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FUNCTIEVERKLARING VAN DE TOETSEN

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

Intercom toestel

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct 5 seconden lang (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.

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.

Wenst u de bezoeker niet toe te laten; hang de hoorn       weer terug, de installatie is weer in rust.

Wenst u de bezoeker wel toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op toets      , hang de hoorn weer terug, de 
installatie is weer in rust.

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten :  U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt 
dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. W. ordt tijdens een 
gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

Volume van het oproepsignaal afregelen: 
U kunt het volume van het oproepsignaal in drie stappen naar wens afregelen. 
Het schuifje       hiervoor zit aan de rechterzijde van het toestel.

Schuifje in de bovenste stand = maximaal oproepsignaal
Schuifje in het midden = gemiddeld oproepsignaal
Schuifje naar onderen = oproepsignaal uit. Let op! U bent dan niet bereikbaar!
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WERKINGS OMSCHRIJVING

Deur openertoets

Extra functietoets (mits in gebruik)

Haak contact (zichtbaar als de hoorn er af is)

Telefoonhoorn
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Volumeregelaar oproepsignaal in 3 stappen  
 Omhoog = maximaal
 Midden = gemiddeld
 Naar beneden = uit (u bent niet bereikbaar!)
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