DENTCALL 3 brugervejledning

2020

Betjening . .

Indstillinger . .

Rengøring . .

Panelet kan betjenes ved at tryk-

Panelet indstilles ved at trykke på
en af knapperne * eller 0 eller #

Panelet kan rengøres med en fug-

Denne panel skal ikke give et lyd
-signal når der sker et kald:

Panelet må ikke komme i direkte

ke på en af knapperne 1 til 9

Panelet kan tilsluttes kaldeknappen på uniten/ fodkontrollen, panelet er så tilknyttet en
af knapperne 1 til 9.
Alle panelerne viser samme status.

Tandlægen ønsker hjælp (kald):
Ved første tryk, vil tilhørende lampe ved knappen blinke og der høres en kort lyd i alle panelerne..
Klinikassistenten har set opkaldet: og er på vej til klinikken (svar):
Anden tryk på knappen, lampen

vil nu lyse konstant. Dette kan

Klik på stjerneknappen * , nu er
panelet lydløst, grøn * lampe lyser.
Klik igen og lyden er igen tilsluttet,
grøn * lampe slukket.

Tryk på 0 , panelet går i standby og
rød 0 lampe lyser, alle andre lamper er slukket og der er ingen lyd
fra panelet.

panelet. Dette gøres af installatø-

Jeg ønsker ikke at se andres status, kun mit eget nr. er aktivt:
Tryk på # , panelet viser kun status
for eget nr.og grøn # lampe lyser.
Tryk igen og alle kald vises igen på
panelet.

Klinikassistenten er færdigt på

Holdes # inden i mere end 3 sek.
kan panel ID nr. ændres ved tryk
på 1 til 9

Det er muligt at tænde og slukke
lyden i de enkelte paneler, se

indstillinger.

Flere funktioner . .
DENTCALL 3 indeholder flere

Opsætning af panel ID nr.

Tredje tryk, lampen slukkes.

vandkontakt

Denne panel ønskes slukket
helt:

tandlægen se på sit panel.

klinikken (afsluttet):

tig klud og alm. rengøringsmidler.

Dette bruges ved tilslutning til en
ringeknap eller unit.
Det kan også bruges hvis man kun
ønsker status på sit eget panel.

funktioner som kan aktiveres på
ren.
Vis opkaldsrækkefølge: Så vises
hvilken opkald der har ventet
længst ved at blinke hurtigt.
Nødopkald: Hvis denne funktion
er aktiveret og en opkaldsknap
holdes inde i 3 sek. vil opkaldet
blinke hurtigt og give en beep

hvert 3 sek. indtil opkaldet afmeldes på det panel hvor opkaldet
kom fra.
Hoveddør kontrol:
Hvis denne funktion er aktiveret og
en kontakt er monteret ved hoveddøren samt tilsluttet et panel vil
lampe 0 lyse (kort beep) når hoveddøren er åbent. Denne visning
kan aktiveres på hvert enkelt panel.
Se mere på www.dentcall.dk

