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BRUKERMANUAL  
1. NORMALE OPERASJONER  

  

1.1. MOTTA SAMTALE  
For å kunne motta videosamtale på din smarttelefon, 
må du:  

- Ha Urmet CallMe applikasjonen (med 

notifikasjoner aktivert) installert på din 

smarttelefon.  

- Ha appen åpnet (kan også være åpen I 

bakgrunnen.)  

Merk: dersom appen er lukket, er det ikke mulig 
å motta samtaler!  

Smarttelefonens batteri optimatisering eller 
energisparings applikasjoner kan påvirke 



DS1722-102  3  

operasjonene til Urmet CallMe applikasjonen 
når den er aktiv I bakgrunnen.  

  

- Ha en bruker riktig konfigurert.  

- Ha enhet 1722/85 riktig installert og 

konfigurert med tilgang til internet.  

For mer informasjon ang. Installasjon og 

konfigurasjon, vennligst sjekk med din 

installatør.  

  

Når Det er en inkommende telefon, vil 

smarttelefonen ringe og motta en notifikasjon vil 

bli vist.  

Ved å gå inn på notifikasjonen, vil du åpne 

Urmet CallMe applikasjonen – vises følgende:  

 

Det er 3 mulige valg:  

1) Velg “View camera”.  

Ved å trykke på “View camera” kan du se bilde 

av den besøkende før samtalen blir besvart. 
Denne funksjonen er spesielt effektiv når du 

ønsker ‘å være sikker’ hvem som er ved døren 

før du bestemmer hva du skal gjøre. Dette kan 

være til hjelp dersom du skal hjelpe eldre eller 

syke familiemedlemmer ved å bekrefte hvem 

som står på ved døren. Ved å vise bilde av 

ringeren vil det ikke påvirke muligheten til å 

svare fra svarapparatet inne I leiligheten.  

2) Svare en samtale  

Et anrop kan svares (enten med en gang eller 

etter du har sett hvem den besøkende er via 

“View camera”) bed å swipe den grønne  

svarknappen  

  

  

3) Avbryte samtale  

For å avbryte en samtale, swipe den røde  

 

Etter å ha valgt “View Camera”  

Etter samtalen har startet, vil dette displayet vises:  

  

 

Samtale  

For å skru av lyd, trykk “Mute” knappen. Press igjen 

for å skru den på igjen.  

  

Inkommende samtale   

nøkkelen    
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“Open door” knappen vil åpne hoveddøren, mens  

“Open gate” knappen vil åpne innkjørsel/garasje  

  

For å avslutte samtalen, trykk “Terminate” knappen.  

 Samtalen vil avsluttes etter 2minutter.  

  

  

  
Dersom smarttelefonen blir brukt i en 
telefonsamtale kan ikke Urmet CallMe appen 
reagere og følgende notifikasjon vil ikke bli vist. 
Det vil fortsatt være mulig å svare fra 
svarapparatet i leiligheten.  
Dersom smarttelefonen bli brukt for en video 
porttelefonsamtale, vil det bli avbrutt ved en 
inkommende telefonsamtale.  

  

1.2. INTERKOM FUNKSJON 

MELLOM SMARTTELEFONER  
Knapp for interkomsamtaler  

Du kan sende videre en samtale (bare lyd) tile n 

annen registrert smarttelefon koblet til samme 

brukernavn. Samtalen vil sendt videre til 

broadcasting modus til alle smarttelefoner registrert 
under samme bruker: den første som svarer vil 

begynne samtalen.  

 Med “Intercom” knappen, kan det bare 

ringes til andre smarttelefoner, (og ikke til 

svarapparatet I leiligheten) kan bli ringt.    

Brukeren som sender samtalen videre vil se denne 

skjermen:  

  

Ved å trykke “Intercom”    1     Knappen på    
Urmet CallMe App likasjoner    

1   
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Intercom videresending av samtale  

Mottakeren av samtalen vil se en enkel inkommende 

skjerm: det vil være mulig å skile mellom en 

interkomsamtale og en samtale fra utsiden ved å 

enkelt å sjekke navnet som blir vist øverst til venstre. 

Selv om “View Camera” vinduet blir vist I midten av 

det sorte vinduet, selv når du prøver å velge kamera, 

vil det ikke vise bildet.  

 

Motta en Interkomsamtale  

Når samtalen har blitt godtatt, starter de to 

smarttelefonene å samhandle: den midterste 

skjermen på enheten som ringes vil bli mørk og selv 

om “Open Gate” og “Open door” knappen er synlig, 

vil de ikke være active.  

   

 Samtalen vil stoppe etter 2 minutter.  

  
  
1.3 INTERKOM SAMTALE FRA 

SVARAPPARAT TIL 

SMARTTELEFON    

 Denne muligheten er bare mulig fra 

svarapparat til smarttelefon og ikke 

motsatt  

• Skru på svarapparatets skjerm, dersom den er 

av, trykk hvor som helst på skjermen eller ved å 

trykke AV/PÅ knappen nederst til høyre.  

  

  

  

  

Trykk på ikonet      .      

Trykk på ikonet       For å åpne neste skjerm  

•   

•   
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som skal vises på svarapparatet: indikerer det at 

det skal indikere interkomsamtale til alle 

registrerte smarttelefoner på samme intercom 

apparater.  

Enkel inkommende samtaleskjerm.  Selv om du 
velger “View Camera” vil ikke bilde vises.  

 

Motta en inkommende Interkomsamtale  

• Etter du godtar samtalen, de to enhetene (video 

svarapparatet og smarttelefonen) vil starte å 

kommunisere. Den midterste skjermen vil bli 

mørk og selv om “Open Gate” og “Open Door” 

knappen kan være synlig, de vil ikke bli active.  

• Bruk det neste symbolet på svarapparatet, vil det 

være mulig å:  

  

   

–    

Juster høyttaler volume på svarapparatet  

 

  

  

Mikrofonen, for å forhindre andre enhetsbrukere fra 

å høre hva du sier.  

 Samtalen vil stoppe etter 2 minutter.  

For 2-bruker kit Ref. 1722/86, trykk ikonet  på 

svarapparatet.  
Svarapparat for leilighet 1 vil sende ut en samtale til 

leilighet 2 eller til alle smarttelefoner   
- Alle smarttelefoner some er registrert på CallMe 
systemet.  

Begge svarapparater og smarttelefoner vil kunne 
svare samtalen.  

Det som er beskrevet over vil også være 
tilgjengelig på videosvarapparatet til 
leilighet 2, I henhold til enhetene I 
leilighet 1.  

2. Urmet CallMe appen   

  

Last  ned applikasjonen fra Apple Store (iOS) eller 

fra Play Butikk (Android).  

Åpne applikasjonen for å aktivere notifikasjons 

mottak (nødvendig i forhold til å motta samtaler). 

Vent for følgende skjerm på displayet:  

  

  

    

( en endring vil bare bli lagret dersom det  
etterfølges av et trykk på knappen.)   

–   Skru av eller reaktiver svarapparatet     
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Åpne Applikasjonen   

   

  

Fort etterfulgt, vil denne hjemmesiden vises:  

  

 
er som følgende:   

1. “Status ikon”:  

– Dersom prikken er rød  med en åpen 

nøkkel , Dette indikerer at brukeren ikke er 

logget inn med en egen bruker  

<brukernavn>@sip. Urmet.com   

 DETTE ER DET SOM SKJER NÅR DU 
ÅPNER APPEN FOR FØRSTE GANG.  

– Dersom prikken er grønn   og nøkkelen er 

lukket   

, indikerer dette at forvindelsen er 

vellykket.  

DETTE ER DEN NORMALE 
VISNINGEN NÅR DU ÅPNER APPEN 
ETTER DIN  

 FØRSTE  LOGG-INN.  
TILKOBLINGSFARTEN TIL DIN 
BRUKER KAN ØKES VED Å TRYKKE 
PÅ DEN PRIKKEN (NÅR DEN  

 FØRTSATT  ER  RØD)  
  
Dersom prikken er gul/orange og blinker 
indikerer tilkoblingen er vellykket men 
mottak av samtaler er skrudd av på 
apparatatet som er I bruk.  

Info side  

3. Ved å trykke “settings” knappen, vil følgende 

vises:  

  

  
Meningen av ikonene og knappene på hjemmesiden  

Hjemmeside    

1   

3   2   

    

  

2.   Ved å trykke      “Info” knapp, vil software    
Versjonen av appen bli tilgjengelig for     
Referansen og du vil ha tilgang til     
instruksjoner (full versjon) til enheten .   
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Settings side dersom en bruker ikke er pålogget  

 Noen knapper er bare tilgjengelig etter en 
bruker er laget og logget in. Dette er for å lage en 
bedre brukervennlighet. Ved å trykke “Exit” 
knappen, vil du avslutte applikasjonen.  

  

ADVARSEL   

Etter å ha avsluttet applikasjonen, er det ikke mulig 

å motta samtaler  

3.LAGE EN NY BRUKER     

ELLER BRUKE EN 

EKSISTERENDE BRUKER  
For å bruke appen, må du velge den første menyen  

“Create or access account”, så vil følgende side 

åpnes:  

 
Lage en ny bruker eller bruke en lagret bruker 

Under er beskrivelse av knappene:  
  

1. Dette er riktig valg dersom du ikke har en bruker 
med @sip.urmet.com (første tilgang).  

2. Denne skal velges dersom du allerede har en 
bruker.  

3. Menyen brukes vanligvis bare på et senere 

stadie, for å endre en eksisterende bruker(1).  

(1) Dette er alltids tilgjengelig ettersom det 
kan brukes i spesielle tilfeller f.eks. 
ved bytte av mobiltelefon  
  

I følgende tekst vil du finne beskrivelse av de 

individuelle menyene.  

3.1. LAGE EN NY BRUKER  
Vanligvis, har ikke en vanlig bruker egen 
sip.urme.com  account. Fra denne skjermen, 
er det derfor mulig å lage en – en nødvendighet for 
å bruke enheten.  

.  

    

1   

2   

3   
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Konfigurasjons: Lage bruker  

Skriv inn ønsket brukernavn (f.eks. Larsen), 

passord, skriv inn passord en gang til for bekreftelse 

og velg en gyldig epost-adresse. Passordet må 

møte de følgende kravene:  

- Lengden må være minimum 6 karakterer  

- Minimum en stor bokstav  

- Minimum en liten bokstav  

- Minimum et tall  

- Må  ikke  inneholde 

 brukernavnet   

  

  

Ved å trykke “sign up” vil appen sende en epost til 

den valgte epost kontoen, og brukeren vil bli sendt 

til instillingssiden.  

For at brukeren skal bli aktiv, trengs det å logge inn 

på på epost-brukeren og klikke på valideringslinken.  

  

Klikk på “Continue” og appen vil registrere den nye 
brukeren. Videre vil du bli refferert til hjemmesiden, 

hvor du noen minutter senere, den grønne prikken 

vises med en lukket nøkkel for å indikere vellykket 

tilkobling.  

vil lyse grønt etter noen minutter  
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Dersom brukeren allerede har en sip.urmet.com bruker, (f.eks. en tidligere bruker, eller en annen 

3.3. HÅNDTERE BRUKER   

telefon), vil det være mulig å registrere direkte fra  “Manage Your Account” menyen knappen kan bli menyen 

“bruk en lagret bruker” og tast inn brukt til: nødvendig informasjon:  

- Brukernavn  — spør sip.urmet.com til å sende det glemte brukernavnet eller passordet (krever at 

du  

- 
Passord  

skriver inn eposten som er knyttet til brukeren).  
  

—Endre brukernavn.  

  

3.2 . BRUKE EN LAGRED  

BRUKER       LOGG INN ( )   

I tilfelle vil det automatisk bli refferert til  
hj emmesiden, hvor du nøkkelsymbolet og prikken  

  
  

  

Hjemmeside   

  
  

  

Hjemmeside   
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— Endre Epost Adresse.  

Alt er standard IT operasjoner og krever ikke noen spesiell 

forklaring.  

Skriv inn eksisterende brukerdetaljer detaljer  

INSTALLASJONS MANUAL  

4. ENHETS KONFIGURASJON       

FRA Urmet CallMe APPEN  
For å konfigurere enheten, må du først lage en 

bruker (eller logget inn på eksisterende), som 

forklart I avsnitt 2 og 3.  

 ADVARSEL:  Enheten, når den er ferdig installert, 

vil sende samtaler videre til brukeren som vist I 

konfigurasjons-steget. Det er derfor nødvendig 

å bruke brukeren til sluttbrukeren under 

konfigurasjons operasjonen  

Fra hjemmesiden, (med den grønne prikken  viser og 

nøkkelen lukket) vil følgende vises:  

   

Fra her, velg

  
«confgure device”   

Følg retningslinjene som vises(2) og trykk “Continue”:  

(2)ADVARSEL:   

Første gangen enheten skrus på, vil det ta ca 50 

sekunder før LED dioden blinker.  

  

.    
  

Instillings meny   

  1     .   

1   

2   
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Konfigurasjons meny  

Etter å ha valgt “Continue”, må du skru på Wi-Fi på din 

mobiltelefon, og gå inn I Wi-Fi nettverket som blir laget 

av enheten. Skriv inn det tilfeldige passordet. 

(ADVARSEL: Glem ikke å taste inn ‘-‘ mellom de to 

identiske passordene.  

  

 

Passord informasjon  

På neste side, vil du ha muligheten til å velge et navn 

du øsnker til enheten (navnet som vil bli vist som 
‘Caller’ på en inkommende samtale). Vi anbefaler å 

sette gate eller etternavn) som enhetsnavn. Nå trykk  

‘Enter’ etterfulgt av ‘Continue’  

 

Skriv inn navn på enheten  

For å bruke funksjonen, må enheten være koblet til 
hjemmenettet (LAN), og dette må være koblet til via 

et modem/router til internet. Tilkoblingen til 

hjemmenettet kan være kablet eller trådløst til 

ruteren. – Velg enten “kablet” eller “WiFi (“trådløst”)  

 

Velg tilkoblingstype  

Dersom du velger trådbundet tilkobling, vil det gå 
direkte til IP adresse konfigurasjon (se under) Men 

Dersom du velger tilkobling via Wi-Fi,  
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Tilkobling via Wi-Fi  

Det er essensielt å velge fra dropdown menyen som 

hjemmenettet er koblet til.  

 

Eksempelliste av tilgjengelige nettverk  

Etter du har valgt, trykk “OK” for å bekrefte. Ved neste 
skjem, skriv inn nettverkspassordet og trykk 
“Continue” (3).   

(3) trykk “advanced” bare for tilgang til spesielle 
instillinger, f.eks. Skjulte nettverk.  

Med Trådløs konfigurasjon er det valgfritt å velge å 

identifisere opp til to tidsintervaller, mens Wi-Fi vil 

automatisk skrus av daglig (f.eks. på nattestid fra 11:00 

til 07:00): under slike perioder vil dioden på  

Call forwarding enheten lyse opp (orange lys.)  

 

Wi-Fi Skru-av intervaller  

Etter å satt på tidsintervaller (som en valgri 

opperasjon) trykk “continue” for å gå til neste side.  

  

 

IP Routing Modus  

Det er anbefalt å velge en standard konfigurasjons 

instilling. Dersom dette ikke er mulig, ved f.eks. 

nettet som skal kobles til krever en spesiell 

IPadresse, velg alternativet “Advanced” for å øke 

følgende side:  
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Flere instillinger  

Skriv inn følgende verdier I de ledige feltene: IP  

Adresse, Subnet Mask, Default Gateway og DNS  

(f.eks..: 8.8.8.8) også trykk “Continue”.  

Nå, vil det være nødvendig å velge VIDEO kvalitet (4) 
(Standard verdi: LAV) deretter trykk “Continue”.  

(4) EN LAV videokvalitet lar operasjoner fungere 
med en lavere internet linje. Dersom du er 
sikker på at du har en høy internettlinje, kan 
du velge høy eller medium.   
  

 

Velg Video kvalitet Ved å trykke på “Save” 

knappen lar deg lagre konfigurasjonen.  

 

Konfigurasjons lagring  

Etter konfigurasjonen er fullført, vil følgende skjerm 

vises.  

  

 

Konfigurasjons slutt  

Etter å ha trykket “Continue”, vil du bli returnert til 

hjemmesiden og du vil være klar til å bruke 

aplikasjonen.  

5. Urmet CallMe              
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KONFIGURASJONS MENY  

 

App Konfigurasjonsmeny  

Valgfritt, Urmet CallMe applikasjonen kan hjelpe deg 

med:  

- Begrense inkommende samtaler for perioder 

I der enheten er tilkoblet Wi-Fi nettverk, som 

vil spare SIM kort data.  

- Skru av inkommende samtaler uten å matte 

logge ut; I dette tilfellet, vil samtaler ikke 

lengre bli mottatt for switchen er skrudd 

tilbake til “Enable”.  

 For å vise brukeren at inkommende samtaler 
er skrudd av I App instillingssiden, vil status 
ikonet på hjemmesiden (gul/orange lys) 
blinke.  
  

På Android enheten er det vist med en slider for å 

justere mikrofonens følsomhet.  

 

6. ENHETS INSTALLATION  

  

Installasjon av enheten må gjøres av en autorisert 

installatør.  

  

“Call Forwarding” enheten kan bli brukt for å sende 

en videosamtale, eller bare lydsamtale til en 

smarttelefon med Android eller iOs 

opperativsystem.  

Dette er gjort med å sette op pen 

nettverksforbindelse gjennom ADSL router/modem 

eller via 3G/4G gjennom en Cat5 kabel eller Wi-Fi.  

Urmet CallMe appen må bli lastet ned på brukerens 

smarttelefon, koblet til internet via mobildata eller 

Wi-Fi tilkobling, for at det skal være mulig å motta 

samtaler.  

I tillegg til å motta samtaler, Urmet CallMe appen 

også sikrer internkommunikasjon mellom 

smarttelefonene koblet til samme bruker. Ellers, 

Urmet CallMe appen er nødvendig å kunne 

konfigurere parameterne.  

 “Call Forwarding” enheten fungerer bare I 
kombinasjon med en eller flere video 
porttelefoner tilgjengelig I leiligheten og er 
alltids konfigurert som om det var en video 
dørtelefon med ID/kode tilsvarende 3.  

  

  

  

  Mikrofon sensivitet   
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For å sikre riktig operasjon av Urmet CallMe appen, må 
noen viktige krav være verifisert:  

1) Godt Wi-Fi signal og kvalitet på apparatet;  

2) Opplasting ≥ 300 kbps for internetlinjen for 

hjemmet;  

3) Se at smarttelefonen dataplan ikke krever VoIP 

data lås.  

  

Advarsel Applikasjoner 

som:  

- Optimiserer batterisparing  

- Være sikker på strømsparing for din 

mobiltelefon,  

- Beskytte enheten (antivirus eller lignende 

programmvare)  

Applications that:  

Kan påvirke effekten til Urmet CallMe applikasjonen 

når programmet er I bakgrunsmodus. “Call forwarding” 

enheten kan bli installert I en av følgende måter:  

6.1. I ET KONTROLLPANEL  
1. Sett inn stykket bak enheten I egen lås ved 

bryter A  

  

  

2. Sett inn retaineren B I åpningen I DIN skinnen, I 

en måte slik at terminal stripsene på enheten 

peker nedover, deretter sett inn C.  
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Box Mod.503 -  

gjennom 

venstre side.  

  

  
4.   Koble monteringen til systemet.   

5.   Utfør   enhets konfigurasjonen  med følgende dip  
switcher.   

6.       Bytt ut terminalstripens deksel.   

7.   Skru på apparatet   

8.   Fullfør parameter konfigurasjonen ved å bruke  
Urmet CallMe appen.   

  

  

  

6.2 .  VEGGMONTERING MED  

KIT   REF. 1083/88    

1.   Fiks  basen av esken (som følger med I kitet)  til  
innfellingsboks mod. 503 eller Ø 60mm som vist  
I figurene:   

  

horisontal       
Sikrer at kabler  
er ledet  
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6.3. BESKRIVELSE AV 

KOMPONENTENE   

   

  

2.   Fjern de 2 frontene fra enheten.   

  

  Dersom, ved en senere anledning, det blir  
nødvendig å fjerne dekselet. Bruk en  
skrutrekker på de indikerte punktene.   
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4. Utfør enhetens tilkobling til systemet.  

5. Utfør enhetskonfigurasjonen ved dipswitcher og brytere.  

6. Erstatt terminal stripens deksel på enheten (det andre gjennomsiktige dekselet burke ikke brukes 
ettersom det forhindrer stenging).  

7. Skru på enheten  

8. Fullfør parameternes konfigurasjon ved å bruke Urmet CallMe appen.  

9. Fest dekselet.   

 

 

6.4. PROGRAMMERING AV INTERCOM FRA SVARAPPARAT TIL 

MOBILTELEFON 
Etter å ha sikret at Call Forwarding enheten er konfigurert riktig, gå til svarapparatet innendørs for å 
programmere som utringer. 

Ifølge modellen til innendørsapparatet, er det 2 forskjellige måter å programmere på (sjekk hvilken 

metode som er brukt i instruksjonsmanualen som følger med svarapparatet): 

 

A) Programmering med talerør. 
1. Ring fra utedelen/tablået til svarapparatet/innedelen 

2. På din smarttelefon, svar samtalen og la samtalen være åpen. 

3. På innedelen: 

a) Press og hold knappen  i mer enn 5 sekunder; programmeringsstart blir bekreftet med en gul LED 

som begynner å blinke sakte; 

b) Press nå på knappen for å programmere i minimum 3 sekunder til en bekreftelsestone er hørt 

4. på din smarttelefon, åpne ytterdøren. 

5. på innedelen/svarapparatet: 

a) en pipelyd vil bekrefte programmeringen er vellykket; 

b) for å avslutte programmeringsmodus, hold  nede i mer enn 5 sekunder. 

6. på din smarttelefon, avslutt den pågående samtalen. 

7. for å sjekke den programmerede funksjonen: 

a) løft av telefonrøret på svarapparatet/innedelen og trykk på den programmerte knappen. 

(f.eks ); 

b) sjekk at samtalen er tilstede på smarttelefonen og ved en stemmetest, når du svarer. 

 

A) Programmeringmed Håndsett (Mod. Miro). 

 

 

1. Ring fra utedelen/tablået til innedelen/svarapparatet. 

2. På din smarttelefon, svar oppkallet la samtalen og hold samtalen åpen. 

3. på innedelen/svarapparatet: 

a. Hold døråpnerknappen (1) presset og løft håndset 2, en tone kommer fra svarapparatet og vil 

indikere at programmeringen er i gang. 
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4. På din smarttelefon, åpne ytterdør/adgangsdør. 
5. På svarapparatet: 

a. Et pip vil bekrefte at programmeringen er vellykket. 
b. Du kan nå koble på håndsettet på svarapparatet, som vil pipe for å bekrefte 

programmerings avsluttning. 
6. På smarttelefonen, avslutt den gjeldende samtalen. 
7. For å sjekke programmeringsfunksjonen: 

a Løft håndsettet av innedelen og trykk den programmerte knappen; 
b Sjekk for tilstedeværelse av samtalen på din smarttelefon og av et lydsignal 

når du svarer. 
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1. LED STATUS: LED’en viser statusen av internet 

tilkoblingen.  

• Blinkende rødt lys: Enheten er skrudd på I 

konfigurasjonsmodus;  

• Stødig grønn lys: Enheten har blitt riktig 

registrert med urmet SIP serveren og er klar 

for å videresende samtaler videre til en 

smarttelefon;  

• Blinkende grønne lys : Enheten er koblet til 

internet, men kan ikke nå Urmet SIP serveren;  

• Stødig rødt lys: Enheten viser at det ikke er 

en internet tilkobling;  

• Stødig orange lys: enheten er ikke opperativ  

(ingen aktiv Wi-Fi.)  

Under oppstart eller etter å ha trykket 
på PROG/Restart knappen, vil 
enheten trenge 50s for å starte opp; 
I mellomtiden vil LED dioden være 
av.  

2. PROGRAMMERING/REST KNAPP: ved å 

trykke på knappen I en periode.  

• Hold inne I 2s til 8s, vil enheten restarte I 

konfigurasjons modus og beholder alle  

instillinger som er konfigurert);  

• Kortere enn 2s eller lengre enn 8s, vil 

enheten restartes.  

 Etter 5 korte trykk (med intervaller 
kortere enn 1s). Vil enheten 
gjennoprette parameterne og 
signalisere hendelsen med en 
blinkende rød/orange/grøn LED 
blink, også gå inn I 
konfigurasjonsmodus.  

3. LAN tilkobling: Ethernet port for kablet 

tilkobling til hjemmenettverket.  

4. Switcher for å definere type strømforsyning 

til enheten. 

 

Power from Bus line 

(DEFAULT) 

 

Power from local external power 

supply 

 

5. +/- 24V tilkoblingsklemmer: Eksterne 

lokale strømforsynings tilkoblingssklemmer. 

Noen 2Voice system konfigurasjoner lar 

CallForwarding enheten få spenning direkte fra 

BUS linjen fra systemet, uten å bruke en lokal 

strømforsyning Ref. 1083/24; noen 

begrensninger er vist i tabellen under: 

Type Kabel 

Maks  
antall  

interne 

svarapp. 

på en 

stiger 

No. of video 
door phones/ 
door phones  

mod. Miro 
with Call  

Forwarding 

Device 

Max no. of Call  
Forwarding  

Devices 

powerable from 

the system 

BUS (*) 

2Voice /  
HVV05-F  

1 mm2  

(AWG17) 

128 

≤12 all 

13÷19 11 

20÷23 10 

24÷27 9 

28÷31 8 

32÷35 7 

36÷39 6 

40÷43 5 

44÷47 4 

48÷51 3 

52÷55 2 

56÷59 1 

60÷63 0 

Cat5 / 
telephone  

wire pair with  
Ø 0.6 mm  
(AWG22) 

64 

≤18 3 

19÷32 2 

Wire, 1 mm2 

(AWG17) 32 
≤12 all 

13÷16 11 

(*) Any excess devices must be powered off local     

power supplies Ref. 1083/24 
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6. Dipper for å definer type strømforsyning til 

enheten.  

  Power from Bus line (DEFAULT)  

  

Power from local external power 

supply  

7. +/- 24V terminaler: ekstern local strømforsyning 

terminale  

 I et hussholdningssystem med bar en 
videotelefon, kan “Call Forwarding 
enheten få spenning direkte fra bus 
linjen. I et tobruker system er det 
nødvendig å bruke en 1083/23 
adapter.  

8. Terminal Z: Linje terminerings instillinger.  

 Linje terminering må være active på en enhet koblet 

på enden av linjen uten å måtte starte en 

seksjons restart fra LINE UT terminalene.  

  

  

Terminal PÅ (STANDARD)  

  

Terminal AV  

9. LINJE INN, LINJE UT terminaler: koblet til 

systemets BUS.  

10. Dip switch KODE:   

• N. 1, 2 and 4: ikke i bruk;  

• N. 3: se tabell.  

1 bruker  

  

-  

  

ON   

        

1 2 3 4  

2 brukere  

 ON  

        

1 2 3 4  

  

Når  

installer i 

leil. 1  

 ON  

        

1 2 3 4  

  

Når  

installer i 

leil. 2  

7.   TEKNISKE 

SPESIFIKASJONER  
Innput spenning fra Bus linje: ...................34.5 V     

17 
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Absorbert kraft I drift:             ................ max 6 W  

Drifts temperatur:            ........................-5 ÷ +45° C 

Maks fuktighet: ............................................95% RH  

Ethernet interface: .............................10/100 Mbps  

Wi-Fi:  ......................................................... 2.4GHz  

(conforms to IEEE 802.11 b/g/n) 

with internal antenna Dimensioner (LxDxH):  

   140 (~8 DIN moduler) x 90 x 60 mm.  

 Produkter er designet til å være koblet til en 
BUS linje eller en ekstern strømkilde 
strømkilden som kreves(LPS) og 

beskytter mot korte strømbrud og 
overspenning i følge EN 
609501:2006+A11+A1+A12+A2 
provisions.  

  

7.1. KEY TO SYMBOLS  

  
9.   TILKOBLINGSSKJEMA  

  

9.1.  SETT FOR EN BRUKER   
   SV102-3974   

Ekstern spenning:     .............................. 24 V           via 24V (6W, 24V) terminaler. Med Maks absorbert:        

.............................. 200 mA                   strømforsyning opp til spesifiserte  

Symbol   Description  

 Direct input voltage  
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9.2.   SETT FOR 2 BRUKERE   
SV102-3975  
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9.3. NØKKELPUNKTER FOR DIAGRAM  
A  Til router/modem ADSL eller 3G/4G   

B  “Master” dørtelefon for Mininote+ Kit 1722/85 eller 1722/86  

C3  “Slave” dørtelefon strømforsyning 1722/22  

CFW  “Call Forwarding” enhet for MiniNote+ 1722/58  
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D  Video distributør 1722/55  

9.4.  NOTATER PÅ DIAGRAM  
VX.008 (Rev. A)  

Koble utstyr til et filter og en beskytende enheten for spenningslinjen.  

  
F  

A) Beskyttelse  C) (Nøytral)  E) (Steg) G) Hoved 230V~  

B) Filter  D) jord  F) Nytte  H) Linje~  
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URMET S.p.A.  

  

E  Linje~  

F  Valgfri  

G  Fra elektrisk induktans  

OP2  Tilleggs ringer 9854/43  

OP3  Supplerende “Slave” dørtelefon 1722/87  

LBT 20273   
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