
AB Syven d. 15/11 - ‘21 

 

Kære andelshaver I AB Syven. 

Vi skal omsider have nye dørtelefoner. Arbejdet vil begynde i uge 49 og tager ca. 1,5 uge at udføre. Hver enkelt 
opgang vil dog kun være påvirket én dag i perioden. Elektrikerfirmaet, HHR vil udføre arbejdet for os. Læs 
nedstående punkter nøje: 

 

• Alle vil få en dørtelefon, der ligner den, vi allerede har. Ønsker du et håndfrit tableau, skal du melde 
dette til dortelefon@absyven.dk eller alternativt give besked i plastlommen ophængt i din opgang. 
Det skal senest ske d. 28/11. Husk navn, adresse, etage og lejlighedsnummer. Håndfrit tableau koster 
dig ikke ekstra. 
 
Se billeder af tableauer sidst i dokumentet her. 
 

• Det er dit eget ansvar at elektrikeren kan komme ind i din lejlighed. Er du ikke hjemme så læg en 
nøgle hos din nabo i opgangen som er hjemme, således de kan åbne for elektrikeren. Kan elektrikeren 
ikke komme ind i din lejlighed den pågældende dag, får du et ekstragebyr på 500 kr. for ekstra timer, 
når elektrikerne laver en opsamlingsrunde. Pengene trækkes over huslejen. 
 
Skulle du heller ikke være hjemme på opsamlingsrunden, vil et individuelt og højere gebyr blive 
pålagt.  
 

• Dørtelefonen vil blive placeret på den side af din hoveddør, hvor dørhåndtaget sidder. Det betyder, at 
din dørtelefon fremover kan få en ny placering, hvis det ikke er tilfældet nu.  
 

• Det kan blive nødvendigt med mindre malereparationer, efter den nye dørtelefon er sat op. Udgifter 
herfor står andelshaver selv for at afholde. De gamle dørtelefoner efterlades i din lejlighed, da 
andelshaver selv ejer dem. 
 

• Det tager én dag at skifte en hel opgang, og dørtelefonen kan ikke bruges den dag. Der er naturligvis 
stadig adgang gennem hoveddør på normal vis. 
 

Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 8-16. Tidsplanen er:  

6/12 - SA 2 + SA 6 
7/12 - SA 8 + SA 10  
8/12 - NG 20 + NG 22  
9/12 - KD 23 + NG 21 
10/12 - KD 19 + KD 17  
13/12 - KD 15 + HD 27 
14/12 - HD 25 

SA 4 ER LAVET under renoveringen! 

 

De bedste hilsner, 
Bestyrelsen 



3172P - Audio svartelefon

Tidløst designet svartelefon  
 
Klassiske linjer i et enkelt, lyst & stilrent udtryk 
3172P svartelefonen kommer i et stilrent og klassisk design, med  
fine afrundede former som er skabt til den skandinaviske bruger.  
Det giver et minimalistisk udtryk og samtidig en komfortabel hånd- 
tering, i en og samme telefon. 
Vores 3172P svartelefon, er skabt i det slidstærke ABS-plast, der både 
med sin glans, og styrke i materialet, er velegnet til private boliger 
samt til virksomheder. Rørets lethed og den enkle brugerflade, giver 
en følelse af gennemtænkt brugervenlighed, som alle kan betjene. 
 

Sikker og funktionsdygtig 
De enkelte betjeningsmuligheder består af to trykknapper: dør- 
åbning, samt en ekstraknap til en servicefunktion efter eget valg. 
Svartelefonen har yderligere ekstra funktioner, herunder: En funktion 
der gør det muligt at justere ringetone efter behov, samt muligheden 
for at afbryde uvedkommende støj eller opkald. Sidstnævnte sker ved 
aktivering af eksempelvis natafbryder-funktionen. 
Vores klassiske og gennemtestede svartelefon giver dig og dine 
omgivelserne de mest nødvendige og brugbare funktioner, med nem 
brugerbetjening og sikkerhedsgaranti – Lad 3172P være et trygheds- 
skabende element i din hverdag. 

Knap for døråbning

Service knap

Natafbryder

3 eller 6 opkaldsring

Valgfri elektroniske 
ringetoner

3 lydniveauer

218 mm

85 mm

55 mm



5178N - Rørfri svartelefon

Den moderne svartelefon 
 
Minimalistisk design I kompakt og stilrent udtryk 
5178N er en simpel rørfri svartelefon, der med et lyst og klassisk 
ydre, samt enkelt og stilrent design, kan indgå i enhver husstand eller 
virksomhed. 
Dens kompakte og enkle form er for den moderne bruger, der ønsker 
en diskret løsning, som optager minimal plads, men som stadig har 
alle de nødvendige funktioner. Vores 5178N/W rørfri svartelefon er 
skabt i det slidstærke ABS-plast, der kan tåle det meste og derfor er 
egnet til såvel private boliger, samt virksomheder og institutioner. 
Det minimalistiske design og den lodret placerede højtaler, giver 
mere lyd ud til rummets omgivelser, hvilket gør det muligt at stå  
langt fra og stadig opleve en god lydkvalitet. 
 

Diskret og nutidig løsning
5178N/W byder udover et tyndt og enkelt design på flere betjenings- 
muligheder, der kan indstilles til netop dine behov via de fire tryk-
knapper: tale, døråbning, serviceknap og natafbryder. 
Svartelefonen består af yderligere ekstrafunktioner, der gør det 
muligt at justere volumen på tale -og ringelyd. Natafbryder-funk-
tionen giver mulighed for, at indstille en timer, så man inden for et 
bestemt tidsrum undgår forstyrrelser. Alt i alt, er telefonen designet 
funktionelt og intelligent, så den kan indgå som en vital del, af et 
moderne hjem, eller virksomhed. 

Knap for døråbning

Service knap

Natafbryder

1-9 opkaldsring

Rørfri svartelefon

3 lydniveauer

Valgfri elektroniske 
ringetoner

164 mm

74 mm

23,5 mm


