
HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE
GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN

Hands Free monitor Szena V2Plus
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Func�everklaring van de toetsen
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Oproep ontvangen: het oproep signaal is 5 seconden lang (3X) hoorbaar.
Toetsen    en    zullen beide knipperen, na het oproepsignaal zullen de toetsen    ,     en     oplichten. blauw
Na 5 seconden stopt het signaal. Het beeld verschijnt voor max. 45 seconden en u ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt.
Binnen 45 seconden nadat er beeld is kunt u te alle �jde het spreken/luisteren ac�veren met toets   .

Geen gesprek gewenst: doe niets. Het beeld gaat na max. 45 seconden vanzelf uit.

Geen gesprek gewenst wel deur openen: druk kort op toets    . U hoort een signaal, de deur gaat open. Het beeld zal na enige �jd vanzelf weer uit gaan.

Contact gewenst: Druk EENMAAL KORT op toets      . De toets licht groen op en u kunt zonder verder iets te doen maximaal 1½ minuut spreken/luisteren 
zonder verder een handeling te hoeven verrichten.

De deur openen �jdens een gesprek: Druk �jdens het gesprek kort op toets    . U hoort een signaal en het beeld valt even weg, de deur gaat nu open. 
Het beeld zal na enige �jd vanzelf verdwijnen of druk kort op toets     . 

Spreken/luistern bij veel lawaai: Mocht er teveel omgevingslawaai bij de entree zijn (bijvoorbeeld van verkeer) dan zal het geluid van buiten af 
voorrang krijgen en bent u niet meer hoorbaar. In dat geval schakelt u over naar indrukken om te spreken en loslaten om te luisteren. Druk ZOLANG U 
WILT SPREKEN op de toets      om te spreken. Laat los om te luisteren. Tevens verschijnt op het scherm een symbool dat deze func�e aangee�. Om de 
deur te openen druk op toets    of druk op toets     om de oproep te beëindigen

Kijken (spion func�e): Druk kort op toets      . Het beeld verschijnt. Spreken/luister en deur openen is NIET mogelijk.

Etagebel (indien aangesloten): Er klinkt een afwijkend signaal uit de monitor maar er verschijnt GEEN BEELD. Er staat iemand

bij de voordeur van uw appartement. Tijdens een gesprek zal dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

Tijdens een oproep: met 1 druk op deze toets wordt het gesprek geactiveerd. Door 
tijdens het gesprek nogmaals op deze toets te drukken beëindigt men het gesprek.
Monitor in rust:
     Een korte druk activeert de monitor-bewakings functie.
     Als deze toets 5 seconden lang wordt ingedrukt schakelt de monitor zich uit.

Tijdens een gesprek kan met deze toets worden omgeschakeld naar half-duplex. 
Indrukken is spreken, loslaten is luisteren.

Optietoets (afhankelijk van geconfigureerde optie):
In rust, activeren van het potentiaal vrije contact tussen aansluiting PA en PB. 
Tijdens het gesprek, activeren van het BUS relais SAR-2Plus.

Activeert het beeld (SPY) wanneer de monitor in stand-by stand staat.
Door opnieuw de zelfoproeptoets te bedienen, activeert men ook het gesprek 
en kan men de deur openen. De zelfoproep functie dient wel geactiveerd zijn in 
het buitendeurpaneel.
 
De monitor in stand-by:
     Een korte druk activeert een normale oproep naar de portiersmodule.
     Toets ingedrukt houden voor 5 seconden activeert/deactiveert de dokters 
functie.
Tijdens een oproep en tijdens het gesprek activeert men met een korte druk de
deuropener. Toets       brand  als de dokters functie actief is.groen

Beschrijving werking:
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