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Porttelefonisystemet i drift! 
 

 

När någon kommer för att besöka er så kan de 

använda den nya porttelefonen. Systemet är 

kopplat till det telefonnummer som ni har angivit. 

När telefonen ringer svarar ni som vanligt. För att 

släppa in besökaren trycker du fyrkant # på 

telefonen, sedan är det bara att lägga på luren. 

 

Tips 

Om du har en telefon med nummerdisplay, kan 

du lägga in porttelefonens telefonnummer (08-

660 41 26) i din telefon och ge det namnet 

”Porttelefon” så vet du att det är en besökare 

som ringer nerifrån porten och ingen annan. 

 

OBS! 

Har du inte lämnat in det telefonnummer som ska 

programmeras in i systemet så är det hög tid att 

göra det nu! Information om detta gick ut i 

”Senaste nytt Nr 7” 

 

OBS! 

Det går inte att ringa till portelefonen! 

 

VI kommer att justera upp volymen på 

porttelefonen som för tillfället är något för låg. 

 

Porttelefonen har inbyggd display med 

boenderegister för smidigt och enkelt 

handhavande. Det är bara att bläddra med 

piltangenterna till rätt Person/lägenhet och trycka 

ring, så ringer den upp automatiskt, enklare kan 

det inte bli. I övrigt så fungerar portelefonen som 

en vanlig kortläsare. 

 

För att undvika ”busringningar” nattetid (kl 23.00 - 

06.30) är porttelefonen spärrad. Under denna tid 

måste besökaren känna till det telefonnummer 

som du har angivit. 

 

Detta går till så att besökaren trycker på knappen 
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”Ring” därefter slår man hela telefonnumret 

inklusive riktnummer. 

 

OBS! 

Portkoden kommer att gälla till dess samtliga 

boende har erhållit sina ”taggar”. Utdelning av 

dessa återkommer vi med i ett senare 

meddelande. 
 

 

Små bokstäver  

 

För att få en bra överskådlighet så 

används små bokstäver i displayen. 

Bläddra med piltangenterna. 

  

Stora bokstäver  

 

Genom att trycka på fyrkant så kan 

man förstora bokstäverna. Vill man 

tillbaka till små bokstäver så är det 

bara att trycka fyrkant en gång till. 

Bläddra med piltangenterna. 

  

Sök person/lägenhet  
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Det går även att söka fram namnet 

på den man söker, genom att göra 

på samma sätt som när man söker 

på en mobiltelefon 

 

  

 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 


