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Helt nya möjligheter 
att ringa billigt!



Hemtelefon i mobilen

Grattis till ett bra val!
Så snart du har installerat appen kan du börja ringa.

Aktivera appen (endast första gången)

1. Se till att du är inloggad på ett trådlöst nätverk (WiFi). 

2. Öppna appen.

3.  Ange dina inloggningsuppgifter till Mina sidor. 
–  Har du glömt lösenordet klickar du på ”Glömt lösenordet?”. 

Då kommer du till en sida där du beställer nytt lösenord som 
skickas direkt till din e-post.

 –  Du som har fi bernät kommer inte åt Mina sidor, kontakta 
då Fiberlinjen på 0775-17 17 15 som hjälper dig med 
inloggningsuppgifter.

4. Acceptera villkoren och tryck på Logga in.
  Du får ett meddelande om att aktivering pågår. Det kan ta

några minuter när dina uppgifter läggs in i våra system.

5.  iPhone vill att du godkänner att appen får tillgång till dina 
telefonkontakter.

  När aktiveringen är klar visas ”Grattis! Nu har du tillgång till
din hemtelefon direkt i mobilen” och så tilldelas din telefon ett 
namn, till exempel ”App 1”.

  VIKTIGT! Om du byter lösenord på Mina sidor måste du gå in 
i appen och byta till samma lösenord för att Hemtelefon i 
mobilen ska få tillgång till uppdateringar av appen. Läs mer 
under Ändra lösenord i den här snabbguiden.

Hemtelefon i mobilen är en app som används i smarta mobiler överallt där 
det fi nns täckning i ett trådlöst nätverk.

•  Ring för din hemtelefontaxa från mobilen både hemma, på stan och från 
utlandet när du är uppkopplad mot ett trådlöst nätverk (WiFi).

• Svara i mobilen när det ringer på det fasta hemtelefonnumret. 

•  Koppla hela familjens mobiler till hemnumret och ni kan ta emot samtal 
och ringa varandra på hemtelefonnumret via era mobiler (upp till fem appar).

 TIPS: Ring från din mobil via appen även när kontantkortet är slut.

Det här behöver du:
• Telefoniabonnemang från Com Hem.

• En smartphone med Android eller iPhone.

• Appen Hemtelefon i mobilen.

• Uppkoppling mot trådlöst nätverk (WiFi).

• Inloggningsuppgifter till Mina sidor.

Så här hämtar du appen Hemtelefon i mobilen
•  Gå in i App Store om du har en iPhone, eller Google Play 

om du har en smart mobil med Android. 
Sök på ”Hemtelefon i mobilen” eller ”Com Hem”.

• Ladda ner/installera appen.



Hemtelefon i mobilen

Så här ringer du
1.  Du måste vara inom räckhåll för ett trådlöst nätverk (WiFi) 

som du har tillgång till. Det kan vara hemma, på jobbet, 
på ett café, hos en vän eller någon annanstans. Tjänsten 
fungerar inte över mobildatanätet. Använder du ett trådlöst 
nätverk (WiFi) som kräver inloggning på en webbsida är det 
viktigt att du är inloggad på WiFi innan du öppnar appen. 

  I Android visar ikonen  längst upp till vänster att du har 
kontakt med ett trådlöst nätverk (WiFi), att du är inloggad 
på det aktuella nätet och att du kan ringa.

  I iPhone kan du se motsvarande under appens Inställningar, 
det ska stå Uppkopplad under Status.

2. Öppna appen.

3.  Ring enkelt genom att slå telefonnumret på knappsatsen 
eller genom att hämta telefonnumret i Kontakter.

  TIPS! En tunn rand med Com Hem-färgerna visar att du 
är i Hemtelefon i mobilen-appen. 

4.  Du hämtar numret i Kontakter precis som du brukar. 
Hemtelefon i mobilen använder mobilens inbyggda 
telefonkontakter och alla ändringar du gör sparas där. 

  TIPS! Lägg Hemtelefon i mobilen-appen nära din vanliga 
telefon-ikon i mobilen så har du den lättillgänglig.



Hemtelefon i mobilen

Hindra inkommande samtal
Du kan hindra inkommande samtal till appen men behålla 
din möjlighet att ringa ut via Hemtelefon i mobilen.

1. Öppna appen.

2. Gå in under Inställningar (iPhone) eller Profi l (Android).

3. Kryssa i Stör ej.

Ändra lösenord
Du kan själv byta ditt lösenord på Mina sidor. När du gör det 
måste du även ändra lösenord i appen för att Hemtelefon i 
mobilen ska få tillgång till uppdateringar av appen.

1. Öppna appen.

2. Gå in under Inställningar (iPhone) eller Profi l (Android).

3. Välj Ange lösenord.

4.  Skriv in det nya lösenord som du tidigare valt på Mina 
sidor.

Ta emot samtal
•  När någon ringer ditt hemtelefonnummer ringer det 

i telefonen hemma och i alla mobiltelefoner med 
aktiverade och WiFi-anslutna appar. 

•  Den som svarar först får samtalet. Övriga telefoner är 
lediga för nya inkommande och utgående samtal.



Hemtelefon i mobilen

Avaktivera app
Du kan ha max fem Hemtelefon i mobilen-appar per Telefoni-
abonnemang. Har du fem aktiva appar och vill aktivera ytterligare 
en, t ex för att någon byter telefon, måste du avaktivera en av 
apparna. 

1. Radera/ta bort appen från din telefon.

2.  Ring Kundservice på 0771-55 00 00 så avaktiverar de 
appens koppling till den aktuella telefonen. Det räcker inte 
med att du bara raderat appen i din telefon.

3.  Hämta och aktivera appen i din nya telefon enligt instruktio-
nerna ”Aktivera appen” tidigare i detta dokument.

Bra att veta
På telefonräkningen kan du se vilka samtal som gjorts med 
respektive app-nummer.
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