BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON CLASS 100
BRUKERVEILEDNING:
Anrop fra ytterdør:
En ringetone høres i apparatet, og bilde fra kamera i
ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:
Trykk på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.
Du har nå toveis samtaleforbindelse.
NB! Observer følgende:
Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen
Etter 60 sekunder vil samtale og bilde brytes for å unngå at en
beboer opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:
Trykk en gang på knapp med nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.
Lås går automatisk i noen sekunder

Avslutte forbindelse:
Trykk en gang til på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.

Justering av lydstyrke for ringesignal:
Skru på volumkontroll med bjelle i siden på apparatet, til ønsket ringestyrke.
Skrur du volumet helt ned vil en rød diode tennes som varsel om at ringesignalet er avskrudd.

Justering av talestyrke i høyttaleren:
Skru på volumkontroll med snakkeboble i siden på apparatet, til lydstyrken på lyd fra gaten er
passe.

Justering av bilde:
Lysstyrke og fargemetning kan justeres med de to nederste kontrollene i siden på apparatet.
Juster dette ved behov, for optimalt bilde under forskjellige lysforhold
Gjenopprette bilde fra dør:
Dersom du ikke når fram til monitoren innen bildet slukker (25 sekunder), kan du gjenopprette
bildet ved å trykke på knapp med sirkelsymbol
NB! Denne knappen vil ikke fungere dersom anlegget er opptatt mot en annen leilighet

Vedlikehold:
Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.
Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.
Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.
Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.
Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.
Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.

Bytte av ringesignaler:
Apparatet har innebygget 16 stk. forskjellige signaler.
Bruker kan selv bestemme hvilket signal som skal benyttes for anrop fra ytterdør.
For å bytte signal fra ytterdør gjøres følgende: (anlegget må være i standby)
 Trykk og hold knappen med snakkeboble til dioden ved knappen begynner å blinke rødt.
 Trykk på knapp med sirkel gjentatte ganger for å skifte til ønsket signal.
 Når riktig signal høres, trykk på knapp med snakkeboble for å lagre.
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