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Användarvägledning för IMM1100 svarsapparat

Användarvägledning
IMM1100 svarsapparat

Lyser grönt, när en tilläggsfunktion i grundmodulen används

Grundmodul Funktionsmodul
Funktionsvisning

Lyser rött, när sekretessknappen är tänd

Tast

1

Tast

2

Dörröppningsknapp

Tast

3

Tast

4

Tast

5

Tast

6

Grundknapp: Knapp
till tilläggsfunktioner i
grundmodulen

Tast

7

Ljuständingsknapp

Tast

8

Sekretessknapp

Tast

9

Funktionsknapp(ar): Knapp(ar) till
tilläggsfunktioner i
funktionsmodulen

Tast 10

Reglering av ringsignalvolym

IMM1100
Grundfunktioner
Grundfunktioner
• Olika ringsignaler vid uppringning från upp till två portar, lägenhetsdörrar samt interna samtal
• 13 melodi-valmöjligheter till varje ringsignal
• Steglös reglering av ringstyrka och ljusstyrka
• Visuell indikator vid ringsignal
• Sekretessknapp med visuell indikation
• Ljusknapp till tändning av trappljus
Beroende på installationens utförande och efterföljande programmering kan funktionsknappen och
ljusknappen användas till:
Tilläggsfunktioner i grundmodulen
• Styrning av extra dörrar, portar, bommar och liknande
• Relä med automatisk dörröppning till besökare
• Vidarekoppling av samtal till en annan svarsapparat
• Internt samtal med en annan svarsapparat i systemet
• Parallella samtal
• Öppning av lägenhetsdörr inom 30 sek. efter på-ringning. Denna funktion kräver extra tillbehör.
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Beroende på installationens utförande och efterföljande programmering kan funktionsknappen/-arna
användas till:
Tilläggsfunktioner i funktionsmodulen
• Öppna samtalsförbindelsen till en porttelefon, och öppna dörren genom att därefter trycka på
dörröppningsknappen.
• Internt samtal med en annan svarsapparat i systemet
• Att med hjälp av dioder visa en sensors tillstånd med binär utgång t.ex. om en dörr är öppen
• Vidarekoppling av samtal till en annan svarsapparat i systemet
• Styrning av extra dörrar, portar, bommar och liknande t.ex. via styrfunktion nr. 1 till 11 till ett
Multi-relä eller styrfunktion nr. 11 till 20 till ett BRE2-relä.

Drift
Uppringning från port eller lägenhetsdörr samt internt från annan svarsapparat:
Via ringsignalen uppmärksammas att det är en uppringning. Lyft luren för att etablera ett samtal.
Upptagen signal:
Om samtal redan pågår när luren lyfts, blinkar den gröna lampan.
Trappljus:
Ljuset tänds vid att trycka på ljusknappen.
Dörröppning:
Dörren öppnas genom att trycka på dörröppningsknappen
Avsluta samtalet:
Samtalet avslutas genom att lägga på luren. Samtalsförbindelsen till dörren eller till en annan intern
apparat avbryts automatiskt efter 5 minuter.

Vidarekoppling av uppringning från porttelefon:
Aktivering: Tryck på den funktionsknapp som vidarekopplingen har lagts in i (se val av vidareställning
från svarsapparat A till svarsapparat B). Dioden utmed
knappen lyser.
Deaktivering: Tryck ännu en gång på den funktionsknapp som vidarekopplingen är lagd in i. Dioden
utmed knappen släcks.

Uppringning från intern svarsapparat
Tryck på den funktionsknapp som internt samtal har lagts in i (se val av internt samtal från från
svarsapparat A till svarsapparat B). Dioden utmed knappen blinkar långsamt.
Samtalsförbindelsen etableras genom att lyfta på luren.
Samtalet avslutas genom att lägga på luren.
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Om ytterligare en intern uppringning sker under samtalet, blinkar ljusdioden vid sidan av den funktionsknapp som detta internsamtal är kopplad till.
När det första samtalet är avslutat (inom 2 min, efter samtal nr. två), så tryck på funktionsknappen och
invänta att den uppringda svarsapparaten mottar samtalet.

Val av internt samtal från svarsapparat A till svarsapparat B
Tryck på sekretessknappen på svarsapparat A, tills dess att en kort bekräftande ton hörs och de 7
översta dioderna i funktionsmodulen blinkar. Lyft därefter luren på svarsapparat B, som samtalet ska
vidarekopplas till. Tryck nu på knapp 4 på svarsapparat A, och tryck därefter på en av de tio funktionsknapparna.
Härmed har vidarekopplingen till svarsapparat B lagts in på funktionsknappen, och man kan nu avsluta
programmeringen genom att ett kort tryck på sekretess- knappen eller genom att trycka på någon som
helst knapp de kommande 40 sekunderna.

Val av vidarekoppling från svarsapparat A till svarsapparat B
Tryck på sekretessknappen på svarsapparat A, tills dess att en kort bekräftande ton hörs, och de 7
översta dioderna i funktionsmodulen blinkar. Lyft härefter luren på den svarsapparat B, som ska mottaga internsamtal. Tryck nu på knapp 2 på svarsapparat A och tryck därefter på en av de tio funktionsknapparna.
Härmed har internsamtalet till svarsapparat B lagts in på funktionsknappen, och man kan nu avsluta
programmeringen genom att trycka kort på sekretessknappen eller genom att låta bli att trycka på
någon som helst knapp de kommande 40 sekunderna.

Byta ringsignal
Man kan ändra ringsignal så att man har olika ringsignaler beroende på om samtalet kommer ifrån port
eller lägenhetsdörr. För att välja olika ringsignaler, tryck på sekretessknappen i 8 sekunder medans
luren är lagd på tills dess att det hörs en kort bekräftande ton.
Om man önskar byta ringsignal till porten, trycker man därefter på dörröppningsknappen, tills dess att
man finner den melodi som önskas. Den sist valda melodin sparas. Första gången en melodi väljs till
ringsignalen från porttelefoner med AS-Adressen 00, ändras melodin till ringsignalen från porttelefonen
med AS-Adressen 01 också. Därefter ändras ringsignalerna för de två porttelefonerna en för en.
Om man önskar ändra ringsignal för lägenhetsdörren, trycker man på ljusknappen tills dess att man
finner den melodi man önskar. Den sist valda melodin sparas.
Om man önskar ändra ringsignal för interna samtal, trycker man på grundknappen tills dess att man
finner den melodi man önskar. Den sist valda melodin sparas.

Avsluta genom att trycka på sekretessknappen, eller låt bli att trycka på någon som helst knapp under
8 sekunder.
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