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– Ett rikare liv för en åldrande befolkning.

 REMOTE CONTROL
En del av Phoniro Care

DIGITAL NYCKELHANTERING

Kontakta oss för mer information:
kontakt@phoniro.se

Teknisk data
Strömförsörjning 2x1.5 Volt batteri
Vikt 56 g med batteri
Storlek 79 x 48 x 27 mm
Färg vit

M-DK006-01 SE

PHONIRO REMOTE CONTROL  – Underlättar för vårdtagaren
Phoniro Remote Control är en produkt speciellt framtagen för personer som 
bor i eget boende men har svårt att hantera vanliga nycklar eller låsvred. En 
fjärrkontroll används för att låsa eller låsa upp ytterdörren istället för den 
vanliga nyckeln.

Enkelt och säkert
För personer med olika typer av funktionsnedsättningar är det ofta svårt att 
hantera nyckeln till den egna bostaden. Nycklar och vred kan vara svåra att 
greppa eller så har man helt enkelt svårt att se nyckelhålet i den halvdunkla 
trappuppgången. Med Phoniro Remote Control använder omsorgstagaren en 
fjärrkontroll istället för den vanliga nyckeln. Med en knapptryckning på den 
greppvänliga fjärrkontrollen låser man enkelt upp dörren.

Funktionalitet
Med Phoniro Remote Control ersätts den vanliga nyckeln med en digital nyck-
el i en fjärrkontroll samt en enhet monterad på insidan av vårdtagarens yt-
terdörr. Dörrenheten monteras över det befintliga vredet och vanliga nycklar 
kan användas även i fortsättningen. Enheten monteras mycket enkelt utan 
åverkan och påverkar inte boendets skalskydd varför hemförsäkringen gäller 
som tidigare.

Fjärrkontrollen är högkrypterad och kopplas mot en specifik dörrenhet för att 
den ska fungera. En fjärrkontroll går därför inte att använda mot vilken dör-
renhet som helst. En borttappad fjärrkontroll spärras enkelt. Räckvidden är ca 
50 meter och fjärrkontrollen kan användas både från dörrens in- och utsida.

Om hemtjänsten i kommunen redan har Phoniros system för nyckelfri hem-
tjänst installerat, uppgraderas dörrenheten. Därefter kopplas en fjärrkontroll 
mot enheten och systemet är klart att använda. Hemtjänstens användande av 
systemet påverkas inte.

I KORTHET

• Osynligt från utsidan

• Ökad trygghet och säkerhet

• Underlättar för den som har problem
 med syn eller motorik

• Möjlighet att låsa/låsa upp dörren
 även om man är sängliggande

• Nycklar kan används som vanligt

• Hemtjänsten kan använda Phoniro Lock
 som vanligt

• Ingen åverkan på lås, dörr eller dörrkarm

• Enkel installation


