Instruktion porttelefon
I och med installationen av porttelefonerna kommer våra fastigheter
att vara låsta dygnet runt.

För att öppna porten med hjälp av tagg

Håll taggen mot knappsatsen. Grönt sken indikerar att porten är
öppen. Drag i dörren för att öppna eller tryck på dörröppnaren.
Observera att taggen endast behöver användas när man ska in i
fastigheten. När man ska ut ur fastigheten används dörröppnare som
vanligt.
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Svara på anrop från porttelefon
När någon ringer på porttelefonen ringer det i den telefon som man
har angett ska kopplas till porttelefonen.
Svara som vanligt och säkerställ att Ni vet vem det är som vill komma
in genom porten.
Lås upp porten genom att trycka på ”5”. Lägg på luren.
Dörren låses upp i 7 sekunder och öppnas genom att besökaren drar i
dörren eller trycker på dörröppnaren.
För att neka någon tillträde lägg på luren.
Observera, för att porttelefonerna ska fylla sin funktion är det
mycket viktigt att inte släppa in personer som inte är behöriga.
Hemvården har ett eget system och kan komma in utan att använda
porttelefonen. Post, tidningsbud, reklamutdelare, städ och behöriga
hantverkare anlitade av Brf Norrevång har kvitterat ut taggar och ska
inte behöva använda uppringningsfunktionen för att komma in i
fastigheten.
För att det ska fungera att öppna med hemtelefon måste man ha en
knapptelefon med tonvalstelefon. Vissa mobiltelefoner kan även
behöva ändra i sina inställningar. Läs i bruksanvisningen till telefonen
eller kontakta tillverkare eller operatör för att få hjälp med detta.
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Ringa upp boende från porttelefonen

För att ringa upp en boende med hjälp av porttelefonen tryck på
knappen vid sök efternamn.

Bläddra upp och ner med hjälp av piltangenterna tills namnet på den
boende kommer fram.

Tryck på knappen vid sidan om namnet till den boende. Porttelefonen
ringer upp den boende som låser upp porten med sin telefon.
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