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VIGTIGT - Videotelefonen er kun aktiv  
i forbindelse med opkald/kamera genkald.

Indgående opkald vil blive signaleret
med en ringetone fra videotelefonen
og et billede på skærmen vises.

Tryk på samtaleknappen én gang for at 
besvare opkaldet. (Må ikke holdes inde)
(Kommunikation oprettes først når  
 opkaldet besvares).

Åben døren ved at trykke på døråben- 
knappen. Døren låses op og samtalen 
afsluttes.

* Oftest bliver denne knap ikke brugt. Kontakt din installatør angående evt. funktion.

Samtaleknap/ 
kamera genkald 
Tryk på knappen én gang for 
at besvare opkald eller afslutte 
samtalen. Ved et tryk på 
samtaleknappen i inaktiv 
tilstand, kaldes tableauet op.

Lyskontrol 
Regulerer lysintensiteten af 
skærmen.

Døråbenknap
Når videotelefonen er  
aktiv, kan døren åbnes,  
ved at trykke på døråbenknap-
pen.
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Besvarelse af opkald

Natafbryder
Videotelefonen kan afbrydes 
hvis man ikke vil forstyrres. 
Rød LED indikerer, at video- 
telefonen er afbrudt.

Ringestyrke
Ringestyrken på videotele- 
fonen ændres ved at rykke 
palen mod højre for at skrue 
op eller venstre for at skrue 
ned.

Serviceknap*
Bliver normalt brugt som 
lystænding eller kamera valg, 
afhængig af ønske.

Volumestyrke
Volumen på højtaleren ændres 
ved, at dreje hjulet mod højre 
for at skrue op eller venstre for 
at skrue ned.
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Programmering af ringetonen, antallet af ring
og natafbryderen (Skal foretages i inaktiv tilstand) 
 
Ringetone programmering  
(fabriksindstilling = melodi 1)

• Tryk og hold døråbenknappen    inde i ca. 10 sekunder. Enheden 
begynder nu at afspille de tilgængelige ringetoner i rækkefølge (9 stk.).

• Hold fortsat døråbenknappen    inde - når den ønskede ringetone 
afspilles, slip da knappen.

• Efter 3 sekunder afspilles to bekræftelsesbip.

• Den nye ringetone bliver nu gemt.

 
Antal af ring  
(fabriksindstilling = 6 ring)

• Tryk og hold på samtaleknappen    (ca. 10 sekunder), indtil  
videotelefonen afgiver et bip.

• Tryk på samtaleknappen så mange gange som det ønskede antal ring 
(dvs. 5 tryk = 5 ring, dog maksimalt 9 ring).

• Når det ønskede antal ring er valgt, afvent da 3 sekunder for  
1 bekræftelsesbip.

• Den nye værdi er nu gemt. 

 
Tidsinterval for natafbryder  
(fabriksindstilling = ingen tidsindstilling)

• Tryk og hold natafbryderknappen    inde (ca. 10 sekunder),  
indtil videotelefonen afgiver et bip.

• For at tidsbegrænse natafbryderen tryk da på natafbryderknappen igen 
for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger nat- 
afbrydertiden med 15 minutter, dog maksimalt 20 timer. Dvs. ved at 
trykke på knappen 8 gange giver det en natafbrydertid på 2 timer.

• Når den ønskede værdi er nået, afvent da 3 sekunder på  
2 bekræftelsesbippet.

• Den nye værdi er nu gemt.  
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