Användarmanual porttelefon
Tillverkare: Aptus

Modell: Ringa 1707

Öppna porten
1. Håll nyckelbrickan framför läsaren.
2. När nyckelhålssymbolen tänds är porten upplåst.
Tips! Häng brickan på samma nyckelknippa som din
lägenhetsnyckel, så glömmer du inte brickan när du går ut.

Porttelefon
Besökare gör så här:
1. Tryck på knappen vid ”SÖK NAMN”.
2. Namn visas. Bläddra med pilknapparna.
3. Tryck på knappen bredvid önskat namn.
Tala med hyresgästen.
4. Om hyresgästen önskar släppa in,
visas detta i displayen och nyckelhålssymbolen
blir grön. Våningsplan och lägenhet visas.
Boende gör så här:
1. Din telefon ringer och du svarar.
2. Du trycker 5 eller

* på din telefon

för att släppa in besökaren.

eller
Önskar du inte släppa in besökaren, tryck # och lägg på luren (du kan bara lägga på
luren, men då kommer telefonlinjen att vara upptagen i ytterligare några sekunder).
Kvällar och nätter (21.00-07.00):
Efter 21.00 och fram till 07.00 kan man inte söka på namn. Då slår besökaren istället
telefonnumret till den boende för att få kontakt och bli insläppt.
Har du frågor, kontakta Järfällahus, tel 08-580 836 00.

Denna instruktion gäller följande områden:
•

Barkarby C (utom Helikoptervägen 6-10 och Jaktplan 2-4)

•

Arrendevägen

•

Övre hammaren

•

Släggan

•

Magnusvägen 1

•

Dackehöjden

•

Söderhöjden

•

Tallbohov

Användarmanual porttelefon
Tillverkare: Aptus

Modell: Ringa 1707

Öppna porten
1. Håll nyckelbrickan framför läsaren.
2. När nyckelhålssymbolen tänds är porten upplåst.
Tips! Häng brickan på samma nyckelknippa som din
lägenhetsnyckel, så glömmer du inte brickan när du går ut.

Porttelefon
Besökare gör så här:
5. Tryck på knappen vid ”SÖK NAMN”.
6. Namn visas. Bläddra med pilknapparna.
7. Tryck på knappen bredvid önskat namn.
Tala med hyresgästen.
8. Om hyresgästen önskar släppa in,
visas detta i displayen och nyckelhålssymbolen
blir grön. Våningsplan och lägenhet visas.
Boende gör så här:
3. Porttelefonen på väggen i din lägenhet ringer
och du svarar.
4. Du trycker 5 eller

* för att släppa in besökaren.

Eller
Önskar duinte släppa in besökaren, tryck # och lägg på luren (du kan bara lägga på
luren, men då kommer telefonlinjen att vara upptagen i ytterligare några sekunder).
Kvällar och nätter (21.00-07.00):
Efter 21.00 och fram till 07.00 kan man inte söka på namn. Då slår besökaren istället
telefonnumret till den boende för att få kontakt och bli insläppt.

Har du frågor, kontakta Järfällahus, tel 08-580 836 00.

Denna instruktion gäller följande områden:
•

Piloten

