Monitor Tekna-S Plus
Functieverklaring van de toetsen
a

a. 4.3”TFT kleuren beeldscherm
b. Communicatie met hoorapparaten met T-stand
c. Functie toetsen
d. Hoorn
e. Hoornsnoer
f. Schuifje Helderheid
g. Schuifje Kleur/Contrast
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h. Monitor Status LED:
		Rood snel knipperen=Nachtmodus/Stil
		 Geel knipperen = Programmeerstand
Groen knipperen
Rood 		
Rood knipperen

= Dokersmodus
= Status hoofddeur
= status tweede deur

Groen 		
Groen 		

= in rust
= tijdens oproep
= tijdens gesprek

i.Status LED:
		Uit 		
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j. Deuropenertoets
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Beschrijving werking:
Als de bezoeker bij u aanbelt klinkt direct het oproepsignaal welke is ingesteld en verschijnt na ongeveer 1 á 2
seconden het videobeeld. Na een aantal seconden stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 45 seconden de tijd
om het gesprek te beantwoorden door de hoorn d op te pakken.
Na deze ca.45 seconden vervalt de oproep en is het systeem weer in rust.
Na het aannemen van het gesprek heeft u ongeveer 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de spreektijd of het voortijdig beëindigen zal de installatie weer in rust zijn.
Wenst u de bezoeker niet toe te laten; plaats de hoorn d weer terug, de installatie is in rust.
Wenst u de bezoeker wel toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets j , plaats vervolgens de hoorn d weer terug, de installatie is weer in rust.
Wanneer een etagebel op het toestel is aangesloten; U hoort een elektronisch signaal welke afwijkend
klinkt dan het oproepsignaal vanaf het buitendeurpaneel; er staat iemand bij de voordeur van uw appartement.
Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.
Aanpassen volume oproeptoon: Scan de QR-Code

Opmerking: de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.

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