A/B KINGOSPARKEN

VEJLEDNING TIL PORT-TELEFON
Adgang med nøglebrik
For at få adgang til en opgang skal der bruges en nøglebrik ved port-telefonen udenfor
opgangsdøren.
Nøgle-brikken holdes op for det nederste højre felt i port-telefonen. Når nøgle-brikken er
aflæst af systemet, vil der lyde et bip og døren kan åbnes.

Knapper til opkald hos beboere



.

 Mikrofon og højttaler

 Husnummer

 Felt til læsning af nøglebrik

Åbning fra lejlighed
Beboerne i en opgang kan låse opgangs-døren op fra den dørtelefon, der er installeret i
deres lejligheder.
Tryk på knappen ud for den beboer De ønsker at besøge og vent på svar. Når beboeren
åbner døren fra lejligheden lyder der et bip og opgangs-døren kan åbnes.

Kontakt viceværten ved drifts-problemer.
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A/B KINGOSPARKEN

VEJLEDNING TIL DØR-TELEFON
Besvar opkald
Når en gæst ringer på, besvares opkaldet med et enkelt tryk på TALETASTEN, hvorved
samtalen kobles ind, og man kan tale med gæsten. Knappen behøver ikke holdes inde.
Hvis man blot ønsker at afbryde samtalen og IKKE åbne døren trykkes én gang mere på
TALETASTEN.
Samtalen kan tvangsstyres med TALETASTEN: tryk og tal - slip og lyt.
Samtalen afbrydes samtidig med, at man trykker på NØGLETASTEN for at åbne døren.

Ændring af lydstyrken på samtalen
Tryk på VOLUMENTASTEN indtil den
ønskede styrke høres, slip derefter tasten.
Lydløst opkald
Hvis dørkaldet ikke skal kunne høres:
Tryk kortvarigt på LYSTASTEN, så
VOLUMENTASTEN lyser rødt.
Ved dørkald blinker TALETASTEN i 15 sek.
Når der trykkes på tasten igen, de-aktiveres
opkaldsafbryderen, og som kontrol høres det
indstillede tonekald.
 Tale tast
 Volumen tast
 Lys tast
 Nøgle tast

Ændring af opkaldstone
Tryk på LYSTASTEN og hold den inde, tryk samtidig kort på NØGLETASTEN i mindre
end 1 sek. Når den ønskede opkaldstone høres, slipper man begge taster.
Ændring af opkaldstonens lydstyrke
Tryk på VOLUMENTASTEN og hold den inde, til den ønskede lydstyrke høres.
Slip tasten når den ønskede styrke høres.
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