
PORTTELEFON



     

I de flesta hus hos AllboHus finns en porttelefon vid entrédörren. AllboHus porttelefoni  
är kopplad så att du använder din egen telefon för att prata med dina besökare. Du kan 
alltså släppa in dem i trapphuset utan att behöva gå ner och låsa upp entrédörren. 

Flera sätt att ringa upp
Genom att trycka på knapparna under 
pilsymbolerna går det att bläddra sig fram 
bland hyresgästerna i huset. Tryck på OK 
när rätt hyresgäst är markerad.

Det går också att direkt knappa in 
telefonnumret med hjälp av sifferknapparna. 
Tryck först på telefonsymbolen och knappa  
därefter in telefonnumret. 

Om det finns en kortnummerlista anslagen 
vid porttelefonen i fastigheten kan dina
besökare ringa upp dig genom att trycka
på knappen ’B’ och sedan knappa in 
kortnumret som står vid ditt namn på listan. 

 

 

 
 
 

Lås upp porten via telefonen
När det kommer ett samtal från portelefonen 
ringer din telefon som vanligt. Du kan prata 
med den som står vid porttelefonen och  
därefter avgöra om du vill låsa upp eller inte. 

•     Lås   upp   porten   genom   att   trycka   på  
        knappval 5 på din telefon. Lägg sedan på
        luren. 

•     Vill du inte låsa upp porten lägger du på 
        luren utan att trycka på någon knapp. 

Fast telefon eller mobiltelefon
Det går lika bra att koppla ett telefonnummer 
till en fast telefon som till en mobiltelefon 
för porttelefonin.

Endast telefonnummer nattetid
Mellan kl. 22.00-08.00 varje natt har vi  
programmerat porttelefonen så att det 
endast går att ringa upp genom att knappa 
in ett telefonnummer. För att nå dig via  
porttelefonen måste personen som står vid
porten därför kunna ditt telefonnummer. 

Byte av telefonnummer
Om du byter telefonnummer måste du  
meddela oss så att vi kan uppdatera  
systemet med ditt nya nummer. Maila det 
nya telefonnumret och ditt personnummer 
till kundtjänst så lägger vi in det.
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