BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON CLASS 100A16B
GRUNNLEGGENDE BRUK:
Anrop fra ytterdør:
En ringetone høres i apparatet, og grønt og rødt telefonrør
blinker.

Opprette samtaleforbindelse:
Trykk en gang på knappen med grønt blinkende telefonrør.
Du kan nå føre 2veis samtale med den besøkende.
NB! Observer følgende:
• Samtale kan kun opprettes mens grønt telefonrør blinker.
• Etter 60 sekunder med samtale, vil man brytes for å unngå at
en beboer opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:
Trykk en gang på felt med lysende nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.
Lås går automatisk i noen sekunder, så man skal ikke holde fingeren på feltet i lang tid.

Avslutte forbindelse:
Trykk en gang på knappen med blinkende rødt telefonrør.

Justering av lydstyrke for ringesignal
Samtale kan ikke være innkoplet.

Vipp kontrollhjul på høyre sidekant av apparatet opp eller ned, til ønsket styrke.
Trykk inn kontrollhjul for å lagre.
Skrur du volumet helt ned vil en rød bjelle tennes på fronten som varsel om at ringesignalet er avskrudd.

Justering av talevolum:
Samtale må være innkoplet.

Vipp opp eller ned til ønsket nivå
Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.
Et signal annerledes enn det som kommer når det ringer fra ytterdør lyder.
Ikke noe blinkende telefonrør, eller samtalemulighet.

Gjenopprette kommunikasjon til dør:
Dersom du ikke når fram til apparatet innen grønt telefonrør slukker (25 sekunder), kan du
gjenopprette ved å trykke på felt med et sirkelsymbol. Så trykker du grønt rør for å åpne samtale.
NB! Denne knappen vil ikke fungere dersom anlegget er opptatt mot en annen leilighet.

Favorittfelt (stjernesymbol):
Trykk en gang på feltet for å aktivere funksjonen assosiert med knappen (avkrysset):
Hvilken funksjon som er lagt inn, bestemmes av installatør.
Ønskes funksjonen endret, kontakt de som har installert anlegget.
Tenne lys i trappeoppgang
Låse opp sekundær dør
Kople til sekundær dør
Intercomanrop til andre rom i leiligheten
Intercomanrop til alle leiligheter
Intercomanrop til den andre leiligheten i en tomannsbolig
Intercomanrop til vaktrom/resepsjon

Velge ringetoner:
Samtale kan ikke være innkoplet.

Ringetone fra hoveddør:
Trykk på stjernefelt og nøkkelfelt, samtidig i minimum 3 sekunder
Trykk gjentatte ganger på stjernefelt, til ønsket signal høres.
Trykk og hold nøkkelfelt i minimum 3 sekunder for å lagre.
Ønsker du ikke å lagre endringen, trykk i stedet rødt telefonrør.

Ringetone fra knapp ved leilighetsdør:
Trykk på stjernefelt og felt med 1 prikk, samtidig i minimum 3 sekunder
Trykk gjentatte ganger på stjernefelt, til ønsket signal høres.
Trykk og hold nøkkelfelt i minimum 3 sekunder for å lagre.
Ønsker du ikke å lagre endringen, trykk i stedet rødt telefonrør.

Ringetone fra sekundær dør:
Trykk på stjernefelt og tilbakekallsfelt samtidig i minimum 3 sekunder
Trykk gjentatte ganger på stjernefelt, til ønsket signal høres.
Trykk og hold nøkkelfelt i minimum 3 sekunder for å lagre.
Ønsker du ikke å lagre endringen, trykk i stedet rødt telefonrør.

Ringetone for intercomanrop fra annen leilighet:
Trykk på stjernefelt og felt med 2 prikker, samtidig i minimum 3 sekunder
Trykk gjentatte ganger på stjernefelt, til ønsket signal høres.
Trykk og hold nøkkelfelt i minimum 3 sekunder for å lagre.
Ønsker du ikke å lagre endringen, trykk i stedet rødt telefonrør.

Slå av og på tastetoner:
Samtale kan ikke være innkoplet.

Trykk og hold grønt telefonrør, og trykk så stjernefelt.
Samme operasjon en gang til skrur på igjen tastetonene.

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.
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