Axcall din nya porttelefon
I din fastighet har porttelefonsystemet Axcall
installerats. Den kommer att fungera från och
med den
. Porttelefonen ringer
via telenätet, vilket betyder att du kan prata med
besökare via din vanliga telefon.

Axcall fungerar så här !
När någon vill nå dig från porten ringer din
vanliga telefon. När du lyfter luren hörs en
tonstöt (var 5:te sek.) det talar om att samtalet
kommer från porten. 15sek innan samtalet bryts
hörs en varningsmelodi. (Genom att trycka på 2
kan du förlänga samtalet) När du pratat färdigt,
men innan du lägger på bestämmer du om du vill
öppna eller inte.

Öppet eller stängt ?
Med en knapptelefon trycker du på 5 för att
öppna porten och på 0 för att inte öppna.

Hur gör besökaren ?
Ditt anropsnummer finns på namntavlan nere i
porten. Besökaren trycker på knappen # , följt
av ditt anropsnummer, eller endast ditt telefonnummer. Finns direktknappar, tryck på knappen
bredvid ditt namn. Tala om för de som brukar
besöka dig hur de ska göra för att ringa via porttelefonen.

Okynnesringningar ?
För att förhindra missbruk nattetid finns det en
möjlighet att spärra anropsnumret vissa tider.
Fastighetsskötaren upplyser dig om vilka tider
anropsnumret fungerar.

Hemligt nummer ?
Hyresgästernas telefonnummer knyts till ett
anropsnummer som sedan anslås i porten, men
ingen kan se vad ditt telefonnummer är. Om du
ändå inte vill ha ditt anropsnummer eller namn
på namntavlan i porten meddelar du fastighetsskötaren detta i samband med installationen.

Kodlåset ?
För dig som bor i fastigheten finns en portkod, så
att du smidigt skall kunna öppna porten. Följande
kod gäller tills vidare i din port:
.

Telefonsvarare ?
Har du en telefonsvarare ansluten till din telefon
måste du ändra svarsmeddelandet något, för att
inte meddelandet skall höras i porten.
Så här går det till:
Normalt hörs svarsmeddelandet i portapparaten.
För att undvika detta måste tonsignalen för 0:an
spelas in före svarsmeddelandet. Detta gör du
enklast med en tonsändare (finns att köpa i telebutiken).
1 Starta inspelning och vänta 3- 4 sekunder.
2 Håll tonsändaren mot telefonsvararens
mikrofon och tryck på siffran 0 på tonsändaren.
3 Tala in ditt meddelande.
Ovanstående fungerar ej på Telias TeleSvar .

Prata ej i munnen på varann !
Vid samtal mellan lägenhetstelefonen och portapparaten kan endast en i taget prata. För bästa
kommunikation bör du och besökaren tala en i
taget.

Vid problem L
Om det uppstår problem med porttelefonen,
kontakta fastighetsskötaren eller fastighetsägaren.

Spara den här informationen.

