1750/15 & 1750/16

Enhet kompatibel med høreapparater
med «T» funksjon. (Standardene ETS
300381 og EN60118)

Ved oppkall fra besøkende:
Trykk 1 gang på knappen med
symbolet for svare.
Du kan nå snakke med den som utførte oppkallet.
Åpne døren: trykk en gang på knappen med
(Generelt kan dette KUN gjøres under samtale)
Legg på ved å trykke på

symbolet.

en gang til.

PS! For å stille kontrast, lysstyrke og ringelyd benytter man skyvehendlene i fronten til venstre på
svarapparatet – 1 = kontrast, 2 = lys, 3 = ringevolum (rød prikk er av).
For å justere andre funksjoner må man gå inn i telefonens programmering.
Dette gjøres ved å:
1.
2.
3.

Trykk på knappen med i litt mer enn 5 sekunder, og den gule LED dioden vil blinke langsomt.
Du er nå klar for programmering og må utføre det du skal endre, i henhold til tabellen under.
Denne tabellen gjelder KUN når telefonen står i programmering
Husk å gå ut av programmering på samme måte som du gikk inn. (Etter 10 minutter vil enheten
uansett går tilbake ut av programmering).

Muligheter når svarapparat står i programmering!
Ved å trykke denne inn en gang kan man aktivere og de-aktivere automatisk døråpning. Vises ved
at grønn LED diode blinker når telefonen er ute av programmering.

For hvert trykk endrer man ringetonen som man bruker for å ringe på utenfor leiligheten.

For hvert trykk endrer man ringetonen som man bruker når man ringer fra gateplan. (Utvendig
dørtablå)

Funksjonsindikator på lysdiodene på svarapparatet
1

Rask blinking rød: ringesignal avslått (gå i programmering for å slå på igjen)

2

Grønn blinking: automatisk døråpner PÅ (gå i programmering for å deaktivere)

3

Fast rødt lys: Dør tilkoblet utetablå står åpen (funksjon generelt ikke tilkoblet)

4

Sakte blinking rød: Sekundær dør tilkoblet utetablå står åpen (funksjon generelt ikke tilkoblet)

5

Sakte blinking gul: programmeringsmodus på.

