Handsfree telefoontoestel NHEA IP
Functieverklaring van de toetsen
a Activeren, beëindigden gesprek

b Indicatie LED status telefoon

c Optie toets
f Optie toets
d Deuropener toets

h Oproep volumeregelaar
j Audio volumeregelaar

e Microfoon aan onderzijde telefoon
g Luidspreker aan zijkant telefoon
Beschrijving werking:
Als op uw beldrukker bij de hoofdentree gedrukt wordt klinkt ongeveer 5 seconden (4x) het oproepsignaal.
De status LED b zal rood gaan knipperen.
Wenst u geen contact met de bezoeker doe dan niets. Na ±60 seconden zal de telefoon weer in rust gaan.
Wenst u de bezoeker toegang te verlenen zonder een gesprek aan te gaan druk dan kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets d , de
deur wordt ontgrendeld en de LED b knippert, na het verstrijken van de oproeptijd gaat de telefoon vanzelf weer in rust.
Wenst u wel contact met de bezoeker, druk dan op toets a van de telefoon; u heeft max. 1½ minuut gesprekstijd.
Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op deuropener toets d te drukken, de deur wordt
ontgrendeld. Wanneer er een tweede deur is kan ook deze deur geopend worden door voor 3 seconden op toets d te drukken, deze
functie moet wel worden geactiveerd. Indien u op toets a drukt stop direct het gesprek en is de telefoon weer in rust.
Wanneer de etage beldrukker is aangesloten: Een afwijkend signaal is hoorbaar. Er staat iemand bij de voordeur van uw woning. Wordt tijdens
een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de speaker van de telefoon het afwijkend signaal hoorbaar zijn.

Niet storen functie: Druk voor ongeveer 4 seconden op toets f om het telefoontoestel op stil te zetten. In de niet storen functie zal de rode
LED b uit gaan, LET OP, U bent niet bereikbaar! Om het telefoontoestel weer aan te zetten, drukt u nogmaals ongeveer 4 seconden op
toets f .

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

Rev.0120

Volume van het oproepsignaal instellen: Het instellen van het volume van de oproeptoon kan door middel van schuifje h .
Gespreksvolume instellen: Het instellen van het gespreksvolume kan doormiddel van schuifje j .

