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Generell informasjon om systemet:
2‐leder bus systemet til Bticino muliggjør installasjon av alt fra enkle enbrukersystemer til
komplekse anlegg med opp til 3,900 leiligheter og opp til 85 inngangsdører.
Alt kan realiseres kun ved hjelp av en uskjermet 2leder revolvert kabel.
Standard cat5 kabel benyttes i de aller fleste tilfeller.
Også PT kabel kan benyttes, men da med noe redusert rekkevidde.
For maksimal rekkevidde benyttes Bticino sin egen Bus kabel 336904.
Et grunnsystem med en strømforsyning kan inneholde opp til 100 leiligheter i system med
kun tale, og opp til 64 leiligheter i system med overføring av videobilde.
Ved hjelp av multiinterface 346851 kan flere grunnsystemer (opp til 39) koples sammen, og
avstand fra ringetablå til siste monitor kan økes opp til 600m.
346851 kan brukes som forsterker for å øke rekkevidde, som galvanisk skille for å øke
maksimalt antall komponenter, og som oppgangsinterface for å øke adressekapasiteten.
Det finnes flere forskjellige serier ringetablåer til systemet.
Alt fra enkle kompakttablåer med en eller 2 ringeknapper, til vandalsikrede systemtablåer
med elektronisk navneliste innebygget.
Et bredt utvalg svarapparater uten og med monitor er tilgjengelig.
Man kan velge mellom svarapparater med telefonrør, eller høyttalende svarapparater.
Det finnes også et kombinasjonsapparat med både høyttalende og lavttalende funksjon.
Systemene programmeres enkelt ved hjelp av adressebrikker som settes inn i sokler i den
enkelte komponent.
Dette muliggjør programmering av svarapparater samtidig som man installerer dem, uten at
man først behøver å spenningssette systemet.
Slik sparer man seg for en operasjon i forhold til konkurrerende systemer som må
programmeres etter at spenning er satt på.
Spesielt i installasjoner i bebodde leilighetsbygg er det en stor fordel å slippe å gå inn i
leilighetene mer enn en gang.
Ringetablå med elektronisk navneliste programmeres via PC med gratis nedlastbar
programvare TiSferaDesign, og USB/mini USB kabel.
Ved hjelp av samme programvare kan avansert konfigurasjon av alle ringetablåer i NewSfera
serien utføres. For eksempel er det mulig å gi ringeknapper individuelle adresser med opp til
4 siffer, slik at man kan benytte et mindre knappetablå til å ringe utvalgte adresser i
forskjellige oppganger.
For info om TiSferaDesign, henvises til egen brukermanual for dette programmet.
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Ringetablå Linea 2000:
Kompakt påvegg lavtbyggende tablå.
Leveres med 1 eller 2 ringeknapper.
Utgang for drift av el sluttstykke 12VDV/<250mA
Tilkopling for postsonelås (ingen holdekrets)
2 fysiske utførelser tilgjengelig (standard og metal)
Versjon med vidvinkel fargekamera, eller ren audio.
Videotablå i utførelse metall finnes også med innebygget RFid brikkeleser, for å åpne døren
via nøkkelbrikke.
Godt egnet som tablå for en eller tobruker, eller som sekundærtablå for en enkelt bruker i et
større system.

Ringetablå MiniSfera:
Moduloppbygget lavtbyggende ringetablå for påvegg montasje.
Hver enhet er 245mmH x 100mmB, og bygger 35mm ut fra vegg.
Leveres kun for ren audio.
Utgang for drift av el sluttstykke 12VDV/<250mA
Tilkopling for postsonelås (ingen holdekrets)
Ringeknapper finnes i 2 størrelser.
Grunnenheten med talemodul har plass til 6 små eller 3 store ringeknapper.
Utvidelsesenheten har plass til 10 små eller 5 store ringeknapper.
Enhetene kan stables i høyden eller ved siden av hverandre for maksimal fleksibilitet.
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Ringetablå NewSfera:
Moduloppbygget tablåserie for alle formål.
Leveres for innfelling, eller med påveggrammer for opp til 9 moduler.
2 forskjellige fysiske utførelser
(Standard aluminium IK08, og Robur IK10)

Beskrivelse av modulene:

Ren samtalemodul basic (351000)
Kan kun tilkoples trykknappmodul 352000
Kan ikke brukes med kameramodul, elektronisk navneliste, kodelås, eller
taglesermodul. Ikke mulig med avansert programmering via PC.
Utgang for drift av el sluttstykke 12VDC / <250mA
Tilkopling for postsonelås med samme timer som ved åpning fra leilighet
Akustisk indikasjon for sendt anrop, system opptatt, dør åpen.

Ren samtalemodul med alle funksjoner (351100)
Kan brukes med alle andre moduler i systemet.
Kan PC programmeres for avansert konfigurasjon.
Utgang for drift av el sluttstykke 12VDC / <250mA.
Tilkopling for postsonelås med samme timer som ved åpning fra leilighet.
Optisk indikasjon for sendt anrop, system opptatt, i samtale, dør åpen.
Akustisk indikasjon av sendt anrop, opptatt, dør åpen.
Fotocelle for automatisk styring av bakgrunnsbelysning i tablået (kan koples ut)

Vidvinkel kameramodul for bruk med 351100 (352400)
Dag/natt kamera med automatisk skifte til s/hv bilde, for perfekt resultat
selv i stummende mørke.
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Kamera/samtalemodul med vidvinkel fargekamera (351300)
Kan brukes med alle andre moduler i systemet, unntatt 352400.
Innebygget vidvinkel kamera med hvite lysdioder for belysning av den
besøkende ved døren.
Kan PC programmeres for avansert konfigurasjon.
Utgang for drift av el sluttstykke 12VDC / <250mA
Tilkopling for postsonelås med samme timer som ved åpning fra leilighet.
Optisk indikasjon for sendt anrop, system opptatt, i samtale, dør åpen.
Akustisk indikasjon av sendt anrop, opptatt, dør åpen.
Fotocelle for automatisk styring av bakgrunnsbelysning i tablået (kan koples ut)

Trykknappmodul 4 knapper (352000)
Koples til samtalemodul eller kamera/samtalemodul via medfølgende
flatkabel.
Bakgrunnsbelysning for navneskiltene.
Programmeres og styres via samtalemodulen den er koplet til.

Infomodul med bakgrunnbelysning (352200)
Modulen har ingen funksjon utover lys, og påvirker ikke
signaleringen i tablået.
Elektronisk navnelistemodul (352500)
Programmeres via PC‐program TiSferaDesign.
Liste overføres via USB/MiniUSB kabel (kontakt i front)
Kan lagre opp til 4000 navn.
Hvert navn kan ha opp til 16 tegn i etternavn og 16 tegn i fornavn.
Listen sorteres automatisk alfabetisk på etternavn (AA sorteres underA)
Ubegrenset antall navn kan koples mot samme leilighet.
Ved bruk av tastaturmodul 353000 kan man legge inn en hurtigkode for anrop, samt en unik
døråpnekode, for hver leilighet.
(hurtigkoden kan være opp til 4 siffer lang, døråpnekode maks 9 siffer)

Kodelåsmodul / tastaturmodul
Kan brukes på 3 forskjellige måter:
1. Frittstående som kodelås med relékontakt på baksiden.
2. Som kodelås koplet til en samtalemodul, kamera/samtalemodul
3. Som tastatur koplet til elektronisk navnelistemodul
I alternativ 1 og 2 kan låsen programmeres via tastaturet, og en masterkode.
I alternativ 3 programmeres låsen via TiSfera design programmet, sammen med 352500.
I alternativ 2 kan en kode koples mot den enkelte ringeknapp, for enkel administrasjon.
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Taglesermodul (353200), system Vigik
Kan brukes på 2 forskjellige måter:
1. Frittstående med relékontakt på baksiden
2. Koplet til en smatalemodul/kameramodul
Adgangsbrikker legges til/slettes ved hjelp av en masterbrikke.
I alternativ 2 kan man koble opp til 5 adgangsbrikker mot hver ringeknapp.
På denne måten kan man enklere administrere brikkene når de blir mistet, ved at man kan
slette kun brikkene tilhørende en bestemt leilighet.

Til alle moduler kan det leveres front i Aluminium eller Robur utførelse.
På bestilling kan det også leveres hvitlakkert eller grålakkert aluminium fronter/rammer.
Sammensetting av moduler til et komplett tablå:
Alle moduler må koples til samtalemodul eller kamera/samtalemodul i en bestemt
rekkefølge.
Modulene koples sammen med flatkablene som følger med.
Det koples fra kontakt OUT på første modul til kontakt IN på neste, og så videre.
For å gå fra kontakten OUT på modulen i bunnen av en ramme til kontakten IN på modulen i
toppen av den neste, benyttes lang flatkabel 354000
Man kan ikke benytte både trykknappmoduler og elektronisk navneliste i samme tablå, det
er enten eller.
Husk at samtalemodul 351000 ikke kan benyttes med elektronisk navneliste, kodelås,
tagleser. Den er kun kompatibel med trykknappmoduler.
Tilkoplingsrekkefølge i et tablå med elektronisk navneliste:
1. Samtalemodul (evt. kameramodul 352400 koples til egen plugg på samtalemodul)
2. Elektronisk navnelistemodul
3. Tastaturmodul
4. Taglesermodul.
(Infomoduler påvirker ikke signalene, og kan koples til hvor som helst i kjeden)

Tilkoplingsrekkefølge i et tablå med trykknapper:
1. Samtalemodul (evt. kameramodul 352400 koples til egen plugg på samtalemodul)
2. Tastaturmodul og eller taglesermodul
3. Trykknappmodul(er) (maksimalt 12 stk. kan koples til en samtalemodul)
(Infomoduler påvirker ikke signalene, og kan koples til hvor som helst i kjeden)
NB! Før bus spenning koples til samtalemodul, skal alle interne flatkabelforbindelser være tilkoplet.
Gjøres endringer i den interne sammenkoplingen, må samtalemodulens BUS tilkopling frakoples i
minimum 60 sekunder for at den skal foreta en ny initialisering av tilkoplede enheter.

PHONO*elektro‐akustikk AS ‐ 2015

Side 8

Strømforsyninger og distribusjonskomponenter til systemet:
Strømforsyning 1200mA (346000)
For audio og videosystemer
(kombineres med videoadapter/node i videosystem)
8 DIN moduler bred
Leverer 1200mA maks.
Elektronisk sikret mot overbelastning.
Har i tillegg til BUS utgang, 27V utgang for drift av ekstrautstyr utenom BUS kabel.

Strømforsyning 27VDC 600mA (346020)
Tilleggsstrømforsyning for store systemer hvor en strømforsyning ikke klarer å levere
nok strøm til hele anlegget.
Koples da til klemme 1 og 2 på komponenten den skal forsyne.

Strømforsyning 600mA med videoadapter (346030)
Meget kompakt strømforsyning med integrert videoadapter.
Spesielt laget for mindre videosystemer.
Elektronisk sikret mot kortslutning, med grønn/rød Led for varsel av status.
2 DIN moduler bred.

Strømforsyning 600mA audio (346040)
Laget for audiosystemer.
6 DIN moduler bred
BUS tilkopling som leverer maks 600mA til drift av systemet.
Elektronisk sikret mot kortslutning

Videoadapter 1 inn/1 ut, for bruk med 346000 (346830)
Videoadapter for å unngå at strømforsyningen forstyrrer bildet.
Maks 3 kabler kan tilkoples klemmer BUS TK og BUS PI til sammen
(Enten 2 ringetablåer (TK) og 1 stiger (PI), eller 1 ringetablå (TK) og 2 stigere (PI)).

Videonode 4 inn/4 ut, for bruk med 346000 (F441)
Videonoden gjør samme jobb som en videoadapter.
Den har imidlertid 4 innganger for ringetablåer + 4 utganger for stigere,
og egner seg derfor i større installasjoner.
For systemer med behov for mer enn 4 tablåer, kan man kaskadekople en
ny F441 på hver av inngangene IN1‐IN4. På den måten får man inngang for maks 16 tablåer.

Videonode 4 inn/8 ut, for bruk med 346000 (F441M)
Storebroren til F441.
Har 4 innganger for ringetablåer, og 8 utganger for stigere.
Har i tillegg 4 innganger for musikk‐kilder, samt multikanal
kildeswitching, for bruk i multirom bakgrunnsmusikksystemet
som kan kjøres sammen med porttelefon i samme BUS kabel.
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Multiinterface (346851)
Denne kan brukes til flere forskjellige formål:
1. Forsterker for å øke rekkevidden mellom et dørtablå og
sentralen i et system
2. Forsterker for å øke rekkevidden mellom sentral og leiligheter
3. Galvanisk skille for å dele et system som ikke kan forsynes av
en enkelt strømforsyning i 2 separat forsynte deler.
4. Oppgangsinterface for å kople flere separate systemer mot et
eller flere felles dørtablåer
5. Logisk utvidelse (øke adressekapasiteten ut over 100)

Leilighetsinterface (346850)
Denne fungerer som et bindeledd mellom et lokalt system i en leilighet,
og et større system i bygningen leiligheten ligger i.
Man kan da lage et internt, privat porttelefonsystem med egne
dørtablåer/ kameraer/ bakgrunnsmusikk.. i en leilighet, og likevel kunne
motta anrop fra felles dørtablå(er) i bygningen.
346850 vil oppføre seg som et svarapparat på en bestemt adresse for
fellessystemet, og et ringetablå som sender ut et fellesanrop for det
interne systemet i leiligheten.

Bus avtapper (346841)
Avtapperen gjør det mulig å kople svarapparater til stiger i stjerne.
346841 har gjennomgang for stiger, og 4 grenutganger for svarapparater.
Den er transparent for adresser, og skal ikke programmeres.
Opp til 3 svarapparater kan koples i serie på hver grenutgang (P1‐P4).
NB! Det er ikke tillatt å kople en ny 346841 på en gren (P1‐P4) fra en annen 346841.

Bus terminering (3499)
Denne benyttes på enden av stigere, hvor det av praktiske årsaker ikke koples til et
svarapparat (alle svarapparater unntatt Sprint apparatene har innebygget endeterminering)

Kamerainterface 347400
Med denne kan du kople til et vanlig ITV kamera mot BUS systemet, og se
bildet på porttelefonmonitoren.
Man kan kople den opp mot et ringetablå, for å bruke bildet i stedet for
et innebygget kamera i tablået.
Alternativt kan man benytte den selvstendig, for å lage en enkel overvåkingsmulighet av for
eksempel en garasje eller en terrasse.

Bryterinterface 346833
Denne kan benyttes for å sende et signal fra en ekstern bryter inn i BUS systemet.
Følgende funksjoner er tilgjengelig:
Åpne dørlås i en bestemt dør / Tenne trappelysrelé /
Sende etasjetrykk ringesignal til en bestemt adresse / Sende etasjetrykk ringesignal til alle
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Svarapparater til systemet:
Sprint L2 (344242)
Det enkleste og rimeligste svarapparatet til systemet.
Ikke egnet i systemer med video.
Har ikke inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør.
Justerbar ringestyrke 3 trinn.
Knapp for åpning av dør.
Knapp for tenning av trappelys eller tilbakekall til dørtablå.

Sprint (344212)
Dette er det grunnleggende apparatet for de fleste audioinstallasjoner
Ikke egnet i systemer med video.
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør.
Har justerbar ringestyrke 3 trinn.
Har knapp for åpning av dør.
Har knapp for tenning av trappelys eller tilbakekall til dørtablå.
Kan utstyres med kort for signal til ekstra lydgiver (brukes også mot flexiblink DPS)

Swing audio (344704)
Svarapparat med håndsett, for audio og video installasjoner
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør
Har utgang for ekstra klokke 336910 (kan benyttes til flexiblink DPS)
Har trinnløs justerbar ringestyrke.
Har 16 valgbare ringesignaler.
Har knapp for åpning av dør.
Har 4 programmerbare funksjonsknapper for intercom/ekstra styringer.

Classe 100A12C (344262) audio med rør
Svarapparat med håndsett, for audio og video installasjoner
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør
Har utgang for ekstra klokke 336910 (kan benyttes til flexiblink DPS)
Har trinnløs justerbar ringestyrke.
Har 16 valgbare ringesignaler.
Har knapp for åpning av dør.
Har knapp for tenning av trappelys.
Har knapp for tilbakekall til dørtablå.
Bordbrakett kan leveres.
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Classe 100A12B (344252) audio høyttalende
Svarapparat uten håndsett, for audio og video installasjoner.
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør.
Har trinnløs justerbar ringestyrke.
Har trinnløs justerbar styrke for talelyd fra dørtablå.
Har 16 valgbare ringesignaler.
Har knapp for åpning av dør.
Har knapp for tenning av trappelys.
Har knapp for tilbakekall til dørtablå.
Bordbrakett kan leveres
Polyx Audio (344082) høyttalende
Svarapparat uten håndsett, for audio og video installasjoner.
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør.
Har trinnløs justerbar ringestyrke.
Har trinnløs justerbar styrke for talelyd fra dørtablå.
Har 16 valgbare ringesignaler.
Har knapp for åpning av dør.
Har knapp for tenning av trappelys.
Har knapp for tilbakekall til dørtablå.
Har 4 programmerbare knapper for intercom etc.
Swing Base s/hv video (344832)
Video svarapparat med håndsett og 4,5" s/hv bildeskjerm
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør
Har utgang for ekstra klokke 336910 (kan benyttes til flexiblink DPS)
Har trinnløs justerbar ringestyrke.
Har 16 valgbare ringesignaler.
Har knapp for åpning av dør.
Har knapp for tilbakekall til dørtablå.
Har knapp for trappelys
Her knapp for intercom internt i leilighet.
Har kontroller for lys og kontrast på skjerm.
Swing video farge (344824)
Video svarapparat med håndsett og 4,5" farge bildeskjerm
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør
Har utgang for ekstra klokke 336910 (kan benyttes til flexiblink DPS)
Har trinnløs justerbar ringestyrke.
Har 16 valgbare ringesignaler.
Har knapp for åpning av dør.
Har 4 programmerbare funksjonsknapper for tilbakekall / intercom / ekstra styringer.
Har inngang for lokal spenningsmating ved bruk av flere mot samme knapp.
Har kontroller for lys og fargemetning på skjerm.
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Polyx Video 344192
Svarapparat med 3,5" fargeskjerm, uten håndsett.
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør.
Har trinnløs justerbar ringestyrke.
Har trinnløs justerbar styrke for talelyd fra dørtablå.
Har trinnløs justerbar lysstyrke på skjerm
Har trinnløs justerbar fargemetning på skjerm
Har 16 valgbare ringesignaler.
Har knapp for åpning av dør.
Har knapp for tenning av trappelys.
Har knapp for tilbakekall til dørtablå.
Har 4 programmerbare knapper for intercom etc.
Classe 100V12B (344502)
Basis video svarapparat, høyttalende med 3,5" fargeskjerm
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør.
Har trinnløs justerbar ringestyrke.
Har trinnløs justerbar styrke for talelyd fra dørtablå.
Har 16 valgbare ringesignaler.
Har knapp for åpning av dør.
Har knapp for tenning av trappelys.
Har knapp for tilbakekall til dørtablå.
Har kontroller for lys og fargemetning på skjerm.
Bordbrakett kan leveres.
Classe 100V12E (344522)
Comfort video svarapparat, høyttalende med 4,3" fargeskjerm.
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør.
Har utgang for ekstra klokke 336910 (kan benyttes til flexiblink)
Har inngang for ekstra spenningsforsyning
(for samtidig bilde på flere monitorer i samme leilighet)

Har trinnløs justerbar ringestyrke via skjermmeny.
Har trinnløs justerbar styrke for talelyd fra dørtablå via skjermmeny.
Har 16 valgbare ringesignaler via skjermmeny.
Har knapp for åpning av dør.
Har knapp for tenning av trappelys.
Har knapp for tilbakekall til dørtablå.
Har 4 programmerbare funksjonsknapper.
Har kontroller for lys og fargemetning på skjerm via skjermmeny.
Har innebygget teleslynge til samtalelyd, for bruk mot T stilling på høreapparat.
Kan leveres med tilleggsmodul med telefonrør (344582), slik at man kan velge mellom
høyt/lavttalende funksjon etter ønske.
Kan leveres med tiltbrakett for tilpassing til stående personer ved montasje i UU høyde.
Bordbrakett kan leveres.
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Classe 300 (344612hvit/344613grå)
Luksus video svarapparat, høyttalende med 7" farge touchscreen
og menybasert betjening.
Har inngang for lokal ringeknapp ved leilighetsdør.
Har trinnløs justerbar ringestyrke via skjermmeny.
Har trinnløs justerbar styrke for talelyd fra dørtablå via
skjermmeny.
Har 16 valgbare ringesignaler via skjermmeny.
Har touchknapp for åpning av dør.
Har touchknapp for tilbakekall til dørtablå.
Har programmerbar touch favorittknapp.
Har programmerbare funksjonsknapper på skjerm.
Har kontroller for lys og fargemetning på skjerm via skjermmeny.
Har innebygget teleslynge til samtalelyd, for bruk mot T stilling på høreapparat.
Kan lagre beskjeder til andre familiemedlemmer (opp til 20 talemeldinger og 50 skrevne
meldinger kan lagres)
Classe 300 (344622hvit)
Identisk med 344612, men med innebygget telefonsvarer og minne for bilde/lyd fra anrop
ved fravær.
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PROGRAMMERING
GENERELT OM PROGRAMMERING:
Systemet programmeres i utgangspunktet ved hjelp av adressebrikker/konfiguratorbrikker.
Dette er motstander innbakt i en brikke.
Verdien på brikken er trykket utenpå i form av et tall eller en bokstavkode.
(I enkelte produkter kan disse verdiene også settes virtuelt, ved hjelp av innebyggede menyer eller via PC)

Brikkene vi bruker finnes i verdi 1‐9, samt en med bokstavkode SLA.
(Verdi 0 representeres av en tom sokkel. Adresse 01‐09 realiseres ved å sette en brikke 1‐9 i høyre brikkeplass)

Brikker 1‐9 brukes til å sette en dekadisk nummerverdi for å gi utstyret en identifiserbar adresse.
Brikke SLA benyttes i spesielle tilfeller for å definere at en komponent skal fungere som en slave.
I de forskjellige komponentene er det sokler for adressebrikkene, merket med forskjellig
bokstavbenevning.
Bokstavene har følgende betydning:
NN = adresse som identifiserer en mottaker av anrop (for eksempel en telefon/monitor i en leilighet)
MM= adresse som brukes for å identifisere en oppgang i et komplekst oppsett med flere oppganger
bak felles dør/er. Adressene brukes også for å utvide den logiske kapasiteten i et anlegg med mer
enn 100 anropsmottakere.
PP = adresse som identifiserer en sender av anrop (for eksempel et ringetablå).
T= adresse som bestemmer hvor ang tid et relé eller en låsutgang skal være aktiv.
S= adresse som bestemmer hvilket ringesignal som skal sendes fra et ringetablå.
(Dette kan benyttes for å gjøre det mulig å høre på ringetonen i svarapparatet, hvor anroperen ringer på fra)
M eller MOD = adresse som bestemmer diverse funksjonalitet i en komponent (for eksempel hva
tilleggsknapper på en telefon skal gjøre)
For full oversikt over disse tilleggs‐parameterne, se side 18‐24
PROGRAMMERING AV ET GRUNNSYSTEM (se skjemaer side 34‐39 for mulige koplingsstrukturer):
I et grunnsystem med maks 100 svarsteder er det først og fremst NN adressen som må bestykkes, slik
at svarstedene inne koples mot en ringeknapp i ringetablå.
Dersom anlegget inneholder flere ringetablåer vil også PP adressen måtte tas i bruk. Det er en
absolutt regel at man ikke skal ha mer enn et ringetablå med en gitt PP adresse i et system. Syndes
det mot dette, vil det bli problemer med døråpnefunksjon og tilbakekall til ringetablå. Man lar det
første ringetablået stå uten brikker i PP (PP=00). Det andre ringetablået settes til PP=01. Det tredje til
PP=02, og så videre.
En datapakke som sendes fra et ringetablå når en besøkende ringer på, ser ut som følger:
«Dette er ringetablå PP som anroper telefon NN med ringesignal S»
Telefonen som har korrekt NN verdi i sine sokler vil ta tak i pakken, og sende ut ringesignalet som anmodet.
Samtidig lagrer den PP verdien i et midlertidig minne.

Når beboer i leiligheten løfter av røret, vil telefonen sende følgende:
«Telefon NN ber om samtale med tablå PP» (PP verdien hentes nå fra minnet, slik at riktig tablå kontaktes)
Ringetablået med korrekt PP verdi åpner for samtale.
Når beboer så trykker på åpneknapp sendes:
«Telefon NN ber om at dør PP åpnes» (Igjen hentes PP verdien fra minnet)
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Når røret legges på sendes:
«Tablå PP avslutt samtale» (Også nå hentes PP verdi fra minnet, som så slettes)
Slik ser vi at vi ved hjelp av adresseposisjonene NN og PP kan sende anrop til en av 100 leiligheter
(NN= 00‐99). Og vi kan føre samtale med, samt åpne låsen til akkurat den døren (maks 86) anropet
kom fra (PP=00‐85)
PROGRAMMERING AV UTVIDEDE SYSTEMER:
! I et system kan signalet maksimalt passere 3 stk. interface 346851 og/eller 346850 på sin vei fra
kamera til monitor. Man må derfor ta hensyn til dette ved prosjektering av komplekse oppsett!
Logisk utvidelse (se skjema side 40)
System med mer enn 100 leiligheter i en oppgang, eller flere oppganger med felles og separate
ringetablåer
For å kunne realisere et system med mer enn 100 leiligheter, må vi dele det opp i to eller
flere separate undersystemer.
Vi bruker da multi‐interface 346851 i MOD=5 for å kople hvert undersystem til hovedbus
med felles ringetablå.
Programmeringsparameter MM tas i bruk for å identifisere det enkelte multi‐interface.
NN parameteret gjenbrukes fra 00‐99 i hvert undersystem.
For slike systemer benytter vi alltid elektronisk navneliste i felles ringetablåer, da man har en
limit på 50 trykknapper som kan tilkoples en samtalemodul.
Den elektroniske navnelisten opererer med 4 siffer i adressen som sendes når man ringer
opp et svarsted. De to første er da MM(Interface‐nummer), og de to siste er NN adressen.
Den den laveste tillatte MM adresse er 01, og den høyeste er 39.
Maksimal logisk adressekapasitet i det totale systemet er derfor 3900 (0100‐3999)
På innsiden av hvert enkelt multi‐interface kan man kople til lokale ringetablåer som da
kun kan nå de inntil 100 leilighetene i aktuelt undersystem/oppgang.
Datatrafikken i et utvidet system vil se slik ut:
«Dette er ringetablå PP som anroper oppgang MM, telefon NN med ringesignal S»
Oppgangsinterface med riktig MM adresse, tar tak i NN adressen og sender den videre inn på
sitt undersystem.
Herfra er det samme datakommunikasjon som i et grunnsystem, med den forskjell at
oppgangsinterface sitter som mellom‐mann og henholdsvis legger til/trekker ut MM
adressen fra datapakken i trafikken mellom felles tablå og leilighet.
Ved kommunikasjon internt mellom lokalt ringetablå og leilighet på samme undersystem, vil
multi‐interface skille systemet fra hovedbus, og man kan derfor ha et anrop gående fra
fellestablå til et undersystem/oppgang samtidig som det er et pågående lokalt anrop i hvert
av de andre undersystemene/oppgangene.
Fysisk utvidelse (skjema side 41):
(videosystem med mellom 64 og 100 leiligheter, eller mer enn 3000m kabel totalt)
På grunn av kapasitansen som oppstår i kabel, eller strømtrekket fra komponenter tilkoplet
på bus, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å splitte systemet i 2 galvanisk adskilte
deler.
Multiinterface 346851 i MOD=0 og M=01, benyttes til dette.
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I MOD=0 vil ikke 346851 påvirke datapakkene, men kun stoppe DC spenning, samt
regenerere lyd og bilde. Hver del må forsynes med sin egen strømforsyning, da spenningen
brytes i 346851.
Ringetablå og utstyr koplet på IN side av 346851, forsynes av en strømforsyning.
Utstyr koplet til på OUT side av 346851 forsynes av en sekundær strømforsyning, via en
videoadapter 346830 eller en videonode F441.
Avstandsutvidelse stiger (skjema side 42):
Videosignalet svekkes med avstand.
Det samme gjør spenningen som skal forsyne svarapparatene med nødvendig energi.
Multiinterface 346851 i MOD=0 kan benyttes som forsterker for å regenerere signalene.
I og med at den også bryter DC spenning, vil man i tillegg starte på ny frisk med
forsyningsspenning fra forsterkningspunktet.
Opp til 3 stk. 346851 kan koples etter hverandre.
Man må gi dem nummer, slik at de vet om de er første, andre, eller tredje forsterker i rekken.
Dette gjøres ved å sette M=01, 02, eller 03.
NB! Husk at man maksimalt kan sende signalet gjennom 3 stk. interface 346851/346850.
Det vil si at man ikke alltid kan benytte 3 forsterkerpunkter på stiger.
Dersom man benytter leilighetsinterface 346850 til en leilighet, kan signalet maks gå
gjennom 2 stk. 346851 før denne.
Likeledes vil man miste et forsterkerpunkt for stiger dersom man forsterker signalet
mellom ringetablå og sentral (se neste avsnitt)
Avstandsutvidelse ringetablå (skjema side 42):
For å kunne overskride maksimal avstand mellom ringetablå og sentral, kan man benytte en
346851 i MOD=2 + en strømforsyning 346030 som forsterker.
Dette dobler rekkevidden fra dør til sentral.
NB! Husk at man ved bruk av en 346851 mellom tablå og sentral, kun har mulighet til å gå
gjennom ytterligere 2 interface 346851/346850 på vei mellom sentral og leilighet.
Oppsett av et eget lokalt anlegg i en leilighet i et større bygg med felles porttelefon(skjema side 43)
Leilighetsinterface 346850 er laget for dette formålet.
Man kopler klemmer IN til bus i hovedsystemet i stedet for svarapparatet for leiligheten.
346850 programmeres så med NN adressen som aktuell leilighet har på hovedsystemet.
Klemmer OUT på 346850 koples så til som et ringetablå på videoadapter 346830, videonode
F441, eller multimedianode F441M
(346830 kan kun benyttes dersom det ikke skal være egne video‐ringetablåer for leiligheten).
346850 vil nå sende et fellesanrop (anrope alle NN adresser internt) når det mottar et anrop
fra hovedanlegget til sin NN adresse.
Anlegget for leiligheten koples og programmeres for øvrig som et vanlig eneboligsystem med
de funksjoner man ønsker
(ringetablåer, kameraer, bakgrunnsmusikk, monitorer med intercom...)
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PROGRAMMERING AV TILLEGGSPARAMETERE:
Ringetablåer (alle modeller):
T (åpnetid for dørlås)
0 = 4 sekunder
1 = 1 sekund
2 = 2 sekunder
3 = 3 sekunder
4 = Følger tiden knappen på svarapparat holdes inne (maks 10 sekunder)
5 = 6 sekunder
6 = 8 sekunder
7 = 10 sekunder
S (ringesignal som skal brukes)
0 = S0 (programmerbart i mange modeller, i 344212 og 344242 vekslende 600/1200Hz)
1 = S1 (programmerbart i mange modeller, i 344212 og 344242 avbrutte 1200Hz pip)
2 = S2 (programmerbart i enkelte modeller, i øvrige vekslende 1200/2400Hz)
3 = S3 (programmerbart i enkelte modeller, i øvrige 1200Hz jevn tone)
9 = Fellesanrop. (Denne benyttes i eneboligsystemer med intercom, hvor alle apparater skal
ringe, uavhengig av NN adresse i apparatet.)

Ringetablåer (samtalemodul NewSfera 351100 og kamera/samtalemodul 351300):
M (funksjonsmodus for varseltoner og lyssensor for bakgrunnsbelysning bak navn)
0 = alle toner aktive, lyssensor aktiv
1 = varsel for dør åpen deaktivert, lyssensor aktiv
2 = varsel for ringeknapp trykket inn deaktivert, lyssensor aktiv
3 = varsel for dør åpen og ringeknapp trykket inn deaktivert, lyssensor aktiv
4 = alle toner aktive, lys permanent på
5 = varsel for dør åpen deaktivert, lys permanent på
6 = varsel for ringeknapp trykket inn deaktivert, lys permanent på
7 = varsel for dør åpen og ringeknapp trykket inn deaktivert, lys permanent på.
J1 (skal kun fjernes ved PC programmering, eller ved bruk av dobbeltrad trykknappmoduler*)
J2 (skal kun fjernes dersom det er koplet en separat strømforsyning til klemmer 1 og 2 på modulen)
Ringetablåer (samtalemodul NewSfera 351000):

J1 (skal kun fjernes ved bruk av dobbeltrad trykknappmoduler*)
M (funksjonsmodus for varseltoner)
0 = alle toner aktive
1 = varsel for dør åpen deaktivert
2 = varsel for ringeknapp trykket inn deaktivert
3 = varsel for dør åpen og ringeknapp trykket inn deaktivert
*Dobbeltrad modul er en knappemodul med 8 knapper. Den leveres kun på spesialbestilling i Norge
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Svarapparat Swing 344704 og 344824

Mod Knapp 0
Knapp 1
Knapp 2
Oppstart av ringetablå Oppstart av ringetablå Åpning av dørlås i
00

Oppstart av aktuator
346200 som er
programmert i
trappelysmodus
Oppstart av aktuator
346200 som er
programmert i
Der N=1, ringer den til N=3 Der N=1, ringer den til N=2 trappelysmodus

ringetablå hvor P er et
nummer høyere enn P
i telefon
Oppstart av ringetablå Intercomfunksjon
Intercomfunksjon
hvor P = P i telefon
mellom leiligheter
mellom leiligheter
med adresse N, 1 til 3. med adresse N, 1 til 3.
hvor P = P i telefon

01

Knapp 3

hvor P er et nummer
høyere enn P i telefon

Der N=2, ringer den til N=1 Der N=2, ringer den til N=3
Der N=3, ringer den til N=1 Der N=3, ringer den til N=2

03

Oppstart av ringetablå Oppstart av ringetablå Intercomfunksjon
Oppstart av aktuator
346200 som er
hvor P = P i telefon
mellom leiligheter
hvor P er et nummer
høyere enn P i telefon med adresse N, 1 og 2. programmert i
Der N=1, ringer den til N=2 trappelysmodus
Der N=2, ringer den til N=1

05

10
11

13

Oppstart av ringetablå Åpning av dørlås i
hvor P = P i telefon
ringetablå hvor P er et
nummer høyere enn P
i telefon
Oppstart av ringetablå Oppstart av ringetablå
hvor P = P i telefon
hvor P er et nummer
høyere enn P i telefon
Intercomfunksjon
Intercomfunksjon
mellom leiligheter
mellom leiligheter
med adresse N, 1 til 5. med adresse N, 1 til 5.

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P er to
nummer høyere enn P
i telefon
Oppstart av ringetablå
hvor P er to nummer
høyere enn P i telefon
Intercomfunksjon
mellom leiligheter
med adresse N, 1 til 5.

Oppstart av aktuator
346200 som er
programmert i
trappelysmodus
Oppstart av ringetablå
hvor P er tre nummer
høyere enn P i telefon
Intercomfunksjon
mellom leiligheter
med adresse N, 1 til 5.

Der N=1, ringer den til N=4
Der N=2, ringer den til N=4
Der N=3, ringer den til N=4
Der N=4, ringer den til N=5
Der N=5, tinger den til N=4

Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=5
Der N=3, ringer den til N=2
Der N=4, ringer den til N=2
Der N=5, ringer den til N=2

Der N=1, ringer den til N=3
Der N=2, ringer den til N=3
Der N=3, ringer den til N=5
Der N=4, ringer den til N=3
Der N=5, ringer den til N=3

Der N=1, ringer den til N=5
Der N=2, ringer den til N=1
Der N=3, ringer den til N=1
Der N=4, ringer den til N=1
Der N=5, ringer den til N=1

Oppstart av ringetablå Intercomfunksjon
Intercomfunksjon
Åpning av dørlås i
hvor P = P i telefon
mellom leiligheter
mellom leiligheter
ringetablå hvor P er et
med adresse N, 1 til 3. med adresse N, 1 til 3. nummer høyere enn P
Der N=1, ringer den til N=3 Der N=1, ringer den til N=2 i telefon
Der N=2, ringer den til N=1 Der N=2, ringer den til N=3
Der N=3, ringer den til N=1 Der N=3, ringer den til N=2
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Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P er et
nummer høyere enn P
i telefon

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P er to
nummer høyere enn P
i telefon

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P er tre
nummer høyere enn P
i telefon

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P er
fire nummer høyere
enn P i telefon

Video svarapparat Swing Base 344832
MOD=00. Intercomknapp ringer til andre apparater med samme NN adresse.
(brukes ved flere monitorer i samme leilighet i et større system)
MOD=10. Intercomknapp sender anrop til alle NN adresser.
(brukes i eneboliganlegg, eller i anlegg bak en 346850 leilighetsinterface)
Jumpere J1 og J2 i 344824 og 344832:
Jumper JMP1. Denne fjernes for å sette monitoren i slavemodus. (ikke automatisk bilde)
Jumper JMP2. Denne fjernes når det koples spenning fra separat PSU til klemmer 1 og 2.

PHONO*elektro‐akustikk AS ‐ 2015

Side 19

Svarapparat Classe100A12C, 344262
MOD=00:
Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Opprett forbindelse til dør hvor PP=PP i telefon. (nytt trykk =PP+1, så PP+2….)
Aktiver trappelysrelé.
MOD=01:
Lås opp dør.
Opprett forbindelse til dør hvor PP=PP i telefon. (nytt trykk =PP+1, så PP+2….)
Lås opp dør hvor PP=PP i telefon +1. (eks: PP i telefon = 00. Knapp låser opp dør PP=01)
MOD=02:

Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Intercom til telefoner med samme NN adresse som denne telefonen.
Aktiver trappelysrelé.
MOD=03:
Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Opprett forbindelse til dør hvor PP=PP i telefon. (nytt trykk =PP+1, så PP+2….)
Intercom til telefoner med samme NN adresse som denne telefonen.
MOD=04:

Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Intercom til telefoner med adresse NN=1.
Aktiver trappelysrelé.
Svarapparat Classe100A12B, 344252 og Classe 100V12B, 344502
M=0: (M=5 har samme knappefunksjoner, men bekreftelsespip ved knappetrykk er av)
Opprett forbindelse til dør hvor PP=PP i telefon. (nytt trykk =PP+1, så PP+2….)
Svare anrop / avslutte samtale
Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Aktiver trappelysrelé.
M=1: (M=6 har samme knappefunksjoner, men bekreftelsespip ved knappetrykk er av)
Opprett forbindelse til dør hvor PP=PP i telefon. (nytt trykk =PP+1, så PP+2….)
Svare anrop / avslutte samtale
Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Lås opp dør hvor PP=PP i telefon +1. (eks: PP=00, Knapp låser opp dør PP=01)
M=2: (M=7 har samme knappefunksjoner, men bekreftelsespip ved knappetrykk er av)
Intercom til telefoner med samme NN adresse som denne telefonen.
Svare anrop / avslutte samtale
Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Aktiver trappelysrelé.
M=3: (M=8 har samme knappefunksjoner, men bekreftelsespip ved knappetrykk er av)
Opprett forbindelse til dør hvor PP=PP i telefon. (nytt trykk =PP+1, så PP+2….)
Svare anrop / avslutte samtale
Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Intercom til telefoner med samme NN adresse som denne telefonen.
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M=4: (M=9 har samme knappefunksjoner, men bekreftelsespip ved knappetrykk er av)
Intercom til NN=01 (benyttes for eksempel til å ringe et vaktrom fra alle boenheter)
Svare anrop / avslutte samtale
Lås opp dør du har forbindelse til. (I standby låses dør hvor PP= PP i telefon opp)
Aktiver trappelysrelé.
Jumper JMP1 i 344502.
Denne fjernes for å sette monitoren i slavemodus. (ikke automatisk bilde)
Video svarapparat Classe100V12E, 344522
Mod Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Knapp 4
Intercom til apparater med Oppstart av ringetablå
Åpning av dørlås i
Åpning av dørlås i
00
samme NN adresse som hvor P= P+1
ringetablå hvor P=P+1
ringetablå hvor P=P+2
(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
denne monitoren.
starte tablå med P=4)*

01

Intercom til apparater med Intercomfunksjon
samme NN adresse som mellom monitorer
denne monitoren.
med adresse N=1 og 2.
Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=1

02

03

04

05

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N= 1 til 3.

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N= 1 til 3.

Der N=1, ringer den til N=3
Der N=2, ringer den til N=1
Der N=3, ringer den til N=1

Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=3
Der N=3, ringer den til N=2

Oppstart av ringetablå
hvor P= P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
starte tablå med P=4)*
åpne lås i tablå med P=4)

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+2

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
åpne lås i tablå med P=5)
åpne lås i tablå med P=4)

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N, 1 til 5.

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N, 1 til 5.

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N, 1 til 5.

Der N=1, ringer den til N=5
Der N=2, ringer den til N=1
Der N=3, ringer den til N=1
Der N=4, ringer den til N=1
Der N=5, tinger den til N=1

Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=5
Der N=3, ringer den til N=2
Der N=4, ringer den til N=2
Der N=5, ringer den til N=2

Der N=1, ringer den til N=3
Der N=2, ringer den til N=3
Der N=3, ringer den til N=5
Der N=4, ringer den til N=3
Der N=5, ringer den til N=3

Der N=1, ringer den til N=4
Der N=2, ringer den til N=4
Der N=3, ringer den til N=4
Der N=4, ringer den til N=5
Der N=5, ringer den til N=4

Oppstart av ringetablå
hvor P= P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+2

(hvis P i monitor er 3 vil denne
starte tablå med P=4)*

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N=1 og 2.

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+2

Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=1

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
åpne lås i tablå med P=5)*
åpne lås i tablå med P=4)*

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+3

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+4

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
åpne lås i tablå med P=6)*
åpne lås i tablå med P=7)*

Intercom til monitor med Intercom til apparater med Åpning av dørlås i
Åpning av dørlås i
adresse N=1
samme NN adresse som ringetablå hvor P=P+1
ringetablå hvor P=P+2
(Nyttig funksjon i anlegg hvor denne monitoren.
(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
man skal kunne kontakte en
resepsjon/vakt fra alle rom)

10

åpne lås i tablå med P=5)**

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N, 1 til 5.

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
åpne lås i tablå med P=4)*
åpne lås i tablå med P=5)*

06

åpne lås i tablå med P=4)**

Intercom til alle NN
adresser i systemet.

Oppstart av ringetablå
hvor P= P+1

åpne lås i tablå med P=4)*

åpne lås i tablå med P=5)*

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+2

(Kan være nyttig som en slags (hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
panikkfunksjon, hvor man
starte tablå med P=4)*
åpne lås i tablå med P=4)**
åpne lås i tablå med P=5)**
ringer alle andre leiligheter)
* I stedet for et tablå kan man styre aktuator 346210 med MOD=9. Man kan da ikke ha noe ringetablå med aktuell P verdi i systemet
** Man kan også styre ut aktuator 346210 med MOD=5 og P=P i ringetablået som beskrevet i teksten.

Jumper JMP1. Denne fjernes når det koples spenning fra separat PSU til klemmer 1 og 2.
Jumper JMP2. Denne fjernes for å sette monitoren i slavemodus. (ikke automatisk bilde)
PHONO*elektro‐akustikk AS ‐ 2015

Side 21

Video svarapparat Classe300V13E, 344612/13/22
Favorittknappen
kan programmeres til å utføre en rekke funksjoner.
Hvilken funksjon, bestemmes av adressebrikken plassert i høyre M sokkel:
0= Tenne trappelysrelé
1= Lås opp dør hvor P=P+1 (hvis P i monitor er 3 vil denne åpne lås i tablå med P=4)
2= Lås opp dør hvor P=P+2 (hvis P i monitor er 3 vil denne åpne lås i tablå med P=5)
3= Lås opp dør hvor P=P+3 (hvis P i monitor er 3 vil denne åpne lås i tablå med P=6)
4= Oppstart av ringetablå hvor P=P+1 (hvis P i monitor er 3 vil denne hente bilde fra tablå med P=4)
5= Oppstart av ringetablå hvor P=P+2 (hvis P i monitor er 3 vil denne hente bilde fra tablå med P=5)
6= Oppstart av ringetablå hvor P=P+3 (hvis P i monitor er 3 vil denne hente bilde fra tablå med P=6)
7= Intercom til alle NN adresser. (Nyttig som en slags panikkfunksjon, hvor man ringer alle andre leiligheter)
8= Intercom til monitorer med samme NN adresse som denne.
9= Slå av og på automatisk døråpning ved anrop.
(brukes på kontorer som en dagtidsfunksjon hvor alle som ringer på automatisk skal slippes inn).

Venstre M posisjon kan brukes til å sette opp en rekke ferdigkonfigurerte oppsett for «quick actions»
touch knapper på skjermen. Vi anbefaler imidlertid at man heller setter disse opp via menyen i
monitoren, da du her kan velge helt fritt hvilken funksjon du skal ha på hver av de 4 knappene.
Jumper JMP1. Denne fjernes når det koples spenning fra separat PSU til klemmer 1 og 2.
Jumper JMP2. Denne fjernes for å sette monitoren i slavemodus. (ikke automatisk bilde)
Konfigurasjon via menyen i monitoren:
(! for å få tilgang til softkonfigurasjon må det ikke settes brikker i apparatet)
Logge inn i konfigurasjonsmenyen:

Trykk på skjermen for å tenne denne.
Trykk så «Settings», og «Configuration»
Legg inn passord (standard 12345), og trykk «confirm»
Sette N og P adresse + tilgjengelig‐gjøre auto dørlås og svarer(kun 344622):

Logg inn i konfigurasjonsmenyen som angitt over
Trykk på «generals»
Trykk på N, og bla opp/ned til ønsket adresse.
Trykk på P, og bla opp/ned til ønsket adresse.
Velg om automatisk dørlås skal være mulig å aktivere for bruker (hvitt symbol er på)
For 344622 kan du også velge om telefonsvarer skal være mulig å aktivere
Trykk «back» for å gå ut til hovedmenyen for konfigurasjon.
Sette opp softbuttons:
Det kan lagres opp til 50 knapper under hver kategori «cameras», «intercoms», og «activations»
I kategorien «cameras» lagres knapper for å tenne bilde fra et ringetablå eller et separat kamera.
I kategorien «intercoms» lagres knapper for internanrop til andre monitorer.
I kategorien «activations» lagres knapper for direkte åpning av dørlåser, eller styring av andre reléer.
Logg inn i konfigurasjonsmenyen som angitt over.
Trykk på aktuell kategori for knappen du vil opprette.
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Trykk på knapp «add……» for å legge til en knapp i kategorien.
Legg inn ønskede parametere (adresser, type funksjon, tekst på knapp) og trykk «save»
Fortsett med neste knapp, til du er ferdig med å legge inn de funksjonene du vil.
For å slette eller endre en knapp, benytt søplebøtte eller blyant/papir tegnet ved aktuell
knapp.
Sette opp de 4 «quick actions» knappene:
(du må først ha lagret de ønskede funksjonene under respektiv kategori over)
Trykk på skjermen for å tenne denne.
Trykk så Settings, og Quick actions.
For å fjerne en eksisterende knapp, trykk på søplebøtten ved aktuell knapp
For å redigere teksten på en knapp, trykk på blyant/papir tegnet.
For å legge til en knapp, trykk på «add quick action», velg så hvilken kategori knappen
skal hentes fra, og velg så den knappen du vil legge til.
Trykk «save» for å lagre, eller back for å gå tilbake uten å lagre.
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Polyx audio 344082 / Polyx video 344192
Mod Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Knapp 4
Intercom til apparater med Oppstart av ringetablå
Åpning av dørlås i
Åpning av dørlås i
00
samme NN adresse som hvor P= P+1
ringetablå hvor P=P+1
ringetablå hvor P=P+2
(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
denne monitoren.
starte tablå med P=4)*

01

Intercom til apparater med Intercomfunksjon
samme NN adresse som mellom monitorer
denne monitoren.
med adresse N=1 og 2.
Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=1

02

03

04

05

10

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N= 1 til 3.

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N= 1 til 3.

Der N=1, ringer den til N=3
Der N=2, ringer den til N=1
Der N=3, ringer den til N=1

Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=3
Der N=3, ringer den til N=2

åpne lås i tablå med P=4)**

åpne lås i tablå med P=5)**

Oppstart av ringetablå
hvor P= P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
starte tablå med P=4)*
åpne lås i tablå med P=4)

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+2

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
åpne lås i tablå med P=5)
åpne lås i tablå med P=4)

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N, 1 til 5.

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N, 1 til 5.

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N, 1 til 5.

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N, 1 til 5.

Der N=1, ringer den til N=5
Der N=2, ringer den til N=1
Der N=3, ringer den til N=1
Der N=4, ringer den til N=1
Der N=5, tinger den til N=1

Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=5
Der N=3, ringer den til N=2
Der N=4, ringer den til N=2
Der N=5, ringer den til N=2

Der N=1, ringer den til N=3
Der N=2, ringer den til N=3
Der N=3, ringer den til N=5
Der N=4, ringer den til N=3
Der N=5, ringer den til N=3

Der N=1, ringer den til N=4
Der N=2, ringer den til N=4
Der N=3, ringer den til N=4
Der N=4, ringer den til N=5
Der N=5, ringer den til N=4

Oppstart av ringetablå
hvor P= P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+2

(hvis P i monitor er 3 vil denne
starte tablå med P=4)*

Intercomfunksjon
mellom monitorer
med adresse N=1 og 2.

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+2

Der N=1, ringer den til N=2
Der N=2, ringer den til N=1

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
åpne lås i tablå med P=5)*
åpne lås i tablå med P=4)*

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+3

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+4

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
åpne lås i tablå med P=4)*
åpne lås i tablå med P=5)*

(hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
åpne lås i tablå med P=6)*
åpne lås i tablå med P=7)*

Intercom til alle NN
adresser i systemet.

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+1

Oppstart av ringetablå
hvor P= P+1

Åpning av dørlås i
ringetablå hvor P=P+2

(Kan være nyttig som en slags (hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne (hvis P i monitor er 3 vil denne
panikkfunksjon, hvor man
starte tablå med P=4)*
åpne lås i tablå med P=4)**
åpne lås i tablå med P=5)**
ringer alle andre leiligheter)
* I stedet for et tablå kan man styre aktuator 346210 med MOD=9. Man kan da ikke ha noe ringetablå med aktuell P verdi i systemet
** Man kan også styre ut aktuator 346210 med MOD=5 og P=P i ringetablået som beskrevet i teksten.

Jumpere er kun til stede i video versjon, 344192:
Jumper JMP1. Denne fjernes når det koples spenning fra separat PSU til klemmer 1 og 2.
Jumper JMP2. Denne fjernes for å sette monitoren i slavemodus. (ikke automatisk bilde)
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PROGRAMMERING AV ELEKTRONISK NAVNELISTEMODUL 352500
Navnelisten anbefales programmert via PC og programvare TiSferaDesign.
TiSferaDesign kan lastes ned fra denne siden:
http://www.homesystems‐legrandgroup.com/BtHomeSystems/productDetail.action?productId=019
For bruk av TiSferaDesign, se egen manual for dette programmet.
Det er også mulig å gjøre enkle endringer via knappene på modulen, og evt. via tastene på tilkoplet
tastatur 353000.
! Endringer gjort direkte på tablået vil ikke kunne lagres til PC, og vil gå tapt ved innlasting av nye
data fra TiSferaDesign.
Åpne programmeringsmenyen:
1. Trykk og hold pil opp og pil ned samtidig til «enter password» kommer opp i display
2. Dersom du har 353000 tilkoplet, tast aksesskode (default er 12345).
Hvis ikke, bla med pil opp/ned til første siffer er riktig, og bekreft med OK
Bla så til andre siffer er riktig, og bekreft med OK.
Gjenta med siffer 3‐4‐5.
Ved inntasting av riktig kode vil menyen vises på skjermen.
Endre lys og kontrast på skjermen:
1. Åpne programmeringsmenyen (se forrige avsnitt)
2. Bla til «LCD settings» med piltaster, og bekreft med OK
3. Bla til ønsket parameter «Brightness» eller «Contrast», og bekreft med OK
4. Juster til ønsket verdi med piltaster, og bekreft med OK.
5. Bla evt til neste parameter med piltaster, og bekreft med OK.
6. Juster til ønsket verdi med piltaster, og bekreft med OK.
7. Når du er ferdig, bla til «exit» og trykk OK. Du er nå ute i hovedmenyen.
8. Avslutt ved å bla ned til «exit», og trykke OK.
Legge inn døråpnekoder (for å kunne bruke disse må tastatur 353000 være montert):
1. Åpne programmeringsmenyen (se avsnitt lenger opp)
2. Bla til «Door Codes» med piltaster, og bekreft med OK
3. Bla til «Set» med piltaster, og bekreft med OK
4. Bla til den koden du ønsker å endre/legge inn (1‐20), og trykk OK.
5. Tast inn ønsket kode, 4‐9 siffer, og trykk OK.
6. Bla til neste kode du vil legge inn/endre, tast koden, og trykk OK.
7. Når du har lagt inn de kodene du ønsker, vent til modulen går tilbake til standby.
NB! Du kan skrive over en kode ved å velge en eksisterende kode, og legge en ny over.
Du kan imidlertid ikke fjerne en kode.
Da må du velge parameter «Delete All» under «Door Codes», og slette alle innlagte koder.
Så må du legge inn ønskede koder på ny.
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Angi makslengde på døråpnekoder:
I utgangspunktet kan man benytte koder med 4‐9 siffer.
Hvis kodene er under 9 siffer må man taste: nøkkel – kode – nøkkel, for å åpne dør
For å unngå dette, kan man sette ned makslengden på kodene til det antall siffer man ønsker
å bruke.
1. Åpne programmeringsmenyen (se avsnitt forrige side)
2. Bla til «Door Codes» med piltaster, og bekreft med OK
3. Bla til «Set n. digit» med piltaster, og bekreft med OK
4. Bla med piltaster til ønsket maks antall siffer (4‐9), og bekreft med OK
Hvis du nå har valgt 5 siffer som makslengde, og benytter 5sifrede åpnekoder,
vil man bare måtte taste: nøkkel ‐ kode. Ved tasting av siste siffer vil døren åpnes.
Benyttes en 4sifret kode når makslengde er 5, må man fortsatt taste: nøkkel‐kode‐nøkkel.
Menyen «Address Book» kan benyttes til å redigere navnene i navnelisten.
Dette er imidlertid en langsom prosess, og vi anbefaler ikke denne måten å redigere på.
Man må benytte piltaster for å bla seg gjennom alfabetet, bokstav for bokstav i det enkelte navn.
Menyen «Configuration» må man ikke gjøre endringer i, med mindre man er helt sikker på hva man
gjør. Endrer man noe galt her, vil det påvirke hele funksjonsmåten for modulen.
Menyen «Riser base addr.» må ikke røres. Endringer her vil få tablået til å feile i å anrope leiligheter.
Menyen «Service» viser hardware, og firmvare versjonen til modulen.
Dette kan benyttes i forbindelse med feilsøking, i korrespondanse med leverandør.
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PROGRAMMERING AV KODELÅSMODUL 353000
Denne modulen kan brukes på 3 forskjellige måter.
1. Frittstående med spenning koplet til BUS klemmene.
Last koples over C/NC/NO relé. Utpasseringsknapp mellom CP og P1
2. Koplet sammen med en samtalemodul og trykknappmoduler i et ringetablå.
Kun flatkabel fra samtalemodul til IN klemme og videre til trykknappmodul på OUT
klemme skal tilkoples.
! Ikke kople til spenning eller BUS på BUS klemmer i dette tilfellet.
3. Koplet til en elektronisk navnelistemodul 352500 for direkte angivelse av anropskoder og
inntasting av dørlåskoder.
Kun flatkabel fra elektronisk navnelistemodul til IN klemme skal tilkoples.
! Ikke kople til spenning eller BUS på BUS klemmer i dette tilfellet.

BRUKSMÅTE 1.
Frittstående uten tilkopling til et ringetablå.
GENERELL INFO:
Det finnes 2 typer koder som benyttes.
1. Masterkode. Denne brukes av administrator for å legge inn eller slette andre koder.
2. Brukerkoder. Dette er koder som benyttes for å trigge reléet.
Tastetrykk må foretas med mindre enn 2 sekunders mellomrom.
Programmering må starte innen 30 sekunder fra programmeringsmodus blir aktivisert, ellers vil
modulen gå tilbake til standby.
LEGGE INN MASTERKODE:
A. Ta løs lokket på modulen.
B. Trykk og hold programmeringsknappen (3) til grønn led
blinker og et pip høres.
C. Legg på lokket.
D. Trykk på nøkkeltast.
E. Tast ønsket masterkode (4‐9 siffer)
F. Trykk på nøkkeltast. (kort pip høres)
G. Trykk på nøkkeltast
H. Tast masterkoden en gang til for å bekrefte
I. Trykk på nøkkeltast.
Grønn led og kort pip bekrefter at du har tastet samme kode.
Rød led og langt pip betyr at du ikke har tastet samme kode begge ganger
J. Vent 30 sekunder. Modulen går nå tilbake til standby.
! Masterkoden må være forskjellig fra brukerkoder.
Vi anbefaler for eksempel å benytte 6 siffer til masterkoden, og 5 eller 4 siffer brukerkoder.
På denne måten sikrer man seg mot kodeduplikat.
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LEGGE INN BRUKERKODE:
Maksimalt 20 slike koder kan lagres.
!Husk at ingen av kodene må være identisk med masterkoden!
A. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast (et pip høres, og grønn led blinker)
B. Tast nøkkeltast / ny brukerkode / nøkkeltast (kort pip høres)
C. Tast nøkkeltast / gjenta ny kode / nøkkeltast
Kort pip og grønn led bekrefter at du har tastet samme kode.
Rød led og langt pip betyr at du ikke har tastet samme kode.
D. Fortsett med å legge inn en ny brukerkode, eller vent i 30 sekunder til modulen går tilbake til
standby.
BYTTE EN BRUKERKODE:
En innehaver av en kode kan selv endre koden uten bruk av masterkode.
A.
B.
C.
D.

Hold C tast til det høres et pip og grønn led blinker.
Tast gammel kode, og avslutt med nøkkeltast.
Tast nøkkeltast / ny kode / nøkkeltast.
Tast nøkkeltast / gjenta ny kode / nøkkeltast
(et langt pip og grønn led bekrefter at koden er endret)

SLETTE ALLE BRUKERKODER:
A. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast
B. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast
C. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast
(Et lagt pip og blink i rød led bekrefter slettingen)

BRUKSMÅTE 2.
I ringetablå med trykknappmoduler 352000.

GENERELL INFO:
Det finnes 3 typer koder som benyttes.
1. Masterkode. Denne brukes av administrator for å legge inn eller slette andre koder.
2. Felleskoder. Dette er koder som ikke er knyttet mot noen ringeknapp. For eksempel til
postmann, vaktmester, håndverkere…
3. Leilighetskoder. Dette er koder som er knyttet mot en ringeknapp, for beboere.
Tastetrykk må foretas med mindre enn 2 sekunders mellomrom.
Programmering må starte innen 30 sekunder fra programmeringsmodus blir aktivisert, ellers vil
modulen gå tilbake til standby.
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LEGGE INN MASTERKODE:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

J.

Ta løs lokket på modulen.
Trykk og hold programmeringsknappen (3) til grønn led blinker og et pip høres.
Legg på lokket.
Trykk på nøkkeltast.
Tast ønsket masterkode (4‐9 siffer)
Trykk på nøkkeltast. (kort pip høres)
Trykk på nøkkeltast
Tast masterkoden en gang til for å bekrefte
Trykk på nøkkeltast.
Grønn led og kort pip bekrefter at du har tastet samme kode.
Rød led og langt pip betyr at du ikke har tastet samme kode
begge ganger
Vent 30 sekunder. Modulen går nå tilbake til standby.
! Masterkoden må være forskjellig fra felleskoder/leilighetskoder.
Vi anbefaler for eksempel å benytte 6 siffer til masterkoden, 5 siffer i felleskoder, og 4 siffer i
leilighetskoder. På denne måten sikrer man seg best mulig mot kodeduplikat.

SLETTE MASTERKODE:
A. Ta av dekselet på modulen
B. Trykk og hold programmeringsknappen (3)
Først høres et pip og grønn led blinker.
C. Fortsett å holde knappen inne.
Nå piper modulen en gang per sekund, og så kommer et langt pip etter 10 sekunder.
D. Når langt pip slutter, slipp knappen.
LEGGE INN FELLESKODE:
Maksimalt 20 slike koder kan lagres.
!Husk at ingen av kodene må være identisk med masterkoden!
A. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast (et pip høres, og grønn led blinker)
B. Tast nøkkeltast / ny felleskode / nøkkeltast (kort pip høres)
C. Tast nøkkeltast / gjenta ny kode / nøkkeltast
Kort pip og grønn led bekrefter at du har tastet samme kode.
Rød led og langt pip betyr at du ikke har tastet samme kode.
D. Fortsett med å legge inn en ny felleskode, eller vent i 30 sekunder til modulen går tilbake til
standby.
BYTTE EN FELLESKODE:
En innehaver av en felleskode kan selv endre koden uten bruk av masterkode.
A.
B.
C.
D.

Hold C tast til det høres et pip og grønn led blinker.
Tast gammel kode, og avslutt med nøkkeltast.
Tast nøkkeltast / ny kode / nøkkeltast.
Tast nøkkeltast / gjenta ny kode / nøkkeltast
(et langt pip og grønn led bekrefter at koden er endret)
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SLETTE ALLE FELLESKODER:
D. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast
E. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast
F. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast
(Et lagt pip og blink i rød led bekrefter slettingen)
LEGGE INN LEILIGHETSKODE:
Det kan lagres en kode for hver ringeknapp i tablået. Ved å lagre kode koplet mot ringeknapp kan
man enkelt håndtere sletting og bytting av kode ved bytte av beboere i en leilighet.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast.
Trykk på ringeknappen til aktuell leilighet.
Tast nøkkeltast / ny leilighetskode / nøkkeltast.
Tast nøkkeltast / gjenta ny leilighetskode / nøkkeltast.
Gjenta eventuelt fra trinn A til D for å legge inn flere leilighetskoder.
Når du er ferdig, vent 30 sekunder for at modulen skal returnere til standby.

SLETTE EN LEILIGHETSKODE:
A. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast.
B. Trykk på ringeknappen til aktuell leilighet.
C. Tast nøkkeltast / masterkode / nøkkeltast.
(Lang tone og rød blinkende led bekrefter slettingen)
BYTTE EN LEILIGHETSKODE:
En innehaver av en leilighetskode kan selv endre koden uten bruk av masterkode.
A.
B.
C.
D.

Hold C tast til det høres et pip og grønn led blinker.
Tast gammel kode, og avslutt med nøkkeltast.
Tast nøkkeltast / ny kode / nøkkeltast.
Tast nøkkeltast / gjenta ny kode / nøkkeltast
(et langt pip og grønn led bekrefter at koden er endret)

FULL NULLSTILLING AV MODULEN:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Kople fra strømforsyningen til tablået
Trykk og hold programmeringsknappen (3) inne
Kople til spenning mens du fortsetter å holde knappen inne.
Hold knappen inne til du hører et langt pip.
Når det lange pipet slutter, kan du slippe knappen.
Vent 1 minutt før du starter med ny programmering.

BRUKSMÅTE 3.
I ringetablå med elektronisk navneliste 352500.
Her foretas all programmering via navnelistemodul 352500. Se info for denne modulen.
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PROGRAMMERING AV TAGLESERMODUL 353200
GENERELL INFO:
Leseren kan enten benyttes frittstående, eller sammen med et ringetablå med
trykknapper/elektronisk navneliste. Vi opererer med 3 nivåer på brikker.
1. Administratorbrikker:
For administrator benyttes røde brikker.
I hver leser kan det registreres opp til 20 administratorbrikker.
Man kan benytte samme brikke til flere lesere.
Disse åpner ikke døren, men benyttes for å legge inn/fjerne håndverker og
brukerbrikker.
2. Håndverkerbrikker:
Her benyttes gule brikker.
Dette er brikker som ikke er tilordnet noen ringeknapp, og som kan benyttes av
andre som trenger tilgang til oppgangene (håndverkere, avisbud,….)
Det kan lagres opp til 20 håndverkerbrikker i hver leser.
Man kan legge inn samme brikke i flere lesere, slik at bruker får tilgang til alle
oppganger med en og samme brikke.
Mister man en håndverkerbrikke, må samtlige håndverkerbrikker slettes fra leseren,
og de gjenværende må legges inn på ny sammen med eventuelt nye brikker.
3. Beboerbrikker:
Her benyttes sorte brikker.
Man tilordner brikkene under den enkelte ringeknapp, slik at man kan holde orden
på hvilke brikker som hører til den enkelte leilighet.
På denne måten kan man (når noen mister en brikke) slette brikker tilhørende en
leilighet, uten å berøre andre leiligheters brikker.
Opp til 5 brikker kan lagres under hver ringeknapp i tablået.
Når leseren brukes frittstående bortfaller «beboerbrikkene», og man kan bruke sorte eller
gule brikker som døråpnebrikker om hverandre. Disse brikkene håndteres da som
håndverkerbrikker, og man mister muligheten for individuell sletting.
I bruk sammen med 352500 elektronisk navneliste bør man administrere brikkene via
TiSferaDesign sammen med navnelisten. For å lese inn brikkene må da PC være tilkoplet en
taglesermodul (enten i et tablå, eller en løs tagleser med spenningsforsyning) For info om
dette, se egen veiledning for TiSferaDesign.
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BRUK I TABLÅ MED TRYKKNAPPMODUL(ER) 352000
LESE INN ADMINISTRATORBRIKKER:
A. Ta løs lokket på modulen.
B. Ta vekk gummidekselet over
programmeringsknapp (1) og USB
kontakt (2)
C. Trykk og hold
programmeringsknappen (1) til
grønn led blinker og et pip høres.
D. Legg en rød brikke mot leser (5)
(grønn led og kort pip bekrefter at
tag er registrert).
E. Legg evt. en ny rød brikke mot
leser, dersom det skal lagres flere administratorbrikker.
F. Når du er ferdig, trykk på programmeringsknappen (1), sett på plass gummidekselet,
og sett på plass lokket på modulen.

LESE INN HÅNDVERKERBRIKKER
Det kan lagres opp til 20 håndverkerbrikker i hver leser.
A.
B.
C.
D.
E.

Legg rød administratorbrikke mot leseren. (kort pip, og grønn led blinker)
Legg første gule håndverkerbrikke mot leseren. (kort pip, og grønn led blinker)
Gjenta eventuelt pkt. B, med håndverkerbrikke 2‐20 som skal lagres i leseren.
Når du er ferdig, vent 30 sekunder for at modulen skal returnere til standby.
Test de nylig registrerte brikkene ved å holde dem mot leseren, en etter en.
Er brikken i minnet til leseren, lyser grønn led, og døren låses opp.
Rød led og langt pip betyr at brikken ikke er i minnet til leseren.

SLETTE HÅNDVERKERBRIKKENE I EN LESER:
Alle lagrede håndverkerbrikker slettes samtidig, og ikke bortkomne brikker må leses inn på
nytt.
A. Legg rød administratorbrikke mot leseren. (kort pip, og grønn led blinker)
B. Legg rød administratorbrikke mot leseren igjen (lengre pip og grønn led blinker
hurtig)
C. Legg rød administratorbrikke mot leseren igjen (langt pip og led slukker)
Nå er alle håndverkerbrikker slettet fra leseren, og man må starte på ny med
innlesing som angitt i punkt 4.
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LESE INN BEBOERBRIKKER:
Det kan lagres 5 brikker for hver ringeknapp i tablået.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Legg rød administratorbrikke mot leseren. (kort pip, og grønn led blinker)
Trykk på ringeknappen til aktuell leilighet. (kort pip)
Legg første sorte beboerbrikke mot leseren. (kort pip, og grønn led blinker)
Gjenta eventuelt pkt. C, med beboerbrikke 2‐5 som skal lagres mot denne leiligheten.
Når du er ferdig, vent 30 sekunder for at modulen skal returnere til standby.
Test de nylig registrerte brikkene ved å holde dem mot leseren, en etter en.
Er brikken i minnet til leseren, lyser grønn led, og døren låses opp.
Rød led og langt pip betyr at brikken ikke er i minnet til leseren.
G. Start eventuelt igjen fra punkt A for å legge inn brikker for neste knapp.

7. SLETTE BEBOERBRIKKENE TILHØRENDE EN LEILIGHET:
! Alle brikker lagret under en knapp blir slettet samtidig, så man må også lese inn ikke
bortkomne brikker på nytt etter slettingen.
A. Legg administratorbrikke mot leseren.
B. Trykk på ringeknappen til aktuell leilighet.
C. Legg administratorbrikke mot leseren igjen.
(Lang tone bekrefter slettingen. Grønn led slukker)
Les inn nye og ikke bortkomne brikker for leiligheten på nytt, som forklart i avsnitt 6.

8. FULL NULLSTILLING AV MODULEN:
A.
B.
C.
D.
E.

Kople fra strømforsyningen til tablået
Trykk og hold programmeringsknappen (3) inne
Kople til spenning mens du fortsetter å holde knappen inne.
Hold knappen inne til du hører et langt pip.
Når det lange pipet slutter, kan du slippe knappen.
Nå er modulen fullstendig tom, og man må begynne på nytt med å legge inn
administratorbrikker som angitt i punkt 3, og så håndverkerbrikker (pkt. 4) og
beboerbrikker (pkt. 6)
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KOPLINGSEKSEMPLER:
Audiosystem:
Her er det ingen strukturkrav. Alt koples sammen på 2 felles ledere i fri struktur. Det anbefales bruk
av revolvert kabel, men dette er ikke obligatorisk. Man må ta hensyn til strømforbruket til påkoplede
komponenter, slik at man ikke overskrider strømforsyningens kapasitet. Se kalkulasjon side XX
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Lite videosystem med kompaktpower 346030, og seriestigere:
Med kompaktpower 346030 kan man lage små systemer
med et ringetablå og opp til 2 seriestigere til leiligheter.
Ringetablået skal koples på en egen kabel inn til klemmer
SCS‐AV på 346030.
Fra de samme klemmene skal stigere gå ut.
Stiger må gå inn/ut på klemmer BUS bak på det enkelte
svarapparat.
Ikke under noen omstendighet må det lages et koplingspunkt
hvor kabel går i flere retninger på stigeren. Man må tenke
seg at signalet som går langs stigeren aldri kan komme til noe
«veikryss», hvor det kan gå flere veier.
Må man kable i stjerne fra stiger til leiligheter, benytt
avtapper 346841. Se skjema neste side.
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Lite videosystem med kompaktpower 346030 og stiger med avtappepunkter:
Her muliggjør bruken av
346841 avtapper (DP)
«veikryss» på stiger, hvor
man går ut i flere retninger
fra hoved‐stigeren.
346841 sørger for at signalet
ikke «ser» dette som
alternative veier.
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Videosystem med standard PSU og 346830 videoadapter:
Med 346000
og 346830 har
man mer
strøm til
rådighet for å
realisere et
større system.
346830
tillater maks 3
kabler
tilkoplet
klemmer BUS
TK og BUS PI
til sammen.
Eksempelet
her viser 1 dør
og 2 stigere.
Alternativt
kan man ha 2
dørtablåer,
men da bare 1
stiger.
Som man ser,
kan man ved
hjelp av
346841 skape
en fleksibel
struktur på
kablingen på
stiger.
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Videosystem med standard PSU og F441 videonode:

F441 videonode muliggjør tilkopling av 4 ringetablåer, og samtidig å kjøre ut 4 stigere.
Bruk av 346841 på stigere, muliggjør også her fleksibel kablingsstruktur.
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Videosystem med standard PSU og F441m multimedianode:

Her har man akkurat de samme mulighetene som med F441, men man har 8 stigerutganger i stedet
for 4.
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Videosystem med flere oppganger som både har felles tablåer og egne oppgangstablåer:

Med 346851 i MOD=5 og M=01‐39, kan vi realisere et anlegg med opp til 39 oppganger.
Det kan være opp til 64 svarapparater per oppgang (opp til 100 ved å kombinere med skjema på
neste side)
Alle oppganger kan nås fra felles ringetablåer (opp til 4 stk).
Leiligheter i den enkelte oppgang kan også nås fra ringetablåer tilknyttet egen oppgang (opp til 3 stk.
per oppgang)
Anropsadressen til en leilighet fra et felles tablå vil være MMNN.
MM angir da oppgangen (M adressen i 346851), og NN er adressen i svarapparatet i leiligheten.
Fra lokalt tablå benyttes bare NN, da disse tablåene ligger innenfor den enkelte 346851.
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Fysisk utvidelse ved fler enn 64 monitorer, eller for stor mengde kabel totalt:
Her vises hvordan man kan
benytte multiinterface 346851 i
MOD=0 og M=01, for å utvide et
anlegg over 64 monitorer.
Samme metode kan også
benyttes dersom man får for
mye kabel totalt til en enkelt
bus. (maks 3000m)
Adressering av svarapparater
(NN) går fortløpende på begge
sider av 346851, da den i
MOD=0 ikke påvirker adressene.
Dette betyr at vi fortsatt står
med den logiske begrensningen
på 100 leiligheter i et slikt
anlegg.
Man kan imidlertid ha opp til 3
apparater per leilighet, så man
kan ha fler enn 100
svarapparater totalt i systemet.
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346851 som repeater for lange strekk:
Man kan regenerere signalet maks 3 ganger
mellom ringetablå og svarapparat.
Når 346851 plasseres mellom ringetablå og
sentral, programmeres den med MOD=2
Når 346851 plasseres mellom sentral og
svarapparat, programmeres den med MOD=0
I tillegg må de nummereres som 1., 2., 3.
repeater. Dette gjøres med brikke 1, 2, 3, i M.
I eksempelet ser vi at første repeater (M=1) står
mellom ringetablå og sentral (MOD=2), og de 2
neste (M=2, og M=3) står mellom sentral og
svarapparat (MOD=0)
! VIKTIG!
Dersom vi skal kombinere behovet for
forsterkning med bruk av 346851 som
oppgangsinterface, må vi huske på at regelen
om at signalet maksimalt kan gå gjennom 3 stk.
interface 346851 mellom kamera og
svarapparat, fortsatt gjelder.
Det betyr at vi i et system med
oppgangsinterface og en repeater mellom felles
ringetablå og hovedsentral, kan ha en repeater
på stiger i hver oppgang.
I et system uten repeater mellom tablå og
sentral, kan man ha 2 repeatere på stiger i hver
oppgang.
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Leilighetsinterface 346850
Her har leilighet 3
montert sitt eget lokale
porttelefonsystem med
et video ringetablå, et
løst kamera, og 4
monitorer.
Via leilighetsinterface
346850(IFA) mottar man
anrop fra knapp 3 i
ringetablået ved
hoveddøren. Anropet
sendes ut fra 346850
som et fellesanrop til alle
monitorene i leiligheten.
Lokalt ringetablå kan
gjerne ha flere knapper,
slik at barnerommet kan
få egen knapp på lokalt
ringetablå.
Et eget privat kamera
som for eksempel står på
terrassen, kan aktiveres
fra monitorene i
leiligheten.
Man kan sette opp
intercom mellom
monitorene i leiligheten,
slik at man kan ringe opp
hvilken som helst av de
andre monitorene i
leiligheten, fra den
monitoren man måtte
befinne seg ved.
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BRUKERVEILEDNING SPRINT L2, 344242
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i telefonen.
Løft av røret i løpet av 25 sekunder
fra ringesignalet lød, for å opprette
samtale med den som ringte på.
! Samtale kan ikke opprettes hvis
det har gått mer enn 25 sekunder
etter anrop.

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med
nøkkelsymbol (2) nederst til høyre
på apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett
hvor lenge knappen holdes, så et
kort trykk holder.

Avslutte samtale:
Legg på røret.
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen
denne tiden utløper, vil samtalen bli brutt.

Regulere styrken på ringesignalet:
Skyvekontrollen (1) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere
styrken på ringesignalet i tre trinn. Høyest lyd er det når bryteren står lengst
ned.

Ekstra funksjonsknapp(3):
Denne knappen kan ha 2 forskjellige funksjoner, avhengig av hva
installatøren har programmert den til.
1. Tenne trappelysrelé (fabrikkstandard)
2. Foreta tilbakekall til ytterdør, dersom du ikke rekker å svare anrop
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BRUKERVEILEDNING SPRINT, 344212
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i
telefonen.
Løft av røret i løpet av 25
sekunder fra ringesignalet lød,
for å opprette samtale med
den som ringte på.
! Samtale kan ikke opprettes
hvis det har gått mer enn 25
sekunder etter anrop.

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med nøkkelsymbol (1) nederst til høyre på
apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk
holder.

Avslutte samtale:
Legg på røret.
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen
denne tiden utløper, vil samtalen bli brutt.

Regulere styrken på ringesignalet:
Skyvekontrollen (3) på underkant av apparatet (ved siden av spiralkabelen til
røret) kan benyttes til å regulere styrken på ringesignalet i tre trinn. Høyest
lyd er det når bryteren står lengst til venstre.

Ekstra funksjonsknapp(2):
Denne knappen kan ha 2 forskjellige funksjoner, avhengig av hva
installatøren har programmert den til.
1. Tenne trappelysrelé (fabrikkstandard)
2. Foreta tilbakekall til ytterdør, dersom du ikke rekker å svare anrop

Anrop fra lokal knapp utenfor leilighetsdør:
Et annet signal enn signalet fra ytterdør høres.
Ingen samtale eller åpnefunksjon tilgjengelig for denne knappen.
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BRUKERVEILEDNING CLASS100A12C, 344262
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i telefonen.
Grønn lampe (7) blinker.
Løft av røret i løpet av 25 sekunder fra
ringesignalet lød, for å opprette samtale
med den som ringte på.
! Samtale kan ikke opprettes hvis det har gått mer
enn 25 sekunder etter anrop, (den grønne lampen
(7) har sluttet å blinke).

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med
nøkkelsymbol (6) nederst til høyre på
apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge
knappen holdes, så et kort trykk holder. Lampe (5)
lyser for å vise at lås aktiveres.

Avslutte samtale:
Legg på røret.
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper,
vil samtalen bli brutt.

Regulere styrken på ringesignalet:
Hjulet (2) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på
ringesignalet.
! Skrur du ringesignalet helt ned, tennes rød lampe (1) for å advare om at ringesignalet er av.

Trappelysknapp(3):
Et trykk på denne knappen tenner trappelysrelé (ekstrautstyr)

Tilbakekallsknapp (4):
Løft av røret, og trykk på denne knappen for å foreta et tilbakekall til ytterdør.
Dette gjør det mulig å opprette en samtale selv om du ikke rekker fram til
telefonen før den grønne lampen (7) har sluttet å blinke etter anrop.
! denne knappen virker ikke dersom det i mellomtiden har blitt foretatt et
anrop til en annen leilighet, slik at anlegget er opptatt.
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Anrop fra lokal knapp utenfor leilighetsdør:
Et annet signal enn signalet fra ytterdør høres.
Ingen samtale eller åpnefunksjon tilgjengelig for denne knappen.

Endre ringesignal for anrop fra ytterdør:
Trykk på trappelysknapp (3) og låsknapp (6) samtidig.
Trykk på trappelysknapp (3) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk og hold tilbakekallsknapp (4) i minimum 3 sekunder, for å lagre.

Endre ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:
Trykk på trappelysknapp (3) og låsknapp (6) samtidig.
Trykk på trappelysknapp (3) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk og hold låsknapp (6) i minimum 3 sekunder, for å lagre.

Endre ringesignal for intercomanrop:
Trykk på trappelysknapp (3) og låsknapp (6) samtidig.
Trykk på trappelysknapp (3) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk og hold trappelysknapp (3) i minimum 3 sekunder, for å lagre.
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BRUKERVEILEDNING CLASS100A12B, 344252
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i apparatet.
Grønn lampe (6) blinker.
Trykk kort på svarknapp (7) nederst til høyre
i sirkelen på apparatet, innen 25 sekunder
fra ringesignalet lød.
Du kan nå føre 2veis høyttalende samtale
med den besøkende.
! Samtale kan ikke opprettes hvis det har gått mer
enn 25 sekunder etter anrop, (den grønne lampen
(6) har sluttet å blinke).

* Push to Talk Opsjon.
Dersom det er kraftig støy i den ene enden av forbindelsen (trafikkert gate…),
slik at den automatiske samtalevekslingen ikke fungerer tilfredsstillende, kan
man benytte seg av «push to talk» funksjonen i apparatet.
Etter å ha opprettet samtale som beskrevet over:
Trykk og hold svarknappen for å snakke.
Slipp knappen for å lytte.
Trykk og hold for å snakke igjen….

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med nøkkelsymbol (5) øverst til høyre i sirkelen på
apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk holder. Lampe
(5) lyser for å vise at lås aktiveres.

Avslutte samtale:
Avslutt samtale med et kort trykk på svarknapp (7)
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper,
vil samtalen bli brutt.

Regulere styrken på ringesignalet:
Hjulet (2) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på
ringesignalet.
! Skrur du ringesignalet helt ned, tennes rød lampe (1) for å advare om at ringesignalet er av.
PHONO*elektro‐akustikk AS ‐ 2015

Side 48

Justere volum på samtalen fra gaten:
Hjulet (3) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på
lyden fra gaten. Normalt kan denne stå på full styrke uten problemer.

Trappelysknapp(9):
Et trykk på denne knappen tenner trappelysrelé (ekstrautstyr)

Tilbakekallsknapp (8):
Trykk på denne knappen for å foreta et tilbakekall til ytterdør.
Dette gjør det mulig å opprette en samtale selv om du ikke rekker fram til
telefonen før den grønne lampen (6) har sluttet å blinke etter anrop.
Når du har trykket på knappen, begynner grønn lampe å blinke, og du kan
opprette samtale med et trykk på svarknappen (7).
! Tilbakekallsknappen (8) virker ikke dersom det i mellomtiden har blitt foretatt et anrop til
en annen leilighet, slik at anlegget er opptatt. Grønn lampe vil da ikke begynne å blinke når
man trykker på knappen.

Anrop fra lokal knapp utenfor leilighetsdør:
Et annet signal enn signalet fra ytterdør høres.
Ingen samtale eller åpnefunksjon tilgjengelig for denne knappen.

Endre ringesignaler:
! Apparatet må være i standby (lampe (6) må være mørk)
Ringesignal for anrop fra ytterdør:
Trykk og hold svarknapp (7) i minimum 3 sekunder. (lampe (6) blinker rødt)
Trykk på tilbakekallsknapp (8) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (7), for å lagre.

Ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:
Trykk og hold svarknapp (7) i minimum 3 sekunder. (lampe (6) blinker rødt)
Trykk på nøkkelknapp (5) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (7), for å lagre.

Endre ringesignal for intercomanrop:
Trykk og hold svarknapp (7) i minimum 3 sekunder. (lampe (6) blinker rødt)
Trykk på trappelysknapp (9) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (7), for å lagre.
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BRUKERVEILEDNING SWING AUDIO, 344704
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i telefonen.
Løft av røret i løpet av 25 sekunder fra
ringesignalet lød, for å opprette samtale
med den som ringte på.
! Samtale kan ikke opprettes hvis det har gått
mer enn 25 sekunder etter anrop.

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med
nøkkelsymbol (2) nederst til høyre på
apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk holder. Lampe
(3) lyser for å vise at lås aktiveres.

Avslutte samtale:
Legg på røret.
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper,
vil samtalen bli brutt.

Regulere styrken på ringesignalet:
Hjulet (5) på venstre side av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på
ringesignalet.
! Skrur du ringesignalet helt ned, kommer et rødt felt fram på hjulet for å advare om at
ringesignalet er av.

Programmerbare knapper (1):
Disse knappene kan ha forskjellige funksjoner, avhengig av hva installatøren
har programmert dem til.
DINE FUNKSJONER:
3
2
1
0
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FABRIKKSTANDARD:
Tenne trappelysrelé (ekstrautstyr)
Lås opp dør P=01
Tilbakekall til dørtablå P=01
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Anrop fra lokal knapp utenfor leilighetsdør:
Et annet signal enn signalet fra ytterdør høres.
Ingen samtale eller åpnefunksjon tilgjengelig for denne knappen.

Endre ringesignaler:
! Apparatet må være i standby med rør på
Ringesignal for anrop fra ytterdør:
Trykk knapp 1 og nøkkelknapp samtidig
Trykk knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp for å lagre.

Ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:
Trykk knapp 1 og 0 samtidig
Trykk knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp for å lagre.

Endre ringesignal for intercomanrop:
Trykk knapp 1 og 2 samtidig
Trykk knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp for å lagre.

Ringesignal for anrop fra eventuell sekundær dør med S=1:
Trykk knapp 1 og 3 samtidig
Trykk knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp for å lagre.
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BRUKERVEILEDNING POLYX AUDIO, 344082
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i apparatet.
Grønn lampe (1) blinker.
Trykk kort på svarknapp (5) nederst til høyre på
apparatet, innen 25 sekunder fra ringesignalet
lød.
Du kan nå føre 2veis høyttalende samtale med
den besøkende.
! Samtale kan ikke opprettes hvis det har gått mer enn
25 sekunder etter anrop, (den grønne lampen (1) har sluttet å blinke).

* Push to Talk Opsjon.
Dersom det er kraftig støy i den ene enden av forbindelsen (trafikkert gate…), slik at den
automatiske samtalevekslingen ikke fungerer tilfredsstillende, kan man benytte seg av «push
to talk» funksjonen i apparatet.
Etter å ha opprettet samtale som beskrevet over:
Trykk og hold svarknappen for å snakke. / Slipp knappen for å lytte. /
Trykk og hold for å snakke igjen….

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med nøkkelsymbol (7) nederst til venstre på
apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk holder.

Avslutte samtale:
Avslutt samtale med et kort trykk på svarknapp (5)
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper,
vil samtalen bli brutt.

Regulere styrken på ringesignalet:
Hjulet (8) til venstre på nedre del av apparatet kan benyttes til å regulere
styrken på ringesignalet.
! Skrur du ringesignalet helt ned, tennes rød lampe ved siden av hjulet for å advare om at
ringesignalet er av.

Justere volum på samtalen fra gaten:
Hjulet (4) til høyre på nedre del av apparatet kan benyttes til å regulere styrken
på lyden fra gaten. Normalt kan denne stå på full styrke uten problemer.
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Trappelysknapp(3):
Et trykk på denne knappen tenner trappelysrelé (ekstrautstyr)

Tilbakekallsknapp (9):
Trykk på denne knappen for å foreta et tilbakekall til ytterdør.
Dette gjør det mulig å opprette en samtale selv om du ikke rekker fram til
apparatet før den grønne lampen (1) har sluttet å blinke etter anrop.
Når du har trykket på knappen, begynner grønn lampe å blinke, og du kan
opprette samtale med et trykk på svarknappen (5).
! Tilbakekallsknappen (9) virker ikke dersom det i mellomtiden har blitt foretatt
et anrop til en annen leilighet, slik at anlegget er opptatt. Grønn lampe (1) vil da
ikke begynne å blinke når man trykker på knappen.

Anrop fra lokal knapp utenfor leilighetsdør:
Et annet signal enn signalet fra ytterdør høres.
Ingen samtale eller åpnefunksjon tilgjengelig for denne knappen.

Programmerbare knapper (10):
Disse knappene kan ha forskjellige funksjoner, avhengig av hva installatøren
har programmert dem til.
DINE FUNKSJONER:
1
2
3
4

FABRIKKSTANDARD:
Intercomanrop til egen NN adresse
Tilbakekall til dørtablå P=01
Lås opp dør P=01
Lås opp dør P=02

Endre ringesignaler:
! Apparatet må være i standby (lampe (1) må være mørk)
Ringesignal for anrop fra ytterdør:
Trykk og hold svarknapp (5) i minimum 3 sekunder. (lampe i knappen blinker rødt)
Trykk på programmerbar knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (5), for å lagre.

Ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:
Trykk og hold svarknapp (5) i minimum 3 sekunder. (lampe i knappen blinker rødt)
Trykk på tilbakekallsknapp (9) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (5), for å lagre.
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Endre ringesignal for intercomanrop:
Trykk og hold svarknapp (5) i minimum 3 sekunder. (lampe i knappen blinker rødt)
Trykk på programmerbar knapp 3 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (5), for å lagre.

Ringesignal for anrop fra eventuell sekundær dør med S=1:
Trykk og hold svarknapp (5) i minimum 3 sekunder. (lampe i knappen blinker rødt)
Trykk på programmerbar knapp 2 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (5), for å lagre.
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BRUKERVEILEDNING POLYX VIDEO, 344192
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i apparatet,
og bilde kommer opp på skjerm.
Trykk kort på svarknapp (7) nederst
til høyre på apparatet, innen 25
sekunder fra ringesignalet lød.
Du kan nå føre 2veis høyttalende
samtale med den besøkende.
! Samtale kan ikke opprettes hvis det har
gått mer enn 25 sekunder etter anrop,
(bildet har slukket).

* Push to Talk Opsjon.
Dersom det er kraftig støy i den ene enden av forbindelsen (trafikkert gate…), slik at den
automatiske samtalevekslingen ikke fungerer tilfredsstillende, kan man benytte seg av «push
to talk» funksjonen i apparatet.
Etter å ha opprettet samtale som beskrevet over:
Trykk og hold svarknappen for å snakke. / Slipp knappen for å lytte. /
Trykk og hold for å snakke igjen….

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med nøkkelsymbol (11) nederst til venstre på
apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk holder.

Avslutte samtale:
Avslutt samtale med et kort trykk på svarknapp (7)
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper,
vil samtalen bli brutt.

Regulere styrken på ringesignalet:
Hjulet (12) til venstre på nedre del av apparatet kan benyttes til å regulere
styrken på ringesignalet.
! Skrur du ringesignalet helt ned, tennes rød lampe ved siden av hjulet for å advare om at
ringesignalet er av.
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Justere volum på samtalen fra gaten:
Hjulet (6) til høyre på nedre del av apparatet kan benyttes til å regulere styrken
på lyden fra gaten. Normalt kan denne stå på full styrke uten problemer.

Trappelysknapp(5):
Et trykk på denne knappen tenner trappelysrelé (ekstrautstyr)

Tilbakekallsknapp (3):
Trykk på denne knappen for å foreta et tilbakekall til ytterdør.
Dette gjør det mulig å opprette en samtale selv om du ikke rekker fram til
apparatet før bildet har slukket.
Når du har trykket på knappen, tenner bildet, og du kan opprette samtale med
et trykk på svarknappen (7).
! Tilbakekallsknappen (3) virker ikke dersom det i mellomtiden har blitt foretatt
et anrop til en annen leilighet, slik at anlegget er opptatt. Bildet tenner da ikke
når man trykker på knappen.

Anrop fra lokal knapp utenfor leilighetsdør:
Et annet signal enn signalet fra ytterdør høres.
Ingen samtale eller åpnefunksjon tilgjengelig for denne knappen.

Programmerbare knapper (1):
Disse knappene kan ha forskjellige funksjoner, avhengig av hva installatøren
har programmert dem til.
DINE FUNKSJONER:
1
2
3
4

FABRIKKSTANDARD:
Intercomanrop til egen NN adresse
Tilbakekall til dørtablå P=01
Lås opp dør P=01
Lås opp dør P=02

Endre ringesignaler:
! Apparatet må være i standby (bilde må være av)
Ringesignal for anrop fra ytterdør:
Trykk og hold svarknapp (7) i minimum 3 sekunder. (lampe i knappen blinker rødt)
Trykk på programmerbar knapp nr1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal
lyder.
Trykk svarknapp (7), for å lagre.
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Ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:
Trykk og hold svarknapp (7) i minimum 3 sekunder. (lampe i knappen blinker rødt)
Trykk på tilbakekallsknapp (3) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (7), for å lagre.

Endre ringesignal for intercomanrop:
Trykk og hold svarknapp (7) i minimum 3 sekunder. (lampe i knappen blinker rødt)
Trykk på programmerbar knapp nr3 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal
lyder.
Trykk svarknapp (7), for å lagre.

Ringesignal for anrop fra eventuell sekundær dør med S=1:
Trykk og hold svarknapp (7) i minimum 3 sekunder. (lampe i knappen blinker rødt)
Trykk på programmerbar knapp nr2 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal
lyder.
Trykk svarknapp (7), for å lagre.
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BRUKERVEILEDNING SWING BASE VIDEO, 344832
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i apparatet, og bilde
kommer opp på skjermen.
Løft av røret i løpet av 25 sekunder fra
ringesignalet lød, for å opprette samtale
med den som ringte på.
! Samtale kan ikke opprettes hvis det har gått mer
enn 25 sekunder etter anrop (bildet har slukket).

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med nøkkelsymbol (4) nederst på apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk holder.

Avslutte samtale:
Legg på røret.
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper,
vil samtalen bli brutt og bildet slukke.

Regulere styrken på ringesignalet:
Hjulet (5) i underkant av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på
ringesignalet.
! Skrur du ringesignalet helt ned, kommer et rødt felt fram på hjulet for å advare om at
ringesignalet er av.

Regulere bildet:
Hjulene (6) og (7) i venstre side av apparatet kan benyttes til å regulere lys og
kontrast på skjermen.

Tilbakekallsknapp (3):
Løft av røret, og trykk på denne knappen for å foreta et tilbakekall til ytterdør.
Dette gjør det mulig å opprette en samtale selv om du ikke rekker fram til
telefonen før bildet har slukket etter et anrop.
! denne knappen virker ikke dersom det i mellomtiden har blitt foretatt et anrop til en annen
leilighet, slik at anlegget er opptatt.

Trappelysknapp(2):
Et trykk på denne knappen tenner trappelysrelé (ekstrautstyr)
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Intercomknapp(1):
Et trykk på denne knappen ringer til apparater med samme NN adresse.

Endre ringesignaler:
! Apparatet må være i standby med rør på

Ringesignal for anrop fra ytterdør:
Trykk trappelysknapp (2) og nøkkelknapp (4) samtidig.
Trykk trappelysknapp (2) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp (4) for å lagre.

Ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:
Trykk trappelysknapp (2) og tilbakekallsknapp (3) samtidig.
Trykk trappelysknapp (2) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp (4) for å lagre.

Endre ringesignal for intercomanrop:
Trykk trappelysknapp (2) og intercomknapp (1) samtidig
Trykk trappelysknapp (2) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp (4) for å lagre.
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BRUKERVEILEDNING SWING VIDEO, 344824
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i apparatet, og bilde
kommer opp på skjermen.
Løft av røret i løpet av 25 sekunder fra
ringesignalet lød, for å opprette samtale med
den som ringte på.
! Samtale kan ikke opprettes hvis det har gått mer
enn 25 sekunder etter anrop (bildet har slukket).

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med nøkkelsymbol (5) nederst på apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk holder.

Avslutte samtale:
Legg på røret.
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper,
vil samtalen bli brutt og bildet slukke.

Regulere styrken på ringesignalet:
Hjulet (6) i underkant av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på
ringesignalet.
! Skrur du ringesignalet helt ned, kommer et rødt felt fram på hjulet for å advare om at
ringesignalet er av.

Regulere bildet:
Hjulene (1) og (2) i venstre side av apparatet kan benyttes til å regulere lys og
fargemetning på skjermen.

Programmerbare knapper (4):
Disse knappene kan ha forskjellige funksjoner, avhengig av hva installatøren
har programmert dem til.
DINE FUNKSJONER:
3
2
1
0
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Endre ringesignaler:
! Apparatet må være i standby med rør på
Ringesignal for anrop fra ytterdør:
Trykk knapp 1 og nøkkelknapp (5) samtidig
Trykk knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp (5) for å lagre.

Ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:
Trykk knapp 1 og 0 samtidig
Trykk knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp (5) for å lagre.

Endre ringesignal for intercomanrop:
Trykk knapp 1 og 2 samtidig
Trykk knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp (5) for å lagre.

Ringesignal for anrop fra eventuell sekundær dør med S=1:
Trykk knapp 1 og 3 samtidig
Trykk knapp 1 gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk nøkkelknapp (5) for å lagre.
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BRUKERVEILEDNING CLASS100V12B, 344502
Motta anrop fra ytterdør:
Det lyder et ringesignal i apparatet.
Skjermen tenner, og grønn lampe (9) blinker.
Trykk kort på svarknapp (10) nederst til
høyre i sirkelen på apparatet.
Du kan nå føre 2veis høyttalende samtale
med den besøkende.
! Samtale kan ikke opprettes hvis det har gått mer
enn 25 sekunder etter anrop, (den grønne lampen
(9) har sluttet å blinke, og skjermen har slukket).

* Push to Talk Opsjon.
Dersom det er kraftig støy i den ene enden av forbindelsen (trafikkert gate…),
slik at den automatiske samtalevekslingen ikke fungerer tilfredsstillende, kan
man benytte seg av «push to talk» funksjonen i apparatet.
Etter å ha opprettet samtale som beskrevet over:
Trykk og hold svarknappen for å snakke.
Slipp knappen for å lytte.
Trykk og hold for å snakke igjen….

Låse opp døren:
Trykk en gang på knappen med nøkkelsymbol (8) øverst til høyre i sirkelen på
apparatet.
! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk holder. Lampe
(7) lyser for å vise at lås aktiveres.

Avslutte samtale:
Avslutt samtale med et kort trykk på svarknapp (10)
! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper,
vil samtalen bli brutt.

Regulere styrken på ringesignalet:
Hjulet (3) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på
ringesignalet.
! Skrur du ringesignalet helt ned, tennes rød lampe (1) for å advare om at ringesignalet er av.
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Justere volum på samtalen fra gaten:
Hjulet (4) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på
lyden fra gaten. Normalt kan denne stå på full styrke uten problemer.

Justere lysstyrken i bilde:
Hjulet (5) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere lysstyrken i
bildet.

Justere fargemetning i bilde:
Hjulet (6) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere
fargemetningen i bildet.

Trappelysknapp(12):
Et trykk på denne knappen tenner trappelysrelé (ekstrautstyr)

Tilbakekallsknapp (11):
Trykk på denne knappen for å foreta et tilbakekall til ytterdør.
Dette gjør det mulig å opprette en samtale, selv om du ikke rekker fram til
telefonen før skjermen har slukket etter anrop.
Når du har trykket på knappen, tenner bildet + grønn lampe begynner å blinke,
og du kan opprette samtale med et trykk på svarknappen (10).
! Tilbakekallsknappen (11) virker ikke dersom det i mellomtiden har blitt foretatt et anrop til
en annen leilighet, slik at anlegget er opptatt. Skjerm tenner ikke når man trykker på
knappen.

Anrop fra lokal knapp utenfor leilighetsdør:
Et annet signal enn signalet fra ytterdør høres.
Ingen samtale eller åpnefunksjon tilgjengelig for denne knappen.

Endre ringesignaler:
! Apparatet må være i standby (skjerm og lampe (9) må være mørk)
Ringesignal for anrop fra ytterdør:
Trykk og hold svarknapp (10) i minimum 3 sekunder. (lampe (9) blinker rødt)
Trykk på tilbakekallsknapp (11) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (10), for å lagre.
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Ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:
Trykk og hold svarknapp (10) i minimum 3 sekunder. (lampe (9) blinker rødt)
Trykk på nøkkelknapp (8) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (10), for å lagre.

Endre ringesignal for intercomanrop:
Trykk og hold svarknapp (10) i minimum 3 sekunder. (lampe (9) blinker rødt)
Trykk på trappelysknapp (12) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.
Trykk svarknapp (10), for å lagre.

PHONO*elektro‐akustikk AS ‐ 2015

Side 64

BRUKERVEILEDNING CLASS100V12E, 344522
Anrop fra ytterdør:
En ringetone høres i apparatet, og bilde fra kamera i
ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:
Etter mottatt anrop, trykk på knapp
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 bruker
opptar systemet i for lang tid.

* Push to Talk Opsjon.
Dersom det er kraftig støy i den ene enden av forbindelsen (trafikkert gate…), slik at den
automatiske samtalevekslingen ikke fungerer tilfredsstillende, kan man benytte seg av «push
to talk» funksjonen i apparatet.

Etter å ha opprettet samtale som beskrevet over:
Trykk og hold svarknappen for å snakke.
Slipp knappen for å lytte.
Trykk og hold for å snakke igjen….

Åpne ytterdør:
Trykk en gang på knapp
Lås går automatisk i noen sekunder

Avslutte forbindelse:
Trykk kort en gang til på knapp

Justering av lydstyrke for ringesignal:
Monitor må være i standby.
Trykk på + tast. Symbolet
vises på skjermen.
Trykk + eller - tast gjentatte ganger for å justere til ønsket styrke.
Når styrken er på ønsket nivå, vent til skjerm slukker.
Skrur du nivået helt ned, vil rød lampe øverst til høyre på apparatet tenne for å
vise at ringesignalet er av.

Justering av lydstyrke i høyttaleren:
Mens du har samtaleforbindelse, trykk på + tast.
Symbolet
vises på skjermen.
Trykk + eller - tast gjentatte ganger for å justere styrken på lyden fra gaten
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Justering av bilde:
Mens du har samtaleforbindelse, trykk på > til du får symbol for ønsket
parameter på skjermen:
Lysstyrke
Kontrast
Fargemetning
Juster nivå med + og - tast, til ønsket nivå.
Bla evt. med > til neste parameter, og juster dette med + og -.
Anrop fra knapp utenfor lokal dør (dersom slik knapp er montert).
Et signal annerledes enn det som kommer når det ringer fra ytterdør lyder. Ikke
noe bilde vises.

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
NB! Denne knappen vil ikke fungere dersom anlegget er opptatt mot en annen leilighet.

Bytte av ringesignaler:
Monitor må være i standby.
Trykk og hold
i minimum 5 sekunder.
Skjermen tenner, og viser et antall symboler.
Bruk > for å bla til
, og bekreft valget med
Bla med > til det ringesignalet du vil endre:
HOVEDDØR

BIDØR

LOKAL DØR

INTERCOM FRA ANNEN LEILIGHET

INTERCOM FRA SAMME LEILIGHET

Bruk + og ‐ for å velge ringetonen du ønsker å tilegne denne funksjonen (1‐16)
Bekreft med

Slå av og på automatisk døråpning
(kun hvis funksjonen er gjort tilgjengelig av installatør)
Monitor må være i standby.
Trykk og hold
i minimum 5 sekunder.
Skjermen tenner, og viser et antall symboler.
Bruk > for å bla til
, og veksle mellom funksjon aktiv/ikke aktiv med
Når du har ønsket status, trykk
for å lagre.
Ved aktivert automatisk døråpning, vil lampen ved siden av
blinke
kontinuerlig for å varsle om at funksjonen er innkoplet.
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Skru av eller på tastetoner:
Med apparatet i standby, trykk og hold
i minimum 5 sekunder.
(Menyen tenner)
Trykk ˃ for å bla til
, og trykk så
for å slå av eller på tonene.
Trykk
for å lagre.
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BRUKERVEILEDNING CLASS300V13E, 344612
Anrop fra ytterdør:
En ringetone høres i apparatet, og bilde fra
kamera i ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:
Etter mottatt anrop, berør feltet
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 bruker opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:
Berør feltet
Lås går automatisk i noen sekunder

Avslutte forbindelse:
Berør feltet en gang til.

Justere lyd og bilde:
Berør skjermen mens du har bilde og samtaleforbindelse oppkoplet.
Berør aktuelle felter for å utføre ønskede justeringer:
A. Justere lydnivå på tale fra gaten
B. Kople ut mikrofonen i monitoren midlertidig.
(et nytt trykk kopler inn mikrofonen igjen)
C. Justere lysstyrken på skjermen.
D. Justere kontrasten på skjermen.
E. Justere fargemetningen på skjermen.

Gjenopprette bilde fra dør:
Dersom du ikke når fram til monitoren innen bildet slukker (25 sekunder), kan
du gjenopprette bildet ved å berøre feltet
NB! Denne funksjonen vil ikke kunne aktiveres dersom anlegget er opptatt mot en annen leilighet.
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Slå av/på ringesignal:
Berør skjermen mens monitoren er i standby.
Berør feltet øverst til høyre på skjermen for å slå ringesignalet av/på
Når signalet er avskrudd vil ikon
lyse rødt nedenfor skjermen.

Velge ringesignaler og styrke:
Berør skjermen mens monitoren er i standby.
Berør feltet
Berør feltet
Juster så de ønskede parametere ved å berøre aktuelle funksjoner på skjemens
høyre del.
Følgende kan justeres på første skjermbilde:
1. Volum på ringesignaler
2. Ringesignal fra hoveddør (S=0)*
3. Ringesignal ved intercomanrop fra annen monitor i samme leilighet.
Ved å berøre feltet «More ringtones» får man opp et nytt bilde.
Her kan man justere følgende:
1. Ringesignal fra bidør (S=1)*
2. Ringesignal fra bidør (S=2)*
3. Ringesignal fra bidør (S=3)*
4. Ringesignal ved intercomanrop fra en annen leilighet
5. Ringesignal fra lokal ringeknapp ved leilighetsdør
6. Ringesignal for varslinger (kun brukt i anlegg med sentralbord hos vakt)
* S er et parameter som programmeres i det enkelte dørtablå.
Dør:
S=

Bruke «softbuttons»
Installatør kan programmere monitoren for å utføre en rekke funksjoner via
«softbuttons» på skjermen. Disse sorteres under 3 forskjellige kategorier.
Aktivere kamera i en dørstasjon eller et frittstående kamera.
Foreta internt anrop til en annen monitor i samme eller en annen leilighet.
Åpne en dør, eller styre en annen funksjon via bus reléer.
Berør skjermen i standby, så feltet for aktuell kategori, og så ønsket funksjon.
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Velge hurtigfelter:
Hurtigfelter er 4 felter som kommer opp på høyre del av skjermen ved å berøre
skjermen når monitoren er i standby. Her kan man legge fram «softbutton»
funksjoner som brukes ofte. Funksjonene kan velges blant de funksjonene som
en programmert under «softbutton» kategoriene i monitoren.
!For programmering av «softbuttons», kontakt din installatør.
For å legge inn hurtigfeltene, gjør følgende:
1. Berør skjermen mens den er i standby.
2. Berør feltet
3. Berør feltet
4. Berør feltet «Add Quick action»
5. Berør ønsket kategori i venstre del av skjermen.
6. Berør den funksjonen du ønsker å legge til blant valgene på høyre del av
skjermen.
Ønsker du å redigere navnet på, eller fjerne en allerede valgt funksjon, berør
aktuelt felt
ved siden av den funksjonen du vil redigere, etter at du har
utført punkt 3 over.

Lese inn eller skrive et notat:
Du kan legge inn talememo eller skriftlige notater til andre familiemedlemmer i
monitoren. Symbolet
vil blinke rødt når det ligger et ulest notat/memo i
monitoren.
Slik legger du inn et notat/talememo:
1. Berør skjermen mens den er i standby.
2. Berør feltet
3. Velg
for talemelding, eller
for skriftlig melding.
4a. Berør opptaksknappen dersom du valgte talemelding, og les inn meldingen.
Når du er ferdig, berør stoppknappen, og lytt eventuelt på meldingen.
Når du er fornøyd, berør «save» for å lagre.
4b. Skriv inn tekst med skjermtastaturet dersom du valgte skriftlig melding.
Når du er fornøyd, berør «save» for å lagre.
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Slik leser/lytter du til en melding:
Blinker for å varsle om at det er en ulest melding.
Berør skjermen mens den er i standby.
Berør feltet
Du får nå opp liste over meldinger som er lagret.
Berør ønsket melding for å lese/spille av.
For å slette meldingen berør
når aktuell melding er åpen.
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BRUKERVEILEDNING CLASS300V13M, 344622
Anrop fra ytterdør:
En ringetone høres i apparatet, og bilde fra
kamera i ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:
Etter mottatt anrop, berør feltet
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 bruker opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:
Berør feltet
Lås går automatisk i noen sekunder

Avslutte forbindelse:
Berør feltet en gang til.

Justere lyd og bilde:
Berør skjermen mens du har bilde og samtaleforbindelse oppkoplet.
Berør aktuelle felter for å utføre ønskede justeringer:
A. Justere lydnivå på tale fra gaten
B. Kople ut mikrofonen i monitoren midlertidig.
(et nytt trykk kopler inn mikrofonen igjen)
C. Justere lysstyrken på skjermen.
D. Justere kontrasten på skjermen.
E. Justere fargemetningen på skjermen.

Gjenopprette bilde fra dør:
Dersom du ikke når fram til monitoren innen bildet slukker (25 sekunder), kan
du gjenopprette bildet ved å berøre feltet
NB! Denne funksjonen vil ikke kunne aktiveres dersom anlegget er opptatt mot en annen leilighet.

PHONO*elektro‐akustikk AS ‐ 2015

Side 72

Slå av/på ringesignal:
Berør skjermen mens monitoren er i standby.
Berør feltet øverst til høyre på skjermen for å slå ringesignalet av/på
Når signalet er avskrudd vil ikon
lyse rødt nedenfor skjermen.

Velge ringesignaler og styrke:
Berør skjermen mens monitoren er i standby.
Berør feltet
Berør feltet
Juster så de ønskede parametere ved å berøre aktuelle funksjoner på skjemens
høyre del.
Følgende kan justeres på første skjermbilde:
1. Volum på ringesignaler
2. Ringesignal fra hoveddør (S=0)*
3. Ringesignal ved intercomanrop fra annen monitor i samme leilighet.
Ved å berøre feltet «More ringtones» får man opp et nytt bilde.
Her kan man justere følgende:
1. Ringesignal fra bidør (S=1)*
2. Ringesignal fra bidør (S=2)*
3. Ringesignal fra bidør (S=3)*
4. Ringesignal ved intercomanrop fra en annen leilighet
5. Ringesignal fra lokal ringeknapp ved leilighetsdør
6. Ringesignal for varslinger (kun brukt i anlegg med sentralbord hos vakt)
* S er et parameter som programmeres i det enkelte dørtablå.
Dør:
S=

Bruke «softbuttons»
Installatør kan programmere monitoren for å utføre en rekke funksjoner via
«softbuttons» på skjermen. Disse sorteres under 3 forskjellige kategorier.
Aktivere kamera i en dørstasjon eller et frittstående kamera.
Foreta internt anrop til en annen monitor i samme eller en annen leilighet.
Åpne en dør, eller styre en annen funksjon via bus reléer.
Berør skjermen i standby, så feltet for aktuell kategori, og så ønsket funksjon.
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Velge hurtigfelter:
Hurtigfelter er 4 felter som kommer opp på høyre del av skjermen ved å berøre
skjermen når monitoren er i standby. Her kan man legge fram «softbutton»
funksjoner som brukes ofte. Funksjonene kan velges blant de funksjonene som
en programmert under «softbutton» kategoriene i monitoren.
!For programmering av «softbuttons», kontakt din installatør.
For å legge inn hurtigfeltene, gjør følgende:
1. Berør skjermen mens den er i standby.
2. Berør feltet
3. Berør feltet
4. Berør feltet «Add Quick action»
5. Berør ønsket kategori i venstre del av skjermen.
6. Berør den funksjonen du ønsker å legge til blant valgene på høyre del av
skjermen.
Ønsker du å redigere navnet på, eller fjerne en allerede valgt funksjon, berør
aktuelt felt
ved siden av den funksjonen du vil redigere, etter at du har
utført punkt 3 over.

Lese inn eller skrive et notat:
Du kan legge inn talememo eller skriftlige notater til andre familiemedlemmer i
monitoren. Symbolet
vil blinke rødt når det ligger et ulest notat/memo i
monitoren.
Slik legger du inn et notat/talememo:
1. Berør skjermen mens den er i standby.
2. Berør feltet
3. Velg
for talemelding, eller
for skriftlig melding.
4a. Berør opptaksknappen dersom du valgte talemelding, og les inn meldingen.
Når du er ferdig, berør stoppknappen, og lytt eventuelt på meldingen.
Når du er fornøyd, berør «save» for å lagre.
4b. Skriv inn tekst med skjermtastaturet dersom du valgte skriftlig melding.
Når du er fornøyd, berør «save» for å lagre.
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Slik leser/lytter du til en melding:
Blinker for å varsle om at det er en ulest melding.
Berør skjermen mens den er i standby.
Berør feltet
Du får nå opp liste over meldinger som er lagret.
Berør ønsket melding for å lese/spille av.
For å slette meldingen berør
når aktuell melding er åpen.

Bruke telefonsvarerfunksjonen
Monitoren har innebygget en telefonsvarerfunksjon hvor du kan legge igjen en
melding som automatisk spilles av når noen ringer på. Etter at meldingen er
spilt av, vil den besøkende kunne legge igjen en beskjed, samtidig som det
spilles inn video fra kameraet i ringetablået.
Legge inn utgående beskjed i svarer
1. Berør skjermen mens den er i standby.
2. Berør feltet
3. Berør feltet
I bildet som nå dukker opp kan du stille innspillingskvalitet høy/lav, skru av/på avspilling av utgående
melding, og gå til innlesing av ny utgående melding.

Kontroller at utgående melding (welcome message) er aktivert (ikonet er hvitt)
4. Berør feltet
5. Berør opptaksknappen, les inn meldingen, berør stoppknappen.
6. Spill eventuelt av meldingen for å høre at den er som du ønsker.
7. Når du er fornøyd, berør feltet
for å lagre meldingen.
Slå svarerfunksjonen på/av
1. Berør skjermen mens den er i standby.
2. Berør feltet
øverst til høyre på skjermen, for å slå på/av funksjonen.
Når funksjonen er aktiv er ikonet hvitt, og lampe under skjermen lyser.
Spille av en beskjed
Dersom det har kommet inn en beskjed blinker
1. Berør skjermen mens den er i standby.
2. Berør feltet (alle lagrede svarerbeskjeder vises på skjermen, med dato/tid)
3. Berør den beskjeden du ønsker å spille av.
Under avspillingen kan du justere volum og spole i beskjeden med kontrollene til høyre på skjermen.

4. For å slette beskjeden, berør
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