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Tips & Tricks 
 

Når man efter ca. 30 år udskifter nøglesystemer så kan det ikke undgås, 
at det giver udfordringer. Men vær tålmodig.  

I dette skriv kan du se lidt gode råd til at få den fulde glæde af nøgler og 
dørtelefoner.  

 

Brug af nøglen 

 

I stedet for at sætte nøglen i låsen til hoveddøren, så 
placer nøglen mellem de 2 pile lige under display. 
Døren låses op nu automatisk og nøglen opdateres 
samtidigt. 

 

 

Stik nøglen i låsen i et tilpas tempo til at dioden på nøglen lyser. Du har 
ca.  5 sekunder til at dreje nøglen og låse op.  

Når dioden lyser grøn drej nøglen i et roligt tempo. Du skal typisk dreje 
højre om . 

Drejer du til den forkerte side så gentag ovenstående og prøv igen den 
modsatte retning.  

Lyser nøglen rød, har du ikke adgang. Sker det til et fælles område - fx 
en tørre stue - så opdater nøglen. Se ”Ved hoveddør” ovenfor.  

 

Kontakt Jonas Kjær fra DAC på jok@dacas.dk eller på telefon 
89434455.  

 

Hvis du ikke kan komme ind i din opgang fordi systemet ikke virker så 
ring til G4S vagten på telefon 86106500 (Døgnåbent)  

  

VED HOVEDDØR 

I EN LÅS 

HVIS DU MISTER 
EN NØGLE 

HVIS SYSTEMET 
IKKE VIRKER 

mailto:jok@dacas.dk
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Tilpas din mobiltelefon 

Det er jo helt nyt for os alle, at vi nu kan låse hoveddøren op via vores 
telefon. Det giver en masse nye fordele – fx at vi kan åbne for gæster 
uanset om vi er hjemme og at der kan ringes på til en specifik person i 
din husstand.  

Men det skaber også nye udfordringer, så hermed et par gode råd. 

  

Ring til dig selv fra dørtelefonen ved din opgang og gem det nummer 
som ringer til dig som en ny kontakt. Fx med kontaktnavnet ”Dørtelefon”. 

Så kan du let se at en gæst vil ind.  

 

Hvis en gæst ringer op til dig, mens du taler i din telefon, så vil gæstens 
opkald blive stillet videre til din telefonsvarer eller få optaget.  

De fleste telefoner og herunder Android og IPhones understøtter 
funktionen ”banke på”.  

Med ”banke på” aktiveret, så bliver du gjort opmærksom på at et kald 
venter.  

Nedenstående guide er kopieret fra YouSee. Hvis det ikke virker, så 
kontakt din teleudbyder.  

Slå Banke På til eller fra med smartphone 

iOS (iPhone):  
Gå ind i indstillinger – telefon og opkald venter – banke på kan ændres 

Android (Eksempel Samsung): 
Gå ind i telefon – tryk på 3 prikker – indstillinger –tillægstjenester – 

banke på kan ændres 
 

Er din telefon på lydløs, så hører du naturligvis ikke, hvis det ringer på 
døren. På nyere telefoner kan du tillade at ”Dørtelefonen” kan ringe med 
lyd selvom, du har telefon på lydløs. Se hvordan i din telefons 
brugerguide eller kontakt din teleudbyder.  

 

Bed gæsten ringe op igen, ring af og prøv igen.  

 

 

Søg dit navn på dørtelefonen og ring på til dig selv. Så er du inde med et 

tast på 5       

 

OPRET ”DØREN” 
PÅ DIN 
KONTAKTLISTE  

”BANKE PÅ” 

LYDLØS – HVAD 
SÅ? 

DØREN ÅBNER 
IKKE, NÅR JEG 
TASTER ”5” 

 

GLEMT DIN 
NØGLE? 

 


