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ÖPPNA

HÖGTALARE

VOLYM

RINGSIGNAL

MIKROFON

TÄND BELYSNING

HÖRLURSUTTAG

RINGINDIKATOR

PORTTELEFON
I fastigheten finns ett porttelefonisystem från Aptus installerat. I din 
lägenhet sitter svarsapparaten SVARA 23 med vilken du kan ta emot 
påringning och låsa upp dörren i entrén.

Ringindikator
Blinkar rött när det ringer till svarsapparaten. 
Ringsignal
Ringsignalen kan sättas till Hög, Låg eller Tyst. 
Väljer du tyst kommer  ringsignalen ej att höras, men Ringidikatorn 
kommer att lysa rött.
Svara
När det ringer från entrédörren kan du besvara samtalet genom att 
trycka på knappen Svara. Ringindikatorn visar nu grönt. 
Öppna
När du besvarat samtalet har du möjlighet att låsa upp genom trycka 
på Öppna. Detta avslutar också samtalet.
Öppna fungerar endast när du har ett samtal uppkopplat.
Vill du inte släppa in avslutas samtalet istället genom att trycka på 
Svara.
Volym
Med volymkontrollen justerar du högtalarvolymen.
Hörlursuttag
Vid behov kan ljudet kopplas om till annan utrustning via hörlursut-
taget. Kan t.ex. vara aktuellt för att kunna använda hörslinga.

Tänd belysning
Via knappen kan, om funktionen är installerad, trapphusets belysning 
tändas.
Ringsignal aktiverar extern utrustning
Vid behov kan det kopplas extern utrustning som aktiveras av ringsig-
nalen, t.ex. ljussignalering.
Dörrklocka
Svara 23 kan även vara inkopplad så den fungerar som dörrklocka i 
lägenheten. Den avger då en annan ringsignal för att kunna skilja på 
dörrklocka och samtal från porten.

BESVARANDE AV SAMTAL FRÅN PORTEN
Besökare till dig skall ringa på i porttelefonen vid entrédörren. 
Svara 23 kommer då att börja ringa och ringindikatorn blinkar rött.
Tryck på knappen Svara för att tala med besökaren.
Vill du släppa in besökaren skall du trycka på knappen Öppna, varvid 
entrédörren låses upp.  
Tänk på att endast låsa upp dörren för besökare du vill ta emot.
Om du inte vill släppa in besökaren avslutar du samtalet genom att 
trycka på Svara ytterligare en gång. 

ENTRÉAPPARATEN.
Portelefonen som sitter vid entrédörren kan användas på olika sätt. 
Det kan skilja sig beroende på hur det är ordnat i er fastighet och 
vilken typ av porttelefon som är installerad.
För ytterligare information, se separat instruktion.


