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M201

Verklaring van de toetsen etc

Werking

a Kleuren beeldscherm met On Screen Display

Telefoonhoorn

Kronkelsnoer met RJ connectors

Niet in gebruik

Niet in gebruik

Cancel        toets

Deur openen

+ Beeldgeheugen oproepen

+ Beeldgeheugen doorzoeken (op)

Beeldgeheugen doorzoeken (neer)

Oproepsignaal mute

+ Alle opgeslagen beelden geheugen wissen
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Straatnaam

Als er aangebeld hoort klinkt de bel (max. 6 keer). Het belsignaal stopt u tussentijds door de mute toets      =       in te drukken.
Het beeld blijft gewoon zichtbaar. Om de oproep drukt u op de cancel toets      =      .

Laat de hoorn      hangen druk op toets      =       . Het sleuteltje knippert ten
teken dat de deur wordt ontgrendeld. Het beeld gaat na een aantal seconden automatisch uit.

Neem de hoorn      op en spreek met de bezoeker. Hang de hoorn weer terug als u klaar bent.

Druk op toets      =      . Het sleuteltje knipper ten teken dat de deur wordt
ontgrendeld. Het beeld gaat na een aantal seconden automatisch uit. Hang de hoorn weer terug als u klaar bent.

In geval van één of meerdere gemiste oproepen worden foto’s van bezoekers (max. ca. 80) automatisch in uw
monitor opgeslagen. Is het geheugen vol dan worden de oudste foto’s automatisch overschreven. Foto’s kunnen eenvoudig gewist
worden.

U heeft één of meerdere oproepen gemist. kunt u de foto’s van de gemiste
oproepen terugkijken. Druk daarvoor op toets      en daarna nogmaals op toets      =      . Een foto van

verschijnt op het scherm. Op en neer dor het beeldgeheugen kijken doet u met de toetsen      =      en       =      .

Door toets      =       gedurende 3 seconden in te drukken wist u .
Tijdens het indrukken van de toets zal een signaal hoorbaar zijn ten teken dat het geheugen is gewist.

direct af te breken

Als de monitor in rust is
de laatst aangebelde

bezoeker

in één keer alle opgeslagen beelden

Deur openen zonder gesprek met de bezoeker:

Spreken met de bezoeker:

Deur openen tijdens een gesprek met de bezoeker:

Het scherm flits af en toe:

Beeldgeheugen wissen:

Beeldgeheugen:
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Het loskoppelen en/of verplaatsen van de monitor mag in verband met
garantiebepalingen alleen door daartoe gekwalificeerde personen gebeuren

De hier omschreven functiesymbolen verschijnen in het beeldscherm wanneer deze van toepassing zijn.


