
Så här funeerar den nva porttelefonen!

Under denna innevarande vecka V 48 (23-27 /1L), kommer det nya porttelefonsystemet att sättas i

drift, om inget väldigt oförutsett inträffar. Eftersom föreningen är stor, kommer det att ske i ett antal

steg, dvs husen kommer att komma igång olika dagar.

Ordningen för driftsättningen sker succesivt från 29A-B i kronologisk ordning och avslutas med 36A-8

och detta bör då mao vara genomfört innan kommande helg.

Ni märker när Er port är driftsatt på 2 sätt. Porten kommer att vara låst dygnet runt och när Er port är

driftsatt kommer det i samma skede att sättas upp en namnlista på lägenhetsinnehavarna med

instruktioner hur man gör som besökare för att komma i kontakt med den man vill besöka.

För Er i föreningen kommer Ni givetvis alltid kunna öppna låset i porten med nyckel som vanligt.

När det kommer en besökare till dörren trycker han/hon # samt Ditt 2-Siffriga kortnummer som

finns anslaget på tavlan vid porten i direkt anslutning till porttelefonen, detta kortnummer gäller

mellan klockan 08.00 och 20.00, utöver dessa tider kan man alltid ringa från porttelefonen genom att
slå Erattelefonnummer direkt, vilket man isåfall måste kunna utantill då man kommertill porten.

Därefter kommer det att ringa precis som vanligt i Er telefon. I början av samtalet samt ungefär var

5:e sekund hörs en kort tonstöt för att indikera att samtalet kommer från porttelefonen,

samtalstiden inkl uppringningstiden är 60 sekunder.

Om Nivill öppna porten för Er besökare trycker Ni på knappen 5 innan Ni lägger på luren.

Om Ni inte villsläppa in den som ringer trycker Ni 0 innan Ni lägger på.

L5 sekunder innan samtalstiden tar slut får Ni en annan ton i luren för att förvarna om att
samtalstiden håller på att ta slut. Om Ni vill förlänga samtalet med ytterligare 60 sekunder trycker Ni

på knappen 2.

Nere vid porten lyser en röd liten lampa i porttelefonen så länge Ni har linje.

Om denna lampa lyser vid en porttelefon då en person kommer fram till porten är linjen upptagen
och denna person får vänta tills linjen blir ledig för att ringa upp, dvs då röda lampan slocknat

Med hopp och tro om att detto skall utökd Er sökerhet och hekvömlighet i föreningen
avslutor jag med vönliga hölsningor.

Cfr.rister Arryf""[

Nylunds Lås & Skomakeri AB.

Om det skulle föreligga några oklarheter är Ni välkomna med frågor till undertecknad.

070 - 603 93 92


