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Denna användarmanual beskriver hur det systemanslutna låset Yale Doorman för 
Aptus skall användas.
 
1. Lås upp från utsidan med kod, nyckelbricka eller nyckelbricka och PIN-kod.
2. Lås från utsidan.
3. Lås / Lås upp från insidan.
4. Aktivera eller spärra nycklar eller användarkoder.
5. Lägg in 24-timmars kod.
6. Batterivarning.
7. Nödöppning.
8. Dörrlarm.
9. Om Appen Låsa smartphone.

Så här fungerar ditt lås
Låset är systemanslutet till fastighetens passersystem via vilket nyckelbrickor och 
koder administreras. Till låset hör tre Aptusnycklar som kan användas för att låsa upp 
låset. Dessa nycklar kan även användas på allmänna dörrar, t.ex. entrédörren, om 
passeranläggningen programmerats för detta.
Själva låset är av s.k. hakregeltyp vilket gör det motståndskraftigt mot inbrottsförsök.  

Säkerhetsnivå 
Säkerhetsnivå avgör vad som krävs för att låsa upp. Säkerhetsnivån är per användare   
och avgörs av vilken data som lagts in för användaren.
1. Lås upp med användarkod. Koden är sexsiffrig.
2. Lås upp med Aptusnyckel. (nyckelbricka).
3. Lås upp med Aptusnyckel och PIN-kod.

Batterilucka

Skruv

Trycke

Batterier

Vred

Radiomodul

RFID Läsare

Upplåst

Låg batterinivå

Knappsats

Trycke

9 V  Batteribackup

Högtalare

P-knapp
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Säkerhetsnivå: Användarkod
Slå * Användarkod *.
När upplåst indikeras, öppna dörren med trycket. 

Säkerhetsnivå: Kort
Håll upp Aptusnyckeln vid läsaren. 
När upplåst indikeras, öppna dörren med trycket.

Säkerhetsnivå: Kort och PIN-kod
Håll upp Aptusnyckeln vid läsaren. Knappsatsen 
tänds. 
Slå din fyrsiffriga PIN-kod, avsluta med *.
När upplåst indikeras, öppna dörren med trycket.

Lås upp dörren från utsidan

2

1

3

1
Manuell låsning
Stäng dörren.
Slå *.
Låset låser. 

Automatisk låsning
Stäng dörren.
Låset låser efter två sekunder. 
Obs! Kräver att låset är inställt för detta.

Lås dörren från utsidan
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Vrid vredet i öppningsriktning tills melodislinga 
hörs.
Öppna dörren med trycket. 

Lås upp dörren från insidan

Tillse att dörren är stängd.
Vrid vredet i stängningsriktning tills melodislinga 
hörs.
Dörren är nu låst. 

Lås dörren från insidan

Om du får en ny nyckelbricka eller användarkod till 
ditt lås kan det vara nödvändigt att göra en aktiver-
ing av denna på låset för att brickan / användar-
koden skall vara behörig att låsa upp dörren.
Aktivering görs med hjälp av en styrkod som du i så 
fall skall ha erhållit. Styrkoden består av två delar 
enligt följande: <platsnummer><styrkod>.

Tillse att dörren är upplåst och öppen.
Tryck # på knappsatsen i ca tre sekunder.
Mata in det tvåsiffriga platsnumret 00 - 19.
Mata in sexsiffrig styrkod följt av #.

Aktivera nyckelbrickor 
och användarkoder

Du kan spärra en nyckelbricka eller användarkod 
från att fungera i låset. För att göra detta måste 
du ha tillgång till styrkoden för denna användare. 
Saknar du styrkod skall du kontakta fastighet-
skötare för att antingen få en styrkod eller få hjälp 
med spärrningen.

Tillse att dörren är stängd och låst.
Tryck # på knappsatsen i ca tre sekunder.
Mata in det tvåsiffriga platsnumret 00 - 19.
Mata in sexsiffrig styrkod följt av #.

Spärra nyckelbrickor och 
användarkoder
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(24 timmars kod)
Om du har behov av att släppa in t.ex. en hant-
verkare kan du direkt på dörren mata in en tillfällig 
4-siffrig kod. Koden fungerar i ca 24 timmar efter 
första användning eller tills den blir borttagen.

Lägg in tillfällig kod
Tillse att dörren är upplåst och öppen.
Tryck # på knappsatsen (endast ett kort tryck).
Läs giltig nyckelbricka. (Brickan får inte ha PIN-
kod)
Knappa in önskad kod, avsluta med #.

Radera tillfällig kod
Tillse att dörren är upplåst och öppen.
Tryck # på knappsatsen (endast ett kort tryck).
Läs giltig nyckelbricka.
Avsluta med #.

2

1

1

Nödöppning
Om t.ex. låsets batterier tar slut fungerar inte den 
normala öppningsfunktionen. Dock går det alltid 
att låsa upp ändå.

Nödöppning inifrån med vred
Vrid vredet i öppningsriktningen tills vredet står 
horisontellt. Håll vredet i detta läge samtidigt som 
trycket trycks ner.

Nödöppning utifrån med 9V batteri
Strömsätt låset genom att från utsidan ansluta ett 
9V-batteri till polerna i underkant. Läs sedan din 
nyckelbricka för att låsa upp.

9V batteri

2

Batterivarning & batteribyte
Låset varnar i god tid innan batterierna tar slut. Var-
ningen görs dels med ett talat meddelande i sam-
band med upplåsning eller låsning och dels med 
att batterivarningssymbolen tänds på låsets utsida.  
Batterierna byts genom att lossa batterikåpan och 
ta bort befintliga batterier. Montera sedan fyra nya 
batterier.
Var noggrann med att vända respektive batteri på 
rätt håll (+ & -).
Använd alltid alkaliska batterier av typ AA.
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Om dörren öppnas utan föregående upplåsning 
eller om elektroniken angrips kommer dörr-
larmet att lösa ut. Larmet innebär att låset avger 
pulserande ljud samt blinkar med knappsatsen. 
Återställ larmet genom att läsa giltig nyckelbricka 
eller slå giltig användarkod.

Dörrlarm

 

Om din fastighetsägare erbjuder appen Låsa 
smartphone (Aptus), så är det ett antal operationer 
för låset som kan göras direkt i appen.
1. Lås dörren.
2. Lås upp dörren.
3. Se om dörren är låst eller olåst.
4. Aktivera eller spärra nycklar och användarkoder.
5. Skapa ny användarkod i låset.
6. Ändra användarkod eller nyckel.
7. Ge användarkod tillgång till entrédörren också.
8. Se batterivarning.
9. Se vem som låst upp låset.

Själva appen finns att ladda ner från Google play 
eller Apple Appstore (Itunes), men din fastighet-
sägare måste erbjuda tjänsten för att det skall 
fungera.

Om appen Låsa smartphone


