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Denna användarrnanual beskriver tre olika scenarier att söka efter lågenhetsinneha-
VäfE:

1. Lägenhetssökning
2. Alfabetisk sökning
3. Ringa upp med kod/telefonnumme!'

Du hittar även hur du svarar när någon ringer uBB dig från porten och hur passag-
esystemet fungerar.

Så här fungerar din porttelefon
Vid entren sitter en porttelefon. Det är på den dina besökare ringer upp dig för att bli
insläppta och det äråven porttelefonen sorn du använderför att låsa upp entr6porten.

Inställning i din telefsn
Porttelefonen kommunicerar via telesystemet ochleller till en svarsapparat msnterad
i lägenheten. Om porttelefonen ringer ti{l din telefon, nråste denna klara av tonval.
Har du en trådlös telefon kan du behöva aktivera tonualsfunktionen idenna {titta i

telefonens rnanual}.
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Alfahetisk naffi nsökni ng

fi\, Tryck på knappen som displayen pekar ut "SöK

'\11 EFTERNAMN".

Välj begyn nelsebokstav.
parnä*elferf.

Bläddra vidare med knap-

,,/ä\, Väfi narnn. Bläddra uidare med knapparna * efler

',_# 
+. Hing önskat namn rned knappen bredvid.

I ndikerar uppri ngning,

z---\

{ tr ) Accepterar hyresgästen tillträde* visas detta i dis-
'rr U ./ pfayen och nyckelhålet bf ir grdnt. PIan och lågen--"*/

het presenteras.

zP*\,/\/ x \,

i h j Nekas tillträde återgår Ringa till startläge.\-./\_*/
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Ringa upp med kod eller telefsnnumrner

OBSI Viss tid på dygnet går det endast att göra

påringning med telefonnummer. Slå kod eller tele*
fonnummer.

(_D rryck på "oK" på knappsatsen"

Hyresgästen svarär. r'i
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i e ,\ Accepterar hyresgåsten ditt tillträde, visas detta I

\-:/ displayen sch nyckelhålet blir grönt.



§vara vid uppringning från porttelefan

Lyft luren vid ringsignal,

Tala rned besökaren.

Acceptera tillträde; Tryck på 'l'tctr eller r{5'r på din telefon, alternativt
tryck "Oppna" I din svarsapparat.

Neka tillträde: Tryck 'Jr#" eller lägg på luren.(Gäller endast ordinarie
telesystem).

Lägg Få luren.

Fassagesystem för lägenhetsi nneh avare

Håll dln berörlngsfria nyckel framför nyckel-
håtssymbalen i knappsatsen.

Symbol och gront sken indikerar att porten är öp-
pen.
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i I \ Symbol och rött sken indikerar icke godkånd pas-
'\g/' sage'


