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Haak contact (zichtbaar als de hoorn er af is)

Telefoonhoorn
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Deuropener toets (deuropener )

AAN/UIT toets (3 seconden ingedrukt houden) + 

Haak contact (zichtbaar als de hoorn er af is)

Telefoonhoorn
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* indien de doktersfunctie actief opent de deur automatisch na

    aanbellen van de bezoeker, instellen van de functietoetsen
    en aan/uit zetten doktersfunctie, zie de handleiding T540Plus NL.
    Vraag uw installateur deze instellingen te wijzigen indien gewenst! 

instellen volume oproepsignaal (zie onder voor uitleg).

Functieverklaring van de toetsen

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt  ongeveer (3 x) het oproepsignaal welke is ingesteld.

Hierna stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om de hoorn       op te nemen en de 
oproep te beantwoorden. „Afhankelijk van de ingestelde tijd“

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen en gaat het intercomsysteem weer in rust.

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. „Afhankelijk van de ingestelde tijd“

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 instellen met toets      : 
Voor het instellen van het volume van het oproepsignaal. 
Een korte druk van 1 seconde met hoorn op het toestel activeert de volumemodus van de oproeptoon:

Elke korte druk van 1 seconde (en binnen 5 seconden) past het volumeniveau van de oproeptoon aan.
Deze gaat van maximaal naar gemiddeld naar minimaal en geen oproeptoon (nachtmodus)
In nachtmodus (niet storen) knipperd de led rood . Let op! U bent dan niet bereikbaar vanaf de hoofdentree!
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Beschrijving werking:

*

b *Extra functietoets: schakelen contact A1, oproep naarb
portiersmodule, actieveren zelfoproep en intercomoproep.

b *Extra functietoets: schakelen contact A1, oproep naarc
portiersmodule, actieveren zelfoproep en intercomoproep.
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