
Kabel-TV Telefon 
Föreningen är ansluten till Kabel-TV via Telia. 
Ett basutbud ingår normalt i månadsavgiften. 
Önskas utökat utbud kontakta Telia. 

Vid fel eller störningar på mottagningen följ 
instruktionerna i bifogad broschyr. Ett bra tips 
är att alltid kontrollera med grannarna innan 
felanmälan görs. Risken finns annars att Du 
drabbas av onödiga kostnader, om det visar sig 
att felet ej berodde på kabel-TV:n. 

Lägenheten är utrustad med ett huvudjack 
placerat i hall eller kapprum. Telia har ansvar 
för installationen (inklusive eventuella fel som 
kan uppkomma) fram tom huvudjacket. 
Lägenhetens övriga jack och tillhörande led
ningar har Du som bostadsrättshavare under
hållsansvar för. Om Du önskar ytterligare 
telefonjack kan Du beställa det av Telia eller en 
elinstallatör. 

IT-hemmet 
Lägenheten är utrustad med ett antal s k multi
mediauttag. Det innebär att då föreningen har 
avtal med Telia om ledningsnät för dubbel
riktad trafik, kan uppkoppling till Internet ske 
via Kabel TV-nätet. För mer information kon
taktas Telia eller styrelsen. 
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Förklaring till de olika uttagen på Antennpanelen 
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1. Ordinarie telefonjack 

2. Reservuttag för eventuell extra telefonlina eller internt nätverk 

3. Antennuttag för TV 

4. Bredbandsuttag, IP-uttag för dubbelriktad trafik 

5. Antennuttag för radio 
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I den fastighet där du bor har det nya porttelefon
systemet Telecode installerats. Det träder i funk
tion,från och med den . Telecode 
är kopplat till telenätet, vilket betyder att du kan 
prata med besökare med din hemtelefon. 

Så hår fungerar porttelefonen 
JSfär ett samtal från porten kommer ringer din 
telefon som vanligt. När du lyfter luren hörs en 
melodi som tälar om att samtalet kommer från 
porten. När du har talat med besökaren bestämm : 
du om du vill öppna porten eller inte. 

Öppna parten eller inte 
Om du har en tonvalstelefon (med knapparna *, # 
och R) trycker du på 5 för att öppna porten och på 
0 för att låta bli att öppna porten. 



Portkod fungerar också 
För att du som bor i fastigheten ska kunna komma 
in i porten på ett enkelt sätt går det också att an
vända portkod. Följande kod gäller tills vidare i 
din port: | ^ | U (% 

' ' I t Om du har telefonsvarare 
Om du har en telefonsvarare måste du modifiera 
"varsmeddelandet något så att inte telefonsvararen 
öppnar porten. 

s~-% • • o 1 «• r Gor sa här: 

Om svarsmeddelandet ska höras i portapparaten, 
se till att meddelandet är längre än 45 sekunder. 

Om svarsmeddelandet inte ska horas i port-
ä"oparaten, spela in tonsignalen för Ö före själva 
svarsmeddelandet. För att kunna göra det behöver 
du en tonvalsdosa (kan köpas i närmaste tele-
butik). 

På nästa sida beskrivs hur du spelar du in medde
landet. 


