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FUNCTIEVERKLARING

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

Werkingsomschrijving

IP monitor

a Microfoon

g

h

Beeldgeheugen doorzoeken (terug)

Oproepsignaal in vier stappen:

+ Instellen oproepsignaal 
Uit, zacht, midden en hard

+ Wissen alle opgeslagen beeld in het geheugen

+ Doorzoeken namen interne oproep (neer)

De hier omschreven functiesymbolen verschijnen in het beeldscherm wanneer deze van toepassing zijn.
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Als er aangebeld wordt klinkt de bel (max. 4 keer). Het belsignaal stopt u tussentijds, door de mute toets      in te drukken.
Het beeld blijft gewoon zichtbaar.
Om de oproep direct helemaal te stoppen drukt u op de cancel toets      =       . Het bellen stopt en het beeld gaat uit.

Deur openen zonder gesprek met de bezoeker: Druk op toets      =       . Het sleuteltje knippert ten teken dat de deur wordt
ontgrendeld. Om de oproep te beëindigen drukt u eenmaal op toets     =     .

Spreken met de bezoeker: Druk op toets     =      . U kunt nu zonder een handeling te hoeven verrichten spreken met de bezoeker,
of neem de hoorn van de haak zodat u kunt communiceren via de hoorn voor meer privacy.

Deur openen tijdens een gesprek met de bezoeker: Druk tijdens het gesprek op toets      =       . Het sleuteltje knippert ten
teken dat de deur wordt ontgrendeld. Om de oproep te beëindigen drukt u eenmaal op toets     =     , of plaats de hoorn terug.

Zelf oproepen van het buitendeurpaneel vanaf de monitor: Druk op toets      . Het      symbool verschijnt. Druk nogmaals op toets
om het geluid te activeren.

Interne oproep naar andere bewoners (indien geactiveerd): Druk op de toets     .Druk nogmaals op de toets      =      , nu verschijnt de 
huisnummer of namenlijst van de appartementen die u mag oproepen. Blader met de toetsen      =        en      =        door de lijst en 
kies het gewenste huisnummer of naam. Druk vervolgens op toets     =      om de desbetreffende persoon op te roepen. 
Dit is alleen een spraakoproep. Om de oproep te beëindigen drukt u eenmaal op toets     =     .

Beeldgeheugen: 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. Met een simpele handeling
wist u alle foto’s in één keer

Als op het scherm af en toe het         icoon knippert heeft u één of meerdere oproepen gemist. Als de monitor in rust is kunt u 
opgeslagen foto’s van gemiste oproepen terugkijken. Druk daarvoor op toets      en vervolgens nógmaals op toets      =       .
Een foto van de laatst aangebelde bezoeker verschijnt op het scherm.
Op en neer door het beeldgeheugen met foto's kijken doet u met de toetsen     =       en     =      .

Beeldgeheugen wissen: Door toets      =        gedurende 3 seconden in te drukken wist u in één keer  alle opgeslagen foto’s
Tijdens het indrukken van de toets zal een signaal hoorbaar zijn ten teken dat het geheugen is gewist.

Oproep volume: Druk op toets      , vervolgens kan door achtereenvolgend op toets      =          te drukken het oproep volume worden 
ingesteld van uit =          naar zacht, midden en hard.
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Gesprek aannemen

Geen functie

Gesprek annuleren / Interne oproep naar

Deur openen

+ Beeldgeheugen oproepen
+ Beeldgeheugen doorzoeken (heen)
+ Doorzoeken namen interne oproep (op)

+ Oproepen buitendeurpaneel van binnen uit
+ Oproepen gekozen naam bij interne oproep
    naar andere bewoner in het gebouw

andere bewoner in het gebouw plaatsen

i Hoorn

j Hoornsnoer
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