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Användarvägledning
IMM1300 svarsapparat

Bildskärm

Knapp til tilläggsfunktioner

Bildknapp

Ljusknapp
Sekretessknapp

Reglering av ringsignalvolym

Reglering av videosignalens ljusstyrka
och färg

IMM1300
Funktioner
Grundfunktioner
Videoporttelefon med bildsignaler i färg
• Olika ringsignaler från porten och lägenhetsdörren
• 13 valmöjligheter av melodi för varje ringsignal
• Stegvis reglering av ljudstyrkan
• Visuell markering av ringsignal (grön diod)
• Sekretessknapp med visuell indikation (röd diod)
Beroende på utförandet av installationen kan den lediga knappen användas till:
Tilläggsfunktioner
• Relä med automatisk dörröppning för besökande
• Vidarekoppling av samtal till en annan svarsapparat i systemet
• Internt samtal till en annan svarsapparat i systemet
• Parallella samtal
• Steglös reglering av videosignalens ljusstyrka och färg
• Videoövervakning
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Drift
Uppringning från port- eller lägenhetsdörr:
Via uppringningstonen ges en signal att det är ett dörrsamtal – och videosignalen aktiveras. Genom att lyfta på luren etableras samtalsförbindelsen till porttelefonen.
Upptagen signal:
Om ett samtal redan pågår, blinkar den gröna lampan när luren lyfts.
Trappljus:
Ljuset tänds genom att trycka på ljusknappen.
Dörröppning:
Dörren öppnas genom att trycka på dörröppningsknappen när luren är lyft.
Avsluta samtalet:
Samtalet avslutas genom att trycka på sekretessknappen och hålla den nertryckt i 8 sekunder till en
kort bekräftelseton hörs.
Sekretessknapp:
Inkommande samtal kan stoppas genom att trycka på sekretessknappen. När denna knapp aktiverats
lyser den röda dioden och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.

Byta ringsignal
Byta ringsignal:
Det är möjligt att ändra typ av ringsignal och ha olika ringsignaler beroende på om samtalet kommer
från porten eller lägenhetsdörren. För att välja olika ringsignaler, tryck på sekretessknappen i 8 sekunder under tiden som luren är lagd på, tills dess att en kort bekräftelseston hörs.
Om man vill byta ringsignal för porten, trycker man sedan på dörröppningsknappen tills dess att man
finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas i minnet.
Om man vill byta ringsignal för lägenhetsdörren, trycker man på trappljusknappen tills dess att man
finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas i minnet.
Om man önskar ändra ringsignal för interna samtal trycker man på funktionsknappen tills dess att man
finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas i minnet.
Avsluta genom att trycka på sekretessknappen eller låt bli med att trycka på någon knapp under 8
sekunder.
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