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Passage- och bokningssystem för BRF Fornfyndet 

Ändra inställningar 
 
Under INSTÄLLNINGAR i menyn (se Bokningsinstruktionen fur hur du loggar in i 
lägenhetsportalen) kan du anpassa inställningarna för din lägenhetsportal. Här kan du ändra 
lösenord, ändra e-postadress, ändra telefonnummer till porttelefonen (gäller endast om du bor i 
något av våra ”höghus”). Du kan även se vilka mobiltelefoner som har Aprus Home-appen 
installerad. 
 

Lösenord 

Genom att klicka på  ÄNDRA  under Lösenord kan du byta ditt nuvarande lösenord mot ett nytt. 
Du måste känna till ditt nuvarande lösenord för att kunna byta.  
 

E-post 

Genom att klicka på  ÄNDRA  under E-post kan du ange eller byta e-postadress. E-postadressen 
används för bekräftelsemail och påminnelser vid bokningar.  
 

Porttelefon 
Genom att klicka på  ÄNDRA  under Porttelefon kan du ange eller byta vilket nummer 
porttelefonen är kopplad till. Porttelefonen kan kopplas till en mobiltelefon eller fast telefon. På 
omstående sida finns instruktion om hur porttelefonen fungerar. 
 

Ansluta nappar i mobiltelefoner 
Genom att klicka på  ÄNDRA  under Notifieringsenheter ser du vilka mobila enheter som är 
anslutna till lägenhetsportalen genom Aptus Home appen. Du kan spärra eller radera kopplingen 
till en mobiltelefon/surfplatta här.   
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Passage- och bokningssystem för BRF Fornfyndet 

Porttelefonen 
 

 

Boende kan låsa upp entrédörren till trapphuset 
när den är låst. Vilka tider som gäller för 
entrédörrarna finns på vår hemsida. 
 
Du låser upp genom att hålla din dörrtagg mot 
dörrtagg-symbolen bakom nummerknapparna 
på den undre delen av porttelefonen. 
 
Om dörrtaggen är behörig att öppna porten 
lyser dörrtagg-symbolen grönt som på bilden till 
höger samt dörren låses upp. 
 
Om dörrtaggen inte är behörig att öppna porten 
lyser dörrtagg-symbolen rött. 

Högtalare 

Välja/Ringa upp 

Display 

Instruktionstext 

Backa, Bläddra upp/ned 

Mikrofon 

Dörrtaggsläsare och 

nummerknappar 

När entréporten är låst kan besökare ringa upp genom att söka 
upp den boende i porttelefonen. Det görs genom att klicka på 
knappen till höger om SÖK EFTERNAMN. 

Först visas en urvalslista med bokstavsgruppen. Besökaren väljer 
den grupp som innefattar den boendes efternamn genom att 
trycka på knappen till höger om bokstavsgruppen 

Om inte alla namn som omfattas i bokstavsgruppen kan visas 
samtidigt, bytes sida med pil upp respektive pil ned knapparna 
under displayen. Besökaren ringer upp önskad boende genom att 
trycka på knappen till höger om namnet. 

Medan samtalet till pågår visas en ring-symbol i displayen 

Som boende svarar du som vanligt i din telefon. Om du vill släppa 
in besökaren, trycker du 5 eller * på din telefon. Om du inte vill 
släppa in den besökande avslutar du bara samtalet.  

Displayen indikerar för besökaren huruvida du valt att släppa in 
eller neka att släppa in. 

Använda porttelefonen 

Låsa upp entrédörren 


