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VEJLEDNING.  
 

Tillykke med Deres nye låsesystem.  
 
Vi har omhyggeligt testet alle cylindre og nøgler på vort værksted inden 
leveringen. 
Skulle der mod forventning alligevel opstå problemer, beder vi Dem kontakte 
vores serviceafdeling på telefon 719 917 00 og vi vil hjælpe Dem hurtigst 
muligt. 
For at opnå størst mulig sikkerhed, beder vi Dem venligst overholde 
nedenstående anvisninger. 
 

Opbevaring: 
Denne systemmappe indeholder vigtige informationer og formularer.  
Den bedes derfor opbevaret omhyggeligt, helst i pengeskab eller bankboks, 
sammen med Deres ekstra systemnøgler. 
 

Udlån af nøgler: 
Som et meget vigtigt led i den totale sikkerhed omkring Deres systemnøgler, er 
det nødvendigt at der føres et omhyggeligt regnskab med alle udlån af nøgler. I 
denne systemmappe findes et nøglekontrolkort, hvorpå alle leverede nøgler 
skal være påført. Skal De vedvarende udlåne en nøgle, beder De låneren 
underskrive på kontrolkortet for lånet af nøglen. Det er vigtigt at huske at 
indføre alle ekstrabestillinger af nøgler på kontrolkortet. 
Skal De udlåne en nøgle for en kortere periode, f.eks. til låsesmed eller 
olieleverandør, så bør blanketten "midlertidigt udlån" anvendes.  
 

Nøglebestilling: 
Skal De bruge yderligere nøgler, beder vi Dem udfylde en nøgle rekvisition. 
Nøglerekvisitionen skal underskrives af en af de personer, der er 
underskriftberettiget.  
Nøglerekvisitionen, samt eventuelt Deres PIN-kode, indsender De til vores 
serviceafdeling eller på e-mail info@titanlaase.dk  
 

Ekstra blanketter: 
Har De behov for yderligere blanketter, eller en opdateret låseplan, kan De 
bestille dette på telefon 719 917 00. Vi vil da fremsende de ønskede blanketter 
uden beregning. 
 

Med venlig og sikker hilsen 
 
Titan Låse & Sikring ApS 
 


