POR
RTTELE
EFON
I fastigheten
n finns ett po rttelefonsystem från Aptu
us installeratt.
Vid Entrédörren
E
ssitter en portttelefon från vilken
v
dina be
esökare kan rringa upp dig
g för att bli insläppta.

Porttellefon

Besvara
B
upp
pringning ffrån porttelefon

Portteleffonen är ansluten till det ordinarie
o
telesyste
emet.
Påringning sker med
d telefonnummer.

Acceptera tilltrräde:
1.. Lyft luren viid ringsignal..
2.. Tala med besökaren.
3.. Tryck på *-k
knappen elleer 5:an på din
n telefon,
4.. Lägg på luren
Neka tillträde:
1.. Lyft luren viid ringsignal..
2.. Tala med besökaren.
3.. Tryck på #
4.. Lägg på luren.

Kortläs
sare
Portteleffonen har även en läsare
e där man
håller sin
n bricka fram
mför glaset för inpassage..

ANVÄN
NDARINST
TRUKTION
N
Anrop ffrån entré till
t lägenhe
et
1. Slå telefonnumme
er, följt av
”Ring / Ö
Öppna”.
2. Lysdio
oden ”Ringerr” lyser, invän
nta svar från
n
hyresgässten.
Alternativt blinkar lyssdioden ”Upp
ptaget” = linje
en
upptagen.
Alternativt blinkar lyssdioden ”Fel”” = Du har
slagit fel telefonnumm
mer.
3. Hyressgästen svara
ar, ni kan nu prata.
4. Accep
pterar hyresg
gästen ditt tillträde tryckerr
han/hon på *-knappe
en eller 5:an på sin telefo
on
5. När dö
örren är öppen lyser diod
den ”Upplåstt”
med fastt grönt sken.
6. Nekass tillträde - lyysdioden ”Rin
nger” slockna
ar.

När ni accepte
erar tillträde ffrån telefone
en så
öp
ppnas Entrép
porten samt den inre Enttrédörren
så
å att besökarren även passsera denna dörr.

Krav
K
på tele
efonen
Om
O porttelefonen ringer tilll din vanliga telefon,
måste
m
denna klara av
to
onval. Har du
u en trådlös te
telefon kan du
be
ehöva aktivera tonvalsfunnktionen i de
enna.
Kontrollera i te
elefonens maanual hur du gör.

Använd
A
porttelefonen som kortlä
äsare
1.. Håll ditt kort eller din nyyckelbricka frramför
gllaset (läsaren
n)
2.. Vid godkänt kort eller brricka lyser lysdioden
”U
Upplåst” med
d fast grönt ssken.
3.. Vid icke god
dkänt kort el ler bricka kommer
ly
ysdioden ”Fell” att blinka tiill med rött sken.

