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

Opprette samtaleforbindelse:
Trykk på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.
Du har nå toveis samtaleforbindelse.
Fargemetning

Lyssyrke

NB! Observer følgende:
Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen
Etter 60 sekunder vil samtale og bilde brytes for å unngå at en
beboer opptar systemet i for lang tid.

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

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

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

Justering av talestyrke i høyttaleren:
Skru på volumkontroll over knapp med snakkeboble til lydstyrken på lyd fra gaten er passe.

Justering av bilde:
Lysstyrke og fargemetnng kan justeres med skyvekontroller i underkant av apparatet.
Juster dette for optimalt bilde under forskjellige lysforhold
Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.
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 5
NB! Denne knappen vil ikke fungere dersom anlegget er opptatt mot en annen leilighet
Funksjonsknapper 1-4, samt 6 er kun brukt for programmering i denne installasjonen.

Vedlikehold:
Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.
Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.
Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.
Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.
Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.
Installert av:

Importør:
PHONO*elektro-akustikk a/s,
Tlf: 22 50 87 00
Faks: 22 50 87 03
E post: post@phono.no

Instillinger og avanserte muligheter:
Bytte av ringesignal:
Apparatet har innebygget 16 stk. forskjellige signaler.
Bruker kan selv bestemme hvilket signal som skal benyttes for anrop fra ytterdør, og
eventuelt anrop fra lokal ringeknapp.
For å bytte signal fra ytterdør gjøres følgende: (anlegget må være i standby)
 Trykk og hold knappen med snakkeboble i minimum 3 sekunder.
 Når knappen slippes, blinker det rødt i den.
 Trykk på knapp 1 gjentatte ganger for å skifte til ønsket signal.
 Når riktig signal høres, trykk på nøkkelknapp og så på knapp med
snakkeboble for å lagre.
For å bytte signal fra lokal knapp gjøres følgende: (anlegget må være i standby)
 Trykk og hold knappen med snakkeboble i minimum 3 sekunder.
 Når knappen slippes, blinker det rødt i den.
 Trykk på knapp 5 gjentatte ganger for å skifte til ønsket signal.
 Når riktig signal høres, trykk på nøkkelknapp og så på knapp med
snakkeboble for å lagre.
Automatisk svar(kan ikke kombineres med automatisk døråpning):
Denne funksjonen fordrer at apparatet først er klargjort for dette via
programmeringsbrikke på baksiden. Kontakt installatør om dette ønskes utført.
Når funksjonen er aktiv, vil apparatet automatisk kople opp en samtale ved anrop.
Dette kan være nyttig for funksjonshemmede etc.
 Trykk og hold knappen med snakkeboble i minimum 3 sekunder.
 Når knappen slippes, blinker det rødt i den.
 Trykk på nøkkelknapp (et pip bekrefter at funksjon koples inn)
 Trykk på knapp med snakkeboble for å lagre og avslutte
 For å kople funksjonen ut igjen, repeter ovenstående.
 To pip i stedet for et, varsler at funksjonen koples ut.
Automatisk døråpning(kan ikke kombineres med automatisk svar):
Denne funksjonen fordrer at apparatet først er klargjort for dette via
programmeringsbrikke på baksiden. Kontakt installatør om dette ønskes utført.
Når funksjonen er aktiv, vil apparatet automatisk åpne døren ved et anrop. Dette kan
være nyttig for funksjonshemmede etc.
 Trykk og hold knappen med snakkeboble i minimum 3 sekunder.
 Når knappen slippes, blinker det rødt i den.
 Trykk på nøkkelknapp (et pip bekrefter at funksjon koples inn)
 Trykk på knapp med snakkeboble for å lagre og avslutte
 For å kople funksjonen ut igjen, repeter ovenstående.
 To pip i stedet for et, varsler at funksjonen koples ut.
Flere svarsteder i leiligheten:
Hver leilighet kan utstyres med opp til 3 monitorer/svarapparater.
Ønskes flere apparater, ta kontakt med installatør/leverandør

