Utstyr for sikkerhet og kommunikasjon i mer enn 30 år

BRUKERVEILEDNING DUO 2-leder bus
portvideosystem med fargebilde

Når den besøkende ringer på knappen ute, høres et
ringesignal i monitoren inne, og bilde fra kamera i tablået
kommer opp. For å opprette samtale med døren, løft av røret.
Dørens elektriske sluttstykke kan åpnes ved å trykke kort på knappen med nøkkelsymbol (øverst)
Låsen går nå automatisk i 3 eller 6 sekunder avhengig av hva installatøren har programmert.
For å avslutte forbindelsen til døren, legg på røret.
Dersom anlegget er ledig, kan man trykke på knappen med øyesymbol (nest øverst) for å starte opp bildevisning fra døren.
Forsøker man å trykke på den mens anlegget er opptatt mot en annen leilighet, vil den ikke virke.
Ringestyrken i apparatet kan reguleres som følger (apparatet må være i standby):
Trykk og hold knappen med øyesymbol inne til gul lampe tennes. (Du hører nå ringesignalet repeterende i apparatet.)
Trykk og hold nøkkelknappen inne. (Ringestyrken stiger nå langsomt oppover til toppnivå, hopper så ned igjen til minimum, for så å
stige på nytt)

Når signalet er på ønsket nivå, slipp knappen.
Løft av og legg på igjen røret for å lagre.
Slå av og på ringesignalet:
Trykk og hold knapp 1 inne til rød lampe begynner å blinke.
For å slå på igjen ringesignalet hold knappen inne på nytt, til du hører et pip.
Ringemelodien, og antall ganger den gjentas, kan endres som følger (apparatet må være i standby):
Trykk og hold knappen med øyesymbol inne til gul lampe tennes. Du hører nå ringesignalet som er aktivt.
Trykk på knappen med øyesymbol for å velge neste ringemelodi. Fortsett til du hører den melodien du vil bruke.
Trykk på nøkkelknappen for å bekrefte valget.
Trykk på knappen med øyesymbol. Du hører nå et antall pip. Dette er antall ganger signalet gjentas (1-4)
Trykk på knappen igjen for å øke antall ganger.
Når du kommer til 4 ganger, vil neste trykk få antall repetisjoner til å returnere til 1.
Ved ønsket antall repetisjoner, trykk nøkkelknapp.
Løft av og legg på røret for å lagre.
Øvrige knapper på apparatet er mulig å programmere til spesialfunksjoner. (kontakt eventuelt installatør for info)
PHONO*elektro-akustikk as

Vedlikehold:
Det er ikke noe fast vedlikeholdsprogram for dette systemet.

Pb. 1020 Hoff
0218 OSLO
Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsveien 14)
0275 OSLO

Rengjøring av monitor og utvendig tablå gjøres med lett fuktet klut
(om nødvendig med mildt såpevann).

Telefon: 22 50 87 00
Telefaks: 22 50 87 03
E-post: post@phono.no

NB: Det må ikke benyttes så mye vann ved rengjøring av monitoren inne at
vann kan trenge inn i lufteåpningene på denne.

