för att batterierna bör bytas. 

2. Ta ut batterierna och sätt in nya. Om koden nollställs behöver ni upprepa stegen under ”Ställ 

in en ny masterkod” eller ”Ställa in en ny personlig kod”. Om koden försvinner återgår den till 

fabriksinställda koden ”1 5 9 #”. 

3. Låset drivs av 4st AA-batterier. 


