
Verklaring toetsen etc.
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Telefoonhoorn
Hoorn van de haak = niet bereikbaar!

Kronkelsnoer met connectorsc

a

Aan/uit toets

Intercom toestel

Werkings omschrijving
Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct (3 x) het oproepsignaal.
Na deze 5 seconden stopt het signaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om de hoorn op te nemen en de oproep te
beantwoorden.
Na deze 40 seconden is de oproep vervallen. Neemt u de hoorn toch van het toestel dan hoort u niets!

Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de
installatie weer in rust.

hang de hoorn weer terug en de installatie is weer in rust.

druk (ca. 1 seconde) op toets .

U hoort een signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel:
er staat iemand bij de voordeur van uw appartement.

Een signaal is hoorbaar, echter anders dan vanaf centrale entree en etage. Neem de hoorn van
het toestel en u kunt communiceren.

Druk op toets en in de parallel aansluiting klinkt een oproepsignaal.

Als aangebeld wordt tijdens een interne oproep klinkt op de achtergrond het signaal.
Druk het haakcontact in en het gesprek wordt omgeschakeld.

Het oproepsignaal is met het schuifje in 3 volumeniveaus in te stellen.
Naar is , naar is .

5 seconden lang

Wenst u de bezoeker(s) toe te laten;

Wenst u de bezoeker(s) wel toe te laten; kort

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten:
Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal in de

hoorn op de achtergrond een oproeptoon hoorbaar zijn.

Onderling verkeer met het tweede toestel in uw woning:
Ontvangst interne oproep:

Een oproep doen:

links maximaal rechts minimaal

niet Let op dat u de hoorn
goed in de behuizing ‘klikt’.
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b Aan/uit lampje
Uit = niet bereikbaar!
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Intercom toets
Alleen bij twee parallel aansluitingen
in één woning.
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Opener toets1
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Haak contact
(zichtbaar met de hoorn er af)
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Het verplaatsen en/of loskoppelen van het toestel dient
altijd door een vakkundig iemand te worden uitgevoerd!

Volumeregelaar oproepsignaald
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(wanneer aanwezig)


