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.

Vedlikehold:
Apparatet tørkes av med en klut, eventuelt lett fuktet med mildt såpevann.
Det må ikke benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.
Apparatet skal ikke åpnes av andre enn kvalifisert tekniker.
Ingen deler som kan byttes/repareres av kunde inne i apparatet.
Åpning medfører bortfall av garanti/reklamasjonsrett.
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