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Farve LCD video monitor

*1:Denne enhed er forsynet med en elektromagnetisk teleslynge 
    for bedre hørelse for hørehæmmede med "T" høreapparat.
*2: Status er indikeret med lampe der blinker.
 Langt-interval blinkning: Blinker hver 5.5 sek.
 Medium-interval blink:  Blinker hver 2.5 sek.
 Hurtigt Blink:   Blinker hver 0.5 sek.
*3: Vil blinke med lange intevaller når opkaldstonen er afbrudt.
*4: Lampe tænder når der kommunikeres.

Højtaler 

Knap for baglys justerring
ZOOM knap 

Pan/tilt styrring
vælges med p q  
t u symbolerne.OPKALDSTONE OFF LAMPE (orange)*3

STATUS LAMPE (orange)*2

Mikrofon

Døråbnings knap
Benyttes ikke

Teleslynge symbol for 
T-mode teleslynge*1

Skærm lysstyrke kontrol
（0〜10）

Højtaler volumen kontrol*
（0〜10）

Opkaldstone volumen
（0〜10）

AFBRYD knap

TALE knap
m/Indikations lampe (orange)*4

Skift kamera under opkald fra dørpanel

Justerer LCD skærmens lysstyrke.

Reguler modtage volumen under samtale.
På “0”, vil ingen lyd høres!

Regulerer ringetonens volume.
På “0”, vil ingen ringetone høres. *3
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1 Når der modtages et opkald fra dørstationen, vil opkaldstone 
lyde og STATUS lampe blinke. Billede fra dørstationens 
kamera vises på svarstationens monitor.

1 Hvis egen dørklokke er tilsluttet boligens 1. svarstation vil 
ringetone høres fra denne.
• Anden tone, forskellig fra dørstations kald, vil lyde.

2 Tryk [  TALK] knappen kortvarigt og kommunikation kan 
begynde når STATUS lampe skifter fra blink til fast lys. Status 
lampen lyser når du taler og slukker når gæsten taler (eller der 
høres støj udefra).
• Hvis du holder [  TALK] knappen indtrykket mere end 1 

sek. vil en beep tone lyde og der kan nu kun kommunikeres 
ved at trykke [  TALK] knappen for at tale og slippe for at 
lytte. (Velegnet hvis meget baggrundsstøj) Under, tryk og tal kommunikations 
opsætning, er det ikke muligt at skifte tilbage til håndfri kommunikation, men afstillet ved 
nyt opkald!

• Ubesvaret opkald afbrydes automatisk efter 45 sek.

3 Når et besvaret opkald afsluttes tastes [  OFF] tasten.
 STATUS lampe vil slukke.

Besvar et dørkald

Opkald fra egen dørklokke

2-1

2-2

 2 MODTAG OPKALD

OBS: 1.  Hvis opkaldstonen er afbrudt vil TONE OFF lampe blinke 
med lange intevaller for indikering af status

 2.  Under, tryk og tal kommunikations opsætning, er det ikke 
muligt at skifte tilbage til håndfri kommunikation, men 
afstillet ved nyt opkald!

 3. Kommunikation vil automatisk afsluttes efter 1 minut.
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1 For at åbne indgangsdøren trykkes [ ] kortvarigt på 
døråbnings knappen under kommunikation med gæsten ved 
dørstationen.

Skift kameravisning under opkald fra dørstation.

1 Tryk [  GUARD] knappen under kommunikation med gæst 
for at vise billede fra kamera placeret i indgangsrummet.

2 Denne funktion er velegnet til overvågning af hele 
indgangspartiet.

2 Selv om man kun trykker kort på døråbnings knappen vil 
døren være åben for adgang i 5 sekunder.

Åbningstiden afhænger ikke af hvor længe knappen holdes 
inde.

Dør åbning

Kamera skift

2-3

2-4
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[Bredformat] [Zoom billede]

1 Tryk [  ZOOM/WIDE] knappen når billede vises.
• Skift mellem [zoom] ⇔ [wide] sker hver gang tasten aktiveres

1 Når et zoom billede vises kan knappen [p], [q], [t], eller [u] 
styre kameraet.
• [p]: Op
• [q]: Ned
• [t]: Venstre
• [u]: højre
• Diagonal styrring også mulig.

I bredformat er billedet forvrænget i forhold til zoom billede! 
Dette er ikke en fejl , men på grund af karistastikken for 
kameraet!

1.   I mørke vil kameralyset i nogle tilfælde ikke belyse en gæst 
optimalt i kamaraets yderpositioner da belysningen i 
dørstationen ikke følger kamera bevægelsen, I et sådant til   
fælde må gæsten bedes om at flytte sig til mulig 
kameravisning

ZOOM/WIDE betjening

Pan/tilt operation

3-1

3-2

 3 BETJENING AF KAMETRA UNDER OPKALD

OBS:  Når billede af en gæst ikke vises i centret af billedet kan kameraet 
styrres med piletasterne (Se afsnit 3-2.)

 4 OPSÆTNING
4-1 OPKALDSTONE ændring

1 I standby mode, nedtrykkes og holdes [ ] knappen i 1 sek. 
eller mere samtidig med at [  TALK] knappen indtrykkes.
•  Hver gang denne indtastning foretages vil opkaldstonen 

ændres. Fortsæt med at trykke indtil ønskede tone høres.
•  Tonen kan stilles i 3 tonelejer (høj, medium, lav).
•  Alle opkaldstoner ændres samtidigt til valgte toneleje.


