PORTTELEFON
INSTRUKTIONER
Solbergsvägen 44, 45, 46

RCO FREECALL
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.

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

Om ”Tele” lyser är telelinjen upptagen.
Vänta tills lampan släcks.
1. Tryck fyrkant (#).

Ett pip hörs, ”Port” börjar
blinka grönt.
För varje siffra hörs ett pip
och ”Port” blinkar rött.

2. Knappa sedan in
lägenhetsnumret (finns
på nummerlistan i
porten).

Exempel: #0007

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

Om ”Tele” börjar lysa rött
är boendes telefon
upptagen, vänta en stund
och börja om med steg 1.

4. Boende låser upp
porten.

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

RCO FREECALL
INSTRUKTION FÖR BOENDE
A) Din besökare står vid entrén och ringer från sin mobiltelefon:
Gör så här för att låsa upp porten via din mobiltelefon:
1. Lyft luren, verifiera besökarens identitet.
2. Informera besökaren att du låser upp porten, avsluta samtalet.
08-59071816
3. Ring till FreeCall, telefonnummer
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 engångsportkod 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.
08-59071816
2. Ring till FreeCall, telefonnummer
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!

RCO FREECALL
INSTRUKTION FÖR BOENDE
Om du har hemligt eller dolt telefonnummer gör du så här för att
låsa upp porten:
1. Ring till FreeCall, telefonnummer
08-59071816
2. FreeCall ”lyfter luren” och svarar med flera korta signaler.
3. Knappa in följande på din telefon:
Ditt eget 1) telefonnummer (inkl. riktnummer) # PIN-kod #
(”PIN-kod” fås från Väsbyhem).
Se exemplet nedan.
4. Lägg på luren.
5. Porten låses upp.
Kom ihåg
fyrkanttecknen!

Exempel:

0 7 0 1 2 3 4 5 6 7# 1 7 3 9 #
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 mobiltelefon har den funktionen!

1

Ditt telefonnummer som är inprogrammerat i FreeCall.

