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Användarvägledning
LuxPlus svarsapparat
Röd och grön diod
Sekretessknapp
Ljuständningsknapp
Kontrollfunktionsknapp
Telefonlur

Dörröppningsknapp
Ljudstyrka

LuxPlus
LuxPlus har flera användarvänliga funktioner. Härnedan kan du se vilka funktioner din svarsapparat har,
och hur man använder den.

Användning
Samtal från gatu- eller lägenhetsdörr:
När telefonen ringer, lyft luren för att etablera ett samtal med porttelefonen.
Upptagen signal:
Om ett samtal pågår, blinkar den gröna dioden när man lyfter luren.
Avslutande av samtal:
Samtalsförbindelsen avslutas automatiskt när luren läggs på. Annars kan man också vänta tills samtalstiden upphör.
Dörröppning:
Tryck på dörröppningsknappen. Gatudörren kommer därefter att öppnas.
Trappljus:
Tryck på trappljusknappen för att tända trappljuset.
Sekretessknapp:
Sekretessknappen kan aktiveras genom att man trycker på knappen. När sekretessknappen är på,
lyser den röda dioden och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.
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Reglering av ringstyrka och samtalsvolym:
Ringstyrkans nivå kan justeras genom att vrida på vridhjulet på undersidan av svarsapparaten, när det
inte pågår ett samtal. För att justera samtalsvolymen vrider man på vridhjulet under tiden som samtalet pågår.
Ändra ringsignal:
Man kan ändra ringsignalen genom att välja mellan flera olika ringsignaler, beroende på om samtalet kommer från gatu- eller lägenhetsdörren. För att välja olika ringsignaler, trycker man på sekretessknappen i 8 sekunder, tills dess att man kan höra en kort kopplingston.
Om man önskar ändra ringsignalen till gatudörren, trycker man därefter på dörröppningsknappen tills
dess att man finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas.
Om man önskar ändra ringsignal för lägenhetsdörren, trycker man på trappljusknappen tills dess att
man fin-ner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas.
Avsluta genom att trycka på sekretessknappen, varefter dioden slocknar.
Rengöring
När enheten rengörs används en hårt vriden trasa. Svår smuts kan rengöras genom användning av ett
milt rengöringsmedel utan slipmedel. Undgå att det tränger in vatten i apparaten.

Tilläggsfunktioner
För att kunna använda dessa tilläggsfunktioner krävs det att dessa på förhand har aktiverats av installatören. Om några av dessa har aktiverats kommer installatören att meddela detta.
Vidarekoppling:
Det inkommande samtalet viderestilles til en anden hustelefon. Vidarekoppling aktiveras genom att
trycka på kontrollfunktionsknappen. Den röda dioden blinkar. Inaktivera genom att trycka på kontrollfunktionsknappen igen.
Dörrautomatik:
Et inkommande samtal från porttelefonen utlöser automatisk dörröppning, om denna funktion är aktiverad. Den aktiveras genom att trycka på kontrollfunktionsknappen. Den röda LED blinkar. Inaktivera
genom att trycka på kontrollfunktionsknappen igen.
Öppning av våningsdörr:
Om öppningsfunktionen av en våningsdörr är aktiverad i svarsapparaten samtidigt som dörrautomatiken är påkopplad (som beskrivits ovan), kommer ett inkommande våningssamtal automatisk öppna
våningsdörren. Om dörrautomatiken däremot har stängts av, och den röda dioden inte blinkar, kan
man öppna våningsdörren inom 30 sekunder efter ett våningssamtal, genom att trycka på dörröppningsknappen.
Tända ljuset via dörröppningsknappen:
Ljuset kan tändas genom att trycka på dörröppningsknappen, om inte samtal pågår.
Parallella samtal:
En annan svarsapparat ringer samtidigt vid inkommande dörr-, vånings-, eller internt samtal. Ringsignalen låter från bägge svarsapparater.
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