R-CARD M5
PORTTELEFON
HANDHAVANDEINSTRUKTIONER
Hammarbyvägen 64-66
Hjortvägen 45-57

RCO FREECALL
MOBILTELEFONINSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON
RING MED DIN MOBILTELEFON TILL DEN HYRESGÄST
DU SKA BESÖKA.
HYRESGÄSTEN LÅSER UPP PORTEN. KORTLÄSARENS LAMPA
LYSER GRÖNT SÅ LÄNGE DÖRREN ÄR UPPLÅST.

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE UTAN MOBILTELEFON
LÅS UPP PORTEN MED DEN 4-SIFFRIGA, TIDSBEGRÄNSADE
PORTKOD DU TIDIGARE HAR FÅTT AV HYRESGÄSTEN:
KNAPPA IN PORTKODEN PÅ KORTLÄSARENS KNAPPSATS.
KORTLÄSARENS LAMPA LYSER GRÖNT SÅ LÄNGE DÖRREN ÄR
UPPLÅST.
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RCO FREECALL
INSTRUKTION FÖR BOENDE
(Som anmält mobilabonnemang)

A) Din besökare står vid entrén och ringer från sin mobiltelefon:
Gör så här för att låsa upp porten via din telefon:
1. Lyft luren, verifiera besökarens identitet.
2. Informera besökaren att du låser upp porten, avsluta samtalet.
3. Ring till FreeCall, telefonnummer: 08-59032432
4. Låt 2 signaler gå fram, lägg sedan på luren. Porten låses upp.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte ”lyfter luren”.
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

B) Din besökare har inte mobiltelefon:
Lägg ut en tillfällig portkod som gäller under 8 timmar.
Gör så här för att lägga ut den tillfälliga portkoden:
1. Meddela portkoden (= de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer)
i förväg till din besökare. Tala också om hur länge den gäller.
2. Ring till FreeCall, telefonnummer: 08-59032432
3. Låt 4 signaler gå fram, lägg sedan på luren.
4. Besökaren anländer inom portkodens giltighetstid, knappar in den
4-siffriga koden på kortläsaren som låser upp porten.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte ”lyfter luren”.
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!
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RCO FREECALL
C) Om du har hemligt telefonnummer eller lånar en annan persons
telefon, gör så här för att låsa upp porten:
1. Ring till FreeCall, telefonnummer:0859032432
2. FreeCall ”lyfter luren” och svarar med flera korta signaler.
3. Knappa in följande på din telefon:
Ditt eget1) telefonnummer (inkl. riktnummer) # PIN-kod #
(”PIN-kod” fås från Väsbyhem).
Se exemplet nedan.
4. Lägg på luren.
5. Porten låses upp.

Exempel: 0 9 2 1 1 2 8 4 7 7 7 # 1 2 3 4 #
Rikt-nr Telefon-nr PIN-kod

Uppringningen till FreeCall kommer att debiteras som ett vanligt telefonsamtal eftersom
FreeCall ”lyfter luren” och svarar.
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

1

Ditt telefonnummer som är inprogrammerat i FreeCall.
4

RCO PORTTELEFON PA-59
INSTRUKTION FÖR BOENDE
1. Besökaren ringer upp via porttelefonen.
2. Lyft luren och verifiera användarens identitet.
3. Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
4. För att låsa upp porten:
Tala om att du låser upp och tryck knapp 5 på din telefon.
5. Lägg på luren.
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RCO PORTTELEFON PA-59
INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:
Alternativ 1: Kl. 07,00-21,00
Använda Lägenhetsnummer.
Om lampan ”TELE” lyser är telelinjen upptagen.
Vänta tills lampan släcks.
OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst
avbrytas med * -knappen.
1. Tryck på RINGknappen.

”PORT” blinkar rött och
ett pip hörs.

2. Tryck på fyrkanttangenten (#)
3. Knappa därefter in
Anropsnumret.
4. ”TELE” blinkar grönt
tills hyresgästen
svarar. ”TELE” övergår då till fast grönt
sken och samtalet är
uppkopplat.
5. Hyresgästen låser
upp porten.

Om ”TELE” börjar lysa
rött är hyresgästens
telefon upptagen, vänta
en stund och börja om
med RING-knappen.

Ett pip hörs, ”PORT” lyser
grönt under den tid porten
är olåst.
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RCO PORTTELEFON PA-59
INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:
Alternativ 2: Kl. 21,00-07,00
Använda Telefonnummer.
Om lampan ”TELE” lyser är telelinjen upptagen.
Vänta tills lampan släcks.
OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst
avbrytas med * -knappen.
1. Tryck på RINGknappen.
2. Knappa in Telefonnumret.

”PORT” blinkar rött och
ett pip hörs.

3. ”TELE” blinkar grönt
tills hyresgästen
svarar. ”TELE”
övergår då till fast
grönt sken och
samtalet är
uppkopplat.

Om ”TELE” börjar lysa
rött är hyresgästens
telefon upptagen, vänta
en stund och börja om
med RING-knappen.

4. Hyresgästen låser
upp porten.

Ett pip hörs, ”PORT”
lyser grönt under den tid
porten är olåst.
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