
Instruktion larmning av/på  

för säkerhetsskåpen i tentamenssalarna 

För att kunna öppna säkerhetsskåpen måste larmet vara avlarmat. 

Efter avslutad tentamen ska säkerhetsskåpen låsas samt larmet pålarmas. 

OBS! För att kunna larma av/på säkerhetsskåpen i tentamenssalarna måste man ha fått särskild 

behörighet för just detta från sin institution. Enbart det att man har behörighet till själva lokalen 

medför inte att man automatiskt har tillgång till säkerhetsskåpen. 

 

Larma AV  
(bilden visar hur det ser ut innan detta) 

 
 

Tryck på A på kortläsaren 

 
 

Håll ditt kort mot kortläsaren och slå din kod 

 
 

Färgmarkören växlar från rött till grönt på kortläsaren 
(efter ett par sekunder). 
 
Den gröna pricken visar att det är avlarmat. 
Det gröna bocken visar att skåpen går att öppna. 
 
Notera att den gröna bocken slocknar efter en stund. 
Om den slocknat går skåpen inte att öppna, utan man 
måste hålla kortet mot kortläsaren igen och slå sin kod.     

 



Larma PÅ 
(bilden visar hur det ser ut innan detta) 

 
 

Tryck B på kortläsaren 

 
 

Håll ditt kort mot kortläsaren och slå din kod 

 
 

Färgmarkören växlar från grönt till rött på kortläsaren 
(efter ett par sekunder). 
 

 
 

Vid problem med larmet ring: 
på dagtid 08-16 22 16 (sektionen för Säkerhet) 
efter kontorstid: 08-16 42 00 (väktare) 

 

 

  



Instruktion öppna/låsa säkerhetsskåp 

För att kunna öppna säkerhetsskåpen måste larmet vara avlarmat. 

Efter avslutad tentamen ska säkerhetsskåpen låsas samt larmet pålarmas. 

(Se instruktion vid kortläsaren) 

Kontrollera först att kortläsaren visar både en grön 
prick och en grön bock.  
 
Om den gröna bocken inte visas (den slocknar nämligen 
efter en stund), håll bara kortet mot kortläsaren och slå 
koden igen. 

    
 

Skåpet har dels ett kodlås (svart), 
dels ett dörrvred (krom) 
 
Bilden visar ett låst och stängt skåp 
 

 
 

Öppna skåp 
 
Slå in koden på kodlåset, och vrid det sedan medsols 
(ungefär ett 1/8-dels varv) 
 
 

 
 

Därefter kan dörrvredet vridas upp, medsols 

 
 

Stänga skåp 
 
1. Stäng dörrarna (kontrollera att inga sladdar kläms 

fast i dörrkanterna) 
2. Vrid tillbaka dörrvredet motsols. 
3. Vrid tillbaka kodlåset motsols. 
4. Skåpet är låst om varken kodlås eller dörrvred går 

att vrida. Kontrollera. 
  

 


