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Användarvägledning för SLIM50T svarsapparat

Användarvägledning
SLIM50T svarsapparat

Röd och grön diod
Sekretessknapp
Bildknapp
Menyknapp

Dörröppningsknapp
Samtalsknapp
Knapp för trappljus

Högtalare

Mikrofon

SLIM50T
SLIM50T har fler användarvänliga funktioner. Här nedan kan man se vilka funktioner svarsapparaten har, och
hur den används. Tänk på att svarsapparaten bäst aktiveras genom att man trycker på touch-knapparna med
hela ytan av fingret och inte med ett snabbt tryck med toppen av fingret.

Användning
Samtal från gatu- eller lägenhetsdörr:
Telefonen ringer med den ringsignal som valts, och videobilden från porttelefonen kan ses på skärmen. Tryck
på samtalsknappen för att etablera ett samtal med porttelefonen
Upptagen signal:
Om ett samtal redan pågår, blinkar den röda dioden om samtalsknappen trycks in.
Avslutande av samtal:
Den gröna dioden är tänd under samtalet. Tryck på samtalsknappen för att avbryta samtalet, eller vänta till
dess att samtalstiden upphör. Den gröna dioden kommer sedan att slockna.
Dörröppning:
Tryck på dörröppningsknappen. Gatudörren kommer härefter att öppnas.
Trappljus:
Tryck på tänd trappljusknappen för att aktivera att ljuset tänds när ett samtal pågår.
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Sekretessknapp:
När telefonen är i standby, kan man aktivera sekretessknappen genom att trycka på sekretessknappen. När
sekretessknappen är på, kommer den röda dioden lysa och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.
Videobild:
Videobilden aktiveras genom att man trycker på bildknappen. Man kan växla mellan olika kameror (om flera
kameror har installerats) genom att trycka på bildknappen igen. För att släcka skärmen igen trycker man på
sekretessknappen, eller låter skärmen slockna automatiskt.
Ändra ringsignal:
Tryck på menyknappen och välj sedan Telefoninställningar/Användarinställningar/Ringsignal, samt välj mellan
13 möjliga ringsignaler och avsluta med OK.
Reglering av ringstyrka:
Tryck på menyknappen och välj sedan Telefoninställningar/Användarinställningar/Inställningar, och välj där-efter
den ringstyrka som önskas. Ringstyrkan är justerbar i 8 steg.
Textmeddelanden:
Din SLIM50T svarsapparat kan mottaga textmeddelanden som sänds från Nova’s passerkontrollmjukvara, som
administratören kan använda. När telefonen har mottagit ett meddelande, blinkar den gröna dioden. För att
läsa och ta bort meddelanden, gör följande:
Läsa textmeddelanden:
Tryck på menyknappen och välj sedan Kort meddelande. Observera att det ska finnas 2 siffror efter varandra,
t.ex 1-1. Den första siffran betyder antal olästa meddelanden i minnet, och den andra siffran betyder totalt
antal meddelanden. Efter att meddelandet har blivit läst, står det Kort meddelanden 0-1.
Inne i meddelande menyn kan mas se en översikt över meddelanden som finns i minnet. Ett oläst med-delande
visas med en stängd brevikon, och ett meddelande som redan blivit läst visas med en öppen brev-ikon. Dessutom ses avsändardatum och tid. Därefter väljer man det meddelande som man önskar, och texten visas.
Ta bort textmeddelanden:
Inne i meddelande menyn väljer man det meddelande som önskas, varefter man väljer ’ta bort’. Det bör uppmärksammas at det i svarsapparaten finns ett min-		
ne till 8 meddelanden. Om man inte tar
bort meddelandena själv, så kommer svarsapparaten automatiskt att radera meddelande 1,2,3 osv., oberoende av 		
innehåll och meddelandestatus, när antalet textmeddelanden överskrider 8.
Rengöring:
Svarsapparaten görs ren med en hårt urvriden trasa. Använd endast ett milt rengöringsmedel utan slipmedel.

Korrekt användning av SLIM50T svarsapparat
De enskilda funktionerna
aktiveras bäst genom att
lägga ett plant finger på
symbolen för den funktion
som önskas.
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Använd inte fingertopparna.

