Monitor
Vesta2 (H)
Functieverklaring van de toetsen
h Microfoon
k

dat monitor geschikt is voor
* Indicatie
werking met gehoorapparaat in T-stand

i Kleurenscherm 4.3".

f
A
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Speaker

D

m Niet storen (led aan = toestel is niet bereikbaar).
a Softtouch toetsen voor menu bediening (zie uitgebreide handleiding
voor de opties).

n Aan/uit indicatie rood ledje (led uit = geen spanning op monitor).
Indicatie opgeslagen video (led aan is video oproep in het geheugen).

e Deuropener toets.
g Activeren gesprek
Beëindigen gesprek
Zelfoproep

Taal instellen:
Druk op toets A daarna 2x op toets C
Druk op toets A en druk 3x op toets B (Idioma)
Druk 1x op toets A
Druk 3x op toets B (Dutch) en 1 x op toets A (OK)
* indien voorzien van T-stand symbool (optie)
Beschrijving werking:
Als op uw beldrukker bij de hoofdentree gedrukt wordt klinkt (2x) het oproepsignaal en verschijnt direct het beeld.
U ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt en zonder een handeling te hoeven verrichten.
Wenst u geen contact met de bezoeker doe dan niets. Na 40 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor weer in rust.
Wenst u de bezoeker toegang te verlenen zonder een gesprek aan te gaan druk dan kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets e , de deur
wordt ontgrendeld en na ca. 40 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.
Wenst u wel contact met de bezoeker, druk dan op toets g van de monitor; u heeft max. 1½ minuut gesprekstijd.
Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op deuropener toets e te drukken, de deur wordt
ontgrendeld. Indien u op toets g drukt gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.
Wanneer de etagebel is aangesloten: U hoort een signaal dat anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel, indien anders ingesteld tevens zal er
geen beeld verschijnen. Er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de
speaker van de monitor het signaal hoorbaar zijn.
Het beeld op de monitor zelf oproepen: Druk op toets g en het beeld verschijnt direct echter zonder geluid. U kunt alleen kijken. Spreken/luisteren
en deur openen is pas mogelijk indien u nogmaals op de g toets drukt! Let Op: Alleen beschikbaar indien het systeem in rust is.
Volume van het signaal instellen: Het instellen of wijzigen van het volume of de ringtone staat beschreven in de uitgebreide gebruikers
handleiding.
Helderheid en contrast afregelen: Het instellen of wijzigen van kleur, contrast en helderheid staat beschreven in de uitgebreide gebruikers
handleiding.

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

