
Functies van de toetsen
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Hoorn.

Beeldscherm (zwart/wit of kleur)

Aan/uit led in toets
(led uit =  niet bereikbaar)

Aan/uit toets.

Auxilair toets (indien ingevuld).
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Kronkelsnoer met Rj45 connector

Contrast of schuifje (onderzijde)kleur

Helderheid schuifje (onderzijde)
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Deur-opener toets.

Discretie/zelf oproep toets.

Toets 2e camera (indien aanwezig).

Monitor

Werkings omschrijving
Als op uw beldrukker bij de entree drukker gedrukt wordt klinkt direct het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt direct het beeld. en zonder
een handeling te hoeven verrichten.

doe dan niets. Na 25 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor in rust.

druk dan kort op de opener toets       . De deur
wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

, neem dan de hoorn       van de monitor; u heeft nu ca. 1½ minuut gesprekstijd.
Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort op de opener toets       te drukken, de deur wordt ontgrendeld.
Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

U hoort een signaal dat anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel. Tevens zal er
geen beeld verschijnen. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een gesprek aangebeld bij uw voor-
deur dan zal door de luidspreker in de hoorn het etagesignaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

Neem de hoorn van het toestel en druk op toets       Het beeld
verschijnt direct. U heeft nu 1½ minuut gesprekstijd. Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door op de opener
toets       te drukken, de deur wordt ontgrendeld. Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de
monitor weer in rust.

Volume van het oproepsignaal instellen: U kunt het oproepsignaal in drie stappen afregelen. Het schuifje       zit hiervoor aan de
rechterzijde. Omlaag is minimaal volume, in het midden is gemiddeld volume en omhoog is maximaal volume.

Helderheid en contrast/kleur afregelen: U kunt de helderheid met schuifje       en het contrast/de kleur met schuifje       .
De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.

5 seconden

U ziet de bezoeker zonder dat deze het merk

Wenst u geen contact met de bezoeket

Wenst u de bezoeker toegang te verlenen zonder een gesprek aan te gaan

Wenst u wel contact met de bezoeker

Wanneer de etagebel is aangesloten:

Het beeld op de monitor zelf oproepen (mits geactiveerd):

HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN DE MONITOR MAG IN VERBAND MET DE GARANTIEBEPALINGEN
ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN
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Platea-90 Color
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l Volumeregelaar oproepsignaal
Omhoog = maximaal volume
Midden = gemiddeld volume
Omloog = minimaal volume
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