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ANVÄNDARMANUAL

AT 30 PORTTELEFON

ANVÄNDARINSTRUKTION

I fastigheten finns ett porttelefonisystem från Aptus installerat. Vid
Entrédörren sitter en porttelefon av typ AT 30 från vilken dina besökare kan ringa upp dig för att bli insläppta.

Anrop från entré till lägenhet
1. Slå anropskod, alternativt telefonnummer, följt av
”Ring / Öppna”.
2. Lysdioden ”Ringer” lyser, invänta svar från hyresgästen.
Alternativt blinkar lysdioden ”Upptaget” = linjen upptagen.
Alternativt blinkar lysdioden ”Fel” = Du har slagit fel anropskod.
3. Hyresgästen svarar, ni kan nu prata.
4. Accepterar hyresgästen ditt tillträde trycker han/hon på
*-knappen på sin telefon (Gäller endast ordinarie telesystem).
Med AT 20 / AT 21 trycker hyresgästen på ”öppna” knappen.
5. När dörren är öppen lyser dioden ”Upplåst” med fast grönt sken.
6. Nekas tillträde - lysdioden ”Ringer” slocknar.
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Besvara uppringning från porttelefon
Acceptera tillträde:
1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Tala med besökaren.
3. Tryck på *-knappen på din telefon,
alternativt tryck “öppna” i din svarsapparat AT 20 / AT 21.
4. Lägg på luren
Neka tillträde:
1. Lyft luren vid ringsignal.
2. Tala med besökaren.
3. Tryck på # (Gäller endast ordinarie telesystem).
4. Lägg på luren.

Porttelefon
Porttelefonen är ansluten till det ordinarie telesystemet och/eller till
traditionella svarsapparater (Aptus AT 20 / AT 21).
Porttelefonen kan även användas som kodlås och kortläsare.
Påringning sker antingen med anropskod eller med telefonnummer
beroende på hur din fastighetsägare konfigurerat systemet. Det är
vanligt att använda anropskod dagtid och gå över på telefonnummer
kvällstid för att förhindra busringning.
Kortläsare / Kodlås
När porttelefonen används som kodlås anges koden följt av
”Ring/öppna”.
Koden kan bestå av 1 till 8 siffror.
Porttelefonen har även en läsare där man håller sitt kort eller bricka
framför glaset för inpassage.
Beroende på hur systemet är konfigurerat kan inpassering ske med
bara kort eller bara kod eller kort och kod.

Krav på telefonen
Om porttelefonen ringer till din vanliga telefon, måste denna klara av
tonval. Har du en trådlös telefon kan du behöva aktivera tonvalsfunktionen i denna. Kontrollera i telefonens manual hur du gör.
Använd porttelefonen som kodlås
1. Slå kod följt av ”Ring / Öppna”.
2. Vid godkänd kod lyser lysdioden ”Upplåst” med fast grönt sken.
3. Vid icke godkänd kod blinkar lysdioden ”Fel” med rött sken.
Använd porttelefonen som kortläsare
1. Håll ditt kort eller din nyckelbricka framför glaset (läsaren)
2. Vid godkänt kort eller bricka lyser lysdioden ”Upplåst” med fast
grönt sken.
3. Vid icke godkänt kort eller bricka kommer lysdioden ”Fel” att
blinka till med rött sken.
4. Om funktionen är gjord så att både kort och kod krävs kommer
lysdiod på läsaren samt lysdiod “Upplåst” att blinka grönt efter
att du läst ditt kort. Ange då din kod följt av “Ring / Öppna”.

