
Functieverklaring van de toetsen

Hands free monitor

Werkingsomschrijving

Szena Plus

Oproep ontvangen:

Geen contact gewenst:

Geen contact gewenst, wel deur openen:

Contact gewenst:

5 seconden lang
ALLE

Binnen de 45 seconden dat er beeld is kunt u te allen tijde het spreken/luisteren activeren.

EENMAAL KORT maximaal
1

het oproepsignaal is (3 x ) hoorbaar.
toetsen (met uitzondering van      ) zullen oplichten.

Na 5 seconden stopt het signaal. Het beeld verschijnt voor max. 45 seconden en u ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt.

doe niets. Het beeld gaat na max. 45 seconden vanzelf weer uit.

druk kort op knop     . U hoort een signaal, de deur gaat open. Het beeld zal na enige
tijd vanzelf weer uit gaan.

Druk op toets      . De toets licht groen op en u kunt zonder verder iets te doen
½ minuut

indrukken om te spreken/loslaten om te luisteren NET ZOLANG ALS U SPREEKT

NIET

spreken/luisteren zonder verder een handeling hoeven te verrichten.
Wilt u stoppen met spreken/luisteren druk dan weer kort op toets     .

Druk tijdens spreken/luisteren kort op toets      . U hoort een signaal, de deur gaat open.
Het beeld zal na enige tijd vanzelf weer verdwijnen.

Mocht er teveel omgevingslawaai bij de entree zijn (bijvoorbeeld van verkeer)
dan zal dat geluid voorrang krijgen en bent u niet meer hoorbaar.
In dat geval schakelt u over naar . Druk op
toets      om te spreken. Laat de toets los om te luisteren. Tevens verschijnt op het scherm een symbool dat deze functie aangeeft.
Deur openen en stoppen met spreken/luisteren: zie omschrijving hierboven.

Druk kort op toets      . Het beeld verschijnt. Spreken/luister en deur openen is mogelijk.

Er klinkt een afwijkend signaal in de monitor maar er verschijnt GEEN BEELD. Er staat iemand
bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een gesprek dan zal dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

Deur openen tijdens contact:

Spreken/luisteren bij veel lawaai bij de entree:

Kijken (spion functie):

Etagebel (wanneer aangesloten):

blauw

In verband met garantiebepalingen mag de monitor alleen door daartoe geautoriseerde personen
afgekoppeld en/of verplaatst worden!
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Spreken/luisteren activeren
Aan/uit toets

A

Toets voor bediening bij teveel lawaai buiten (zie werking hieronder)B

Niet in gebruikC

Kijken (Spion functie)D

Deur openenE
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Handleiding Szena Plus versie 1.2
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