
Werking:

Bij aanbellen klinkt 1 x het oproepsignaal en verschijnt direct het beeld. Tevens zal de led      groen knipperen. 
U heeft nu max. 60 sec. de tijd om de oproep aan te nemen. Druk hiervoor op toets  j  .  Na 60 seconden 
vervalt de oproep en is de monitor weer in rust. 
Bij aannemen van het gesprek heeft u een gegarandeerde gesprekstijd van 1 1/2 minuut. Let op, het beëin-
digen van het gesprek doet u door op toets  j  te drukken, de monitor weer in rust gaan.  
De bezoeker niet toelaten; druk op toets  j , de monitor is direct weer in rust.
De bezoeker wel toelaten; druk kort (ca. 1 sec.) op opener toets  i  voor het openen van de deur. In geval van 
een tweede opener bij de entree drukt u op toets  h  . Druk tenslotte op toets  j  en de monitor is direct weer in 
rust.
Voordeurbel in de monitor; Als bij de voordeur aangebeld hoort u ín de monitor een signaal dat anders is dan 
het signaal vanaf de entree van het gebouw, ook zal er geen beeld verschijnen: er staat iemand bij de voordeur 
van uw woning. Wordt tijdens een gesprek aangebeld dan zal door de luidspreker de voordeurbel op de achter-
grond hoorbaar zijn. 
Niet storen; Druk kort op toets  f  en u zet de monitor in NIET STOREN stand. De LED      gaat branden. 
LET OP: u bent dan niet bereikbaar vanaf de entree van het gebouw en de voordeurbel staat ook uit! Druk op 
toets  f  om niet storen stand weer uit te zetten. 
Aanpassen oproepvolume, oproeptonen en doktersmodus:  
Instellingen modus: De monitor dient in rust te zijn. Druk 6 sec. op toets  e , de LED      gaat knipperen, twee 
piepjes zijn hoorbaar, laat de toets los. Instellingen stand actief.
Oproepvolume aanpassen: Druk op toets  f  om het volume in te stellen, elke keer drukken geeft een ander 
volume (minimaal, gemiddeld, maximaal). 
Oproeptoon aanpassen (5 verschillende): Druk op toets  c  om de oproeptoon in te stellen. Elke keer 
drukken geeft een andere toon. 
Oproeptoon voordeurbel aanpassen (5 verschillende): Druk op toets  d  om de oproeptoon van de voor-
deurbel in te stellen. Elke keer drukken geeft een andere toon.  
Doktersmodus (entree deur automatisch open bij aanbellen bezoeker) aanzetten:Druk 1 x op toets  i  om 
de doktersmodus te activeren. De LED     gaat knipperen. Als BIJ U aangebeld wordt zal direct de entree deur 
worden geopend zonder dat u iets doet. Na 5 sec. gaat de monitor vanzelf weer in rust. , u kunt géén oproep 
beantwoorden. Doktersfunctie functie uit is (a) naar instellingen modus en (b) toets  i  indrukken. De LED     
gaat weer uit. 
Druk, na het aanpassen van de instelling(en) 6 seconden op toets  e . 2 lange tonen zijn hoorbaar, de LED   
gaat uit en de instellingen zijn opgeslagen 
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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