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Lås, larm och porttelefon
Låsa upp din lägenhet
Lägg nyckelbrickan(taggen) mot avläsaren (vid knappsatsen). Dörren låses upp och
larmet avaktiveras (grön lysdiod).
Låsa din lägenhet
1. Lägg taggen mot avläsaren.
2. Håll kvar till lysdioden blinkar till och dörren låses (ingen lysdiod).
För att låsa upp ifrån insidan används vredet.
Att aktivera larmet
1. Använd hemma/borta-knappen och taggen.
2. Tryck på hemma/borta-knappen innanför ytterdörren.
3. Stäng dörren utifrån inom 30 sekunder, under denna tid blinkar läsaren grönt.
4. Lägg taggen mot avläsaren.
5. Dörren låses och lägenheten är larmad (röd lysdiod).
Om dörren inte låstes så beror det troligtvis på att rörelsedetektorn påverkades –
detektorn uppfattade en rörelse och systemet larmades inte. Aktivera i så fall larmet
en gång till enligt punkt 3 och vänta några sekunder innan du lägger taggen mot
avläsaren.
Larma av vid falsklarm
Om larmet skulle utlösas av misstag ljuder en siren.
1. Öppna dörren och lägg taggen mot avläsaren.
2. Larmet avaktiveras (grön lysdiod).
Felsökning
Om dörren inte går att öppna och låset hackar/skorrar trots att läsaren visar grön
lysdiod så beror det troligtvis på att personen som låste dörren har tryckt ner
handtaget (förmodligen för att kolla att dörren var låst). Detta gör att låskolven
belastas av tryck från dörren. Gör så här:
Tryck till dörren utan att hålla nere handtaget och försök igen. Det kan låta illa om
dörren men det är ok då konstruktionen är sådan.
Om den gröna lysdioden blinkar efter att du lagt din tagg på läsaren gör så här: Slå
din kod och avsluta med OK-knappen längst ner till höger. Om kodfunktionen inte är
inkopplad kan den aktiveras mot avgift. Kontakta styrelsen om du är intresserad.
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Att använda porttelefonen - Besökare
För anrop till lägenhet:
1. Slå lägenhetsnumret som visas i portregistret. Tryck ”Ring/Öppna”
2. Lysdioden ”Ringer” lyser. Vänta på svar från lägenheten.
Vid upptagen telefonlinje blinkar lysdioden ”Upptaget”.
Om lysdioden ”Fel” blinkar så har du slagit fel lägenhetsnummer.
3. Accepterar lägenhetsinnehavaren ditt tillträde trycker han/hon på den svarta
knappen på svarsapparaten och låset öppnas.
4. När låset har öppnats lyser dioden ”Upplåst” med fast grönt sken.
5. Om tillträde nekas så slocknar lysdioden ”Ringer”.
Att använda porttelefonen – Boende
Vid anrop från port:
1. Lyft luren och prata.
Acceptera tillträde
1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Bekräfta att besökaren ska till dig. Du ansvarar för personen som du släppt in i
huset.
3. Tryck på den svarta knappen på svarsapparaten för att öppna porten.
4. Lägg på luren.
Neka tillträde
1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Lägg på luren.
Användning av beröringsfri nyckelbricka (tagg)
1. Håll din tagg framför glaset (läsaren) med HSB – logotypen
2. Vid godkänd tagg yser dioden ”Upplåst” med ett fast grönt sken. Låset
öppnas.
3. Vid icke godkänt kort eller blinkar röd lysdiod märkt ”Fel”
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