
Aptus inpasseringssystem i Brf Moroten 1-3

Vid sidan av entréporten sitter en porttelefon/nyckelavläsare. Det är på den din besökare ringer 
upp dig för att bli insläppt och det är även framför porttelefonens nedre del som du håller din 
nyckelbricka/tagg för att låsa upp porten.

Det här är porttelefonen och dess olika delar: 

Så här öppnar du porten

1. Håll din nyckelbricka/tagg framför nyckelhålssymbolen i knappsatsen på nedre delen av 
porttelefonen.

2. När nyckelhålssymbolen lyser grönt visar det att porten är upplåst. Normalt öppnas då 
också dörren automatiskt klockan 06-21 – om dörren inte öppnas, öppna den själv.

3. Om nyckelhålssymbolen i stället blinkar rött indikerar det att passage inte godkänns.

Se även papperets andra sida



Användning av porttelefon (för besökaren)

1. Tryck på knappen till höger om där det står ”SÖK EFTERNAMN” på displayen.
2. Välj med knapparna till höger om displayen begynnelsebokstaven i det sökta efternamnet 

tills en lista med namn visas.
3. Om inte rätt namn syns i listan, bläddra med knapparna  eller  (som sitter under 

displayen).
4. Välj med knappen till höger om namnet på displayen vem du vill ringa till.
5. En telefonlur i displayen indikerar uppringning.
6. Accepterar den boende tillträde för besökaren visas detta på portelefonen och porten låses 

upp.
7. Nekas tillträde återgår porttelefonen till startläge.

Svara vid uppringning från porttelefon (för den boende)

1. Svara i telefonen.
2. Tala med besökaren.
3. Om du vill släppa in besökaren: tryck på siffran 5 eller knappen ”stjärna” (*) på din telefon. 

Om du inte vill släppa in besökaren: tryck på knappen fyrkant (#) eller lägg på luren.
4. Lägg på luren om du inte redan gjort det.

Uppställning av port (vid t.ex. inflyttning)

Man får inte ställa upp porten när man öppnat den automatiskt med tagg från utsidan eller 
öppningsknapp från insidan. Gör man ändå det så stänger dörröppnaren av sig efter en tid och 
man måste då bryta strömmen i 15 sekunder och sedan slå till den för att dörröppnaren skall 
börja fungera igen. Korrekt procedur för att ställa upp porten är: 
1. När entréporten är stängd, vrid om låsvredet på insidan av porten.
2. Tryck upp porten manuellt.
3. Spärra porten i fullt öppet läge.

Tips: 

 Om du vill öppna entréporten automatiskt när du kommer inifrån huset finns en 
öppningsknapp på väggen en bit ifrån porten.

 Om din telefon har nummerpresentation och en inbyggd telefonbok kan du lägga in 
telefonnumret som presenteras för porttelefonen i telefonboken under en lämplig text, till 
exempel ”Porttelefon”. Det finns givetvis aldrig någon anledning att ringa upp detta 
nummer i telefonboken men gör man så här kan porttelefonens uppringning presenteras på
telefonen med en valfri beskrivande text i stället för ett anonymt telefonnummer. 

 Man måste ha en tonvalstelefon för att kunna släppa in besökare. Sedan mer än 30 år 
tillbaka har alla nya telefoner tonval eller kan åtminstone ställas om för det. Läs i din 
telefons handbok om tonval om du skulle ha problem med att släppa in besökare.

 Boende finns bara i den porttelefon som sitter i entréporten som ligger närmast det egna 
trapphuset (trapphus 48 endast i entré 46-48) så tänk på att hänvisa era besökare till rätt 
entréport.
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