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Information om vårt nya Passer 
& Porttelefoni system. 

 
Inpassage  
Visa din bricka för läsaren 
/porttelefonen som sitter på ytterväggen.  

 
Brickan ”känns” igen av systemet och du 
kommer in genom dörren som öppnar sig 
automatiskt -> Välkommen in!        
OBS stå ej direkt framför dörren! 
 
Porttelefoni 
Uppringning för besökare med rullista i 
display. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display utseende kan ändras till namnlista. 
Scrolla med  eller  till den person du 
avser att ringa till.  
För uppringning tryck på symbolen  
 
 
 
 

 
Att svara och öppna från telefonen i 
lägenheten. 
När du svarar på din fasta telefon eller 
mobiltelefon hör du en syntetisk röst som 
säger att samtalet kommer ifrån 
porttelefonen. Personen nere vid porten 
identifierar sig därefter. 
Känner du dig trygga på personens syfte och 
identitet öppnar du porten genom att trycka 
på telefonens nummer 5. 
 
 
Tvättstugebokning

 
Bokningsterminalen (utanför 
tvättstugan): 
Logga in genom att visa din 
bricka mot symbolen  
När din bricka läses av 
kommer skärmen 
automatiskt att tändas upp. 
Skärmen är en s.k. 
PEKSKÄRM och du bokar 
och avbokar genom att helt enkelt peka med 
fingret på skärmen. 
 
Använd bokning via internet: (med 
dator eller surfplatta) 
Börja med att öppna din internetbrowser, 
t.ex. Internet Explorer. 
I sökfältet anger du: 
http://boka.isbrytaren51.se 
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Du får då upp ett inloggningsfönster. 

 
Logga in så här: 
Knappa in siffrorna på din bricka, siffrorna 
med ett ”AV” före. 
Inledande nollor behöver du inte ta med, det 
fungerar viket som. 
Lösen: anger du brickans PIN kod – skickas 
ut separat. 
Du får nu upp bokningssidan och bokar 
enkelt genom att klicka dig fram! 
 
Bokning på papperskalendern kommer 
att upphöra den sista januari 2019. 
 
Garageporten 

När du visar din bricka för 
knappsatsen – nu kan du 
öppna gångdörren. 
Alternativt kan du öppna 
garageporten genom att 
trycka på den oranga 
knappen ovanför. 
 
 
 
 
 

 
 
Vid utfart visa upp 
bricka för läsaren som 
sitter på vänstersida vid 
uppfarten 
 ”Välkommen åter” –
och garageporten 
öppnar sig. 
 
 
 

 

Cykelrummet 
Öppna dörren genom att visa brickan för 
knappsatsen. 
 
Gästparkering och Bastu 
Bokningen sker på samma sätt som när man 
vill boka tvätt tid. Antingen via teminalen 
utanför tvättstugan eller via internet. 
 
 
Vi höjer 
säkerheten! 
 
 
Porttelefonen: fungerar 00-24 
Porten: 
NU: Bricka eller vår nuvarande kod, 00-24  
Från och med 1 mars: endast Bricka 00-24 
Hösten -19: Byta av lås i ytterdörren och 
övriga dörrar som går in till huset. 
Besökare måste ringa via porttelefonen! 
 
Garaget: Bricka 00-24  
Cykelrummet: Bricka 00-24 
 
 
 
Förlust av en bricka – anmäl detta 
direkt till styrelsen, så att den spärras i 
systemet. 
Tips! Skriv upp vem som har vilken bricka – 
det gäller bricknumret som börjar med AV. 
 
Vill du beställa en ny eller extra bricka 
kontakta styrelsen genom att lämna din 
beställning i föreningensbrevlåda eller via e-
post: styrelsen@isbrytaren51.se 
Brickan kostar 65 kr, vi reserverar oss för 
eventuella prisändringar. 
 
 
 

Vad är grovsopor! 
Torra sopor som inte ryms i sopnedkastet, t.ex. 
möbler, husgeråd, böcker, kläder, porslin, ej fast 
monterat elektronikskrot (sådant man tar med 
sig när man flyttar). 
 
 


