Monitor
TEKNA V2Plus
Functieverklaring van de toetsen
a Zwart-wit beeldbuis of tft kleurenscherm.

b Telefoonhoorn.
j

Volumeregelaar van het signaal aan de zijkant van de monitor
Omhoog = maximaal volume
Midden = gemiddeld volume
Omlaag = minimaal volume

d Extra schakeltoets (mits in gebruik).
e Zelfoproep toets.
Deuropener toets.
* (Nood)-oproep naar portiersmodule (zie beschrijving werking)
indien portiersmodule aanwezig.
g Schuifje helderheid (onderzijde).

f

h Schuifje contrast of kleur (onderzijde).

i

Kronkelsnoer met RJ connectoren.

Beschrijving werking:
Als op uw beldrukker bij de entree
portiersmodule actief zal de oproep via

gedrukt wordt klinkt direct 5 seconden lang (3x) het oproepsignaal. Indien de
de portier worden geplaatst.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt 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 45 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 opener toets f , de deur wordt
ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.
Wenst u wel contact met de bezoeker, neem dan de hoorn b van de monitor; u heeft max. 1½ minuut gesprekstijd.
Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op openertoets f te drukken, de deur wordt ontgrendeld.
Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan 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, 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 hoorn op de achtergrond
het signaal hoorbaar zijn.
Het beeld op de monitor zelf oproepen (mits geactiveerd): Druk op toets e en het beeld verschijnt direct zonder de hoorn te hoeven opnemen. U
kunt alleen kijken. Spreken/luisteren en deur openen is niet mogelijk!
Helderheid en contrast afregelen: U kunt de helderheid met schuifje g afregelen en het contrast met schuifje h . Bij kleurenmonitoren zijn de
gemaakte instellingen tevens zichtbaar op het scherm. De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.

Noodoproep naar portiersmodule, indien aanwezig: Druk op de deuropenertoets f ZONDER de hoorn van de monitor te nemen. De portier krijgt
een melding NOODOPROEP en uw huisnummer en/of naam in zijn scherm te zien.
HET LOSKOPPELEN EN/OF VERPLAATSEN VAN HET TOESTEL MAG IN VERBAND MET DE
GARANTIEBEPALINGEN ALLEEN DOOR DAARTOE GEKWALIFICEERDE PERSONEN GEBEUREN
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Oproep naar portiersmodule, indien aanwezig: Neem de hoorn hoorn b van de monitor en druk 1 maal op de deuropenertoets f . Ter bevestiging
klinkt er een signaal dat de oproep is geplaatst.

