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Ladda ner appen Aptus och bär med dig lägenhetslåsets status i din ficka. Via
appen får du möjlighet att ta del av många smarta låsfunktioner. Du kan till exempel se om det är låst hemma - är det olåst, låser du med en knapptryckning.

Appens funktioner
•
•
•
•
•

Skapa nya öppningskoder
Tidsbegränsa koder till gäster, hantverkare eller andra tillfälliga besökare
Spärra beröringsfria nycklar (nyckelbrickor) och användarkoder
Se när låset öppnas och av vem
Meddelande vid låg batterinivå

•

Ändra dina lösenord eller koder

Hur aktiverar jag appen?
1.
2.
3.
4.
5.

Ladda ner den från Appstore eller Google Play
Öppna appen
Följ instruktionerna
Du behöver en webbadress för aktivering
Du behöver användarnamn och lösenord
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Webbadress och lösenord får du av din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Din lägenhet. Din säkerhet.
Det är hög säkerhet som gäller både lås och app. Lika hög säkerhet som att logga in i en bank-app.
Till exempel krävs det en registrering för att starta upp appen och ett unikt lösenord för att komma
åt den högre säkerhetsgraden.

Appen är utrustad med direktkoppling till din lokala låssmed eller larmoperatör.

Krypterad kommunikation
För att öka säkerheten är all kommunikation som går till och från lås samt app krypterad. (Webbkommunikation är https med autentisering för varje anrop. Den trådlösa kommunikationen mellan
det fasta systemet och ditt lås har 128 bitars AES kryptering.)

Lösenord
Vill du ha möjlighet att skapa nya och ändra koder är det högre säkerhetsgrad som gäller, detta i
form av ett
lösenord. Detta lösenord får du av din hyresvärd och du kan sedan själv välja
att ändra det i appen. Du använder detta lösenord enbart när du vill utföra åtgärder i appen som
kräver hög säkerhet, samt när du registrerar appen första gången.

Pinkod till app
Varje gång du ska använda appen måste du slå in en pinkod. Du skapar pinkoden själv första
gången när du aktiverar appen och kan ändra den när du vill.

Integritetsnivåer
Denna app har tillsammans med Yale Doorman-låset två olika integritetsnivåer, hög och normal.
Man kan jämföra det med ett huvudnyckelsystem. Normal nivå innebär att låset administreras av
hyresvärd eller bostadsrättsförening. Vid hög nivå är det lägenhetsinnehavaren som administrerar
låset.

Normal
Du kan använda alla funktioner i appen på distans. Du kan exempelvis låsa dörren på distans eller
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skapa en tidsbegränsad kod till en gäst.

Hög
Det krävs att du har öppnat dörren, samt att du använder en styrkod för ändringar av koder och
andra inställningar. Ingen annan än de som du har tilldelat administrationsrättigheter till kan ändra
inställningarna.

