SÅDAN BRUGER DU DØRTELEFONEN
Dørtelefonen er GSM-baseret. Det vil sige, at der kaldes op til din mobil eller fastnet-telefon, når
det ringer på dørtelefonen. Du kan lukke dine gæster ind via din telefon, uanset hvor du befinder
dig.
Dørtelefonen ved hovedporten
1. Gæsten søger dit bolignummer med piletasterne  eller 
Når nummeret vises i displayet tryk på klokkesymbolet
I panelet vises: ”Ringer op” og en stemme siger: ”Ringer op”
2. Din telefon ringer, og du kan svare og tale med gæsten.
3. Hvis du ønsker, at gæsten kommer ind taster du * (stjerne) på din telefon, og døren
åbnes/frigives i 5 sekunder.
I panelet vises ”Døren er åben” og en stemme siger ”Døren er åben”
Din gæst kan til enhver tid taste * for at komme retur.

Dørtelefonen ved de øvrige døre
1. Gæsten søger dit bolignummer med piletasterne  eller 
Når nummeret vises i displayet tryk på klokkesymbolet
I panelet vises: ”Der kaldes op”.
2. Din telefon ringer, og du kan svare og tale med gæsten.
3. Hvis du ønsker, at gæsten kommer ind taster du * (stjerne) på din telefon, og døren
åbnes/frigives i 5 sekunder.
I panelet vises ”Døren er åben”.
Din gæst kan til enhver tid taste * for at komme retur.
Venner og familiemedlemmer
Er gæsten et familiemedlem, ven/veninde eller andre, du har regelmæssig besøg af, kan du oplyse
dem din 4 cifrede kode, hvormed porten/dørene åbnes uden brug af din mobil.
Flere tips og informationer på næste side



VÆRD AT VIDE OM DØRTELEFONEN


En gæst kan lægge en besked på din telefonsvarer som ved
normale opkald.



Hvis du har oplyst et sekundært telefonnummer, vil der kaldes
til dette nummer automatisk, hvis det primære nummer ikke
besvares. (Særligt anvendeligt for toværelses lejligheder).



Det er dit bolignummer, der vises i dørtelefonens display – ikke
dit telefonnummer.



Det er dørtelefonens nummer, der vises på din telefon, når en
gæst ringer på



Det er gratis for dig at modtage opkald fra dørtelefonen i
Danmark, men vær opmærksom på, at hvis du er i udlandet, er
det dig, der betaler mobiltaksten over landegrænserne.

Med venlig hilsen
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

