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Var sa god, har ar lite information hur
porttelefonen fungerar
Nu ar antligen det nya passersystemet intallerat i samtliga hus. Hos NOKAS har
man ocksa programmerat in det/de telefonnr som ni uppgav att ska anvandas for
porttelefonen.
Vad du skagora nar du far ett telefonsamtal fran telefon 33 00 71, se
INSTRUCTION FOR BOENDE.

Besokare som vill komma upp till dig via kallarentren har tva alternativ att valja pa
beroende pa vad klockan ar. Se alternativen i INSTRUCTION FOR
BESOKARE:

1) Ar klockan tnellan 7.00 och 21.00 ska de leta upp ditt namn via SOKknapparna. Nar de hittat det trycker de pa RING-knappen och du far en
paringning pa din telefon.
2) Ar klockan efter 21.00pa kvallen men fore 7.00pa morgonen da. trycker
de pa RING-knappen och slar in ditt telefonnr och du far en telefonparingning pa din telefon och kan oppna kallarentren fran din lagenhet.

Bada alternativen ar bra att t ex informera sk blaljuspersonal om for da slipper
nagon aka ner med hissen och oppna och de slipper vanta utan kommer upp
snabbare till den som behover hjalp.
Portkod ar f n inte aktuell.
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RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FOR BOENDE
1. Besokaren ringer upp via porttelefonen.
2. Lyft luren och bekrafta anvandarens identitet.
3. Vill du inte lasa upp porten, lagg pa luren.
4. F6r att lasa upp porten:
. Tala om att du laser upp och tryck knapp 5 pa din telefon.
5. Lagg pa luren.
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RCO PORTTELEFON PA-59
INSTRUKTION FOR BESOKARE
Anvanda SOK-knapparna:
Om lampan "TELE" lyser ar telelinjen
upptagen: Vanta tills lampan slacks.
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OBS: Paborjad uppringning kan nar som
heist avbrytas med * -knappen.

1. tryck pa nagon av
Bladdra med SOK-

"PORT" blinkar rott

knapparna fram till

och ett pip hors for
varje knapptryckning.

2. F6r att ringa upp vald
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havare, tryck pa
RING-knappen.
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SOK-knapparna.

raden med ratt
bostadsrattsinne
havare.
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Om "TELE" borjar
lysa rott ar personens
telefon upptagen,
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vanta en stund och

borja om med S6K3. "TELE" blinkar gront
tills personen svarar.

knappen.

"TELE" overgar da till Vid uppringning visar
teckenfonstret info
fast gront sken och
enligt exemplet i bilsamtalet ar uppkopp- den t.h.
lat.

4. Bostadsrattsinne

havaren laser upp
porten.
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Ett pip hors, "PORT"
lyser gr&nt under den
tid porten ar olast.
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RCO PORTTELEFON PA-59
INSTRUKTION FOR BESOKARE:
Anvanda Telefonnummer:
Detta alternativ anvands 21:00- 07:00 da

inte boenderegistret syns i porttelefonen.

Om lampan "TELE" lyser ar telelinjen upptagen.
Vanta tills lampan slacks.
OBS: Paborjad uppringning kan nar som heist
avbrytas med * -knappen.
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2. Knappa in Telefonnumret

3. "TELE" blinkar gront tills
bostadsratts
innehavaren svarar.

"TELE" overgar da till
fast gront sken och
samtalet ar uppkopplat.
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Ett pip hors,

4. Bostadsrattsinnehavaren
laser upp porten.

"PORT" lyser grdnt
underden tid
porten ar olast.
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