
Instruktion för hantering av larm, upplåsning och låsning av Jaktvillan

Vid huvudentrén finns 
manöverpanelen för lås 
och larm

Välkommen till Jaktvillan! Här följer en kort 
instruktion om hur du hanterar larm, låsning 
och upplåsning samt ordningsregler.

Avlarmning 
och upplåsning

1.  Tryck på A

2.  Lägg nyckelbrickan 
     mot knappsatsen tills 
     du hör ett pip

3.  Slå den fyrsiffriga kod 
     som finns angiven i 
     hyreskontraktet

Efter ca 10-20 sekunder låses dörren upp. En grön 
gubbe lyser då uppe i högra hörnet på manöverpa-
nelen. Öppna dörren direkt.  Om det inte fungerar, 
vänta i en minut och försök sedan igen med steg 
1-3.

In- och utpassage

Så fort man har stängt dör-
ren så låses den. 
Dörren kan öppnas inifrån 
med dörrhandtaget men 
om man ska komma in 
utifrån så behöver man göra 
följande:

1.  Lägg nyckelbrickan 
     mot knappsatsen tills 
     du hör ett pip

2.  Slå den fyrsiffriga kod som finns angiven i 
     denna instruktion och öppna sedan dörren

Pålarmning 
och låsning

1.  Tryck på B

2.  Lägg nyckelbrickan 
     mot knappsatsen tills 
     du hör ett pip

3.  Slå den fyrsiffriga kod 
     som finns angiven i 
     hyreskontraktet

Efter 10-20 sekunder låses dörren. En röd symbol 
lyser näst längst till vänster. Om det inte fungerar,
 vänta en minut och försök sedan igen med steg 1-3. 
Glöm ej att låsa dörren till nödutgången innan.

Härmed kvitteras nyckelbricka nr 

_______________________ med kod __________

_________________________________________
Ort och datum

_________________________________________
Nyttjaren

_________________________________________
Namnförtydlgande

Bekräftad återlämning av nyckelbricka

_________________________________________
Ort och datum

_________________________________________
Uthyraren

_________________________________________
Namnförtydlgande

Om larmet skulle starta samt akuta frågor 

Om larmet går igång så är det viktigt att du ringer till oss omedelbart 
så att vi kan förhindra en utryckning från vaktbolaget med tillhörande 
kostnader.
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