0312 A OI

GT-1C-L
BRUGERVEJLEDNING
Bolig Svarstation med Video

1

BETEGNELSE

Farve LCD video monitor

Højtaler

Teleslynge for T-mode
symbol*1

Tast for baglys justerring

ZOOM tast

Pan/tilt styrring
vælges med p q
t u symbolerne.

STATUS LAMPE (orange)*2
OPKALDSTONE OFF LAMPE (orange)*3
Mikrofon

AFBRYD tast

Døråbnings tryk
Tast for tilvalgsfunktion

TALE tast
m/Indikations LED (orange)*4

Skærm brightness kontrol
（0〜10）

Justerer LCD skærmens brightness.

Modtage volumen kontrol*5
（0〜10）

Reguler modtage volumen under samtale.
På “0”, vil ingen lyd høres!

Opkaldstone volumen
（0〜10）

Regulerer ringetonens volume.
På “0”, vil ingen ringetone høres.

Trappelys tændeing / Kald til servicestation

*1:Denne enhed er forsynet med en elektromagnetisk teleslynge
for bedre hørelse for hørehæmmede med "T" høreapparat.
*2: Status er indikeret med LED der blinker.
Langt-interval blinkning: Blinker hver 5.5 sek.
Medium-interval blink:
Blinker hver 2.5 sek.
Hurtigt Blink:
Blinker hver 0.5 sek.
*3: Vil blinke med lange intevaller når opkaldstonen er afbrudt.
*4: LED tænder når der kommunikeres.
*5: Når et telefonrør er tilsluttet enhed kan modtage volumen ikke reguleres.

-1-

MODTAG OPKALD

2
2-1

Besvar et dørkald

1

Når der modtages et kald fra dørstationen vil opaldstone lyde
og STATUS LED blinke, billede fra dørstationens kamera vises
på svarstationens monitor.

2

Tast [
TALK] tasten kortvarigt, efter der høres et beep og
hånfri kommunikation kan begynde når STATUS LED skifter fra
blink til fast lys. Indikations LED lyser når du taler, slukker når
gæsten taler (eller der høres støj udefra).
• Hvis du holder [
TALK] tasten indtrygt mere end 1 sek. vil
en beep tone lyde og der kan nu kun kommunikeres ved at
trykke [
TALK] for at tale og slippe for at lytte. (Velegnet hvis

3

OBS:

meget baggrundsstøj

• Ubesvaret opkald afbrydes automatisk efter 45 sek.

2-2
1

Når et besvaret opkald afsluttes tastes [

STATUS LED vil slukke.

Opkald fra egen dørklokke

Hvis egen dørklokke er tilsluttet boligens 1. svarstation vil
ringetone høres fra denne.

• Anden tone, forskellig fra dørstations kald, vil lyde.
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OFF] tasten.

1.	Hvis opkaldstonen er afbrudt vil TONE OFF LED blinke med
lange intevaller for indikering af status
2.	Under, tryk og tal kommunikations opsætning, er det ikke
muligt at skifte tilbage til håndfri kommunikation
3. Kommunikation vil automatisk afsluttes efter 1 minut.

2-3
1

Dør åbning

Tast [ ] tasten under kommunikation med gæsten ved
dørstationen

2

Døråbning aktiveres kun for den dør der kaldes op fra.

• Op til 16 dørstationer med eller uden videokamera kan kalde op til
samme svarstation i et sammenhængende system.

Afhængig af instalations opsætning vil døråbnings funktionen
aktiveres så længe døråbningstasten holdes indtrygt eller kun
den tid systemet er indstillet til under instaleringen.

2-4

Lys tænding

Trappelys tænding kun muligt når installation forberedt herfor!

1

Tast [
GUARD] taten under kommunikation, opkald fra
dørstation eller monitorering.

2

Lystændingen vil kun aktiveres den tid systemet er indstillet til
og vil derfor slukke automatisk.

Denne funktion er ikke mulig hvis eksternt kamera er tilsluttet
dørstationen

1

4

MONITERING

I standby tastes [ ] tasten for visning af kamera billede fra 1.
dørstation på svarmonitoren. Audio lyd fra dørstationen høres
samtidig. STATUS LED vil tændes.

NOTES: 1.	Når der under monitering foretages opkald fra dørstationen
vil monitering ophøre og opkald gennemføres som 1.
prioritet.
2.	Monitering vil automatisk ophøre hvis anden svarstation i
systemet etablerer en moniterings funktion.
3.	Tast [
TALK] tasten under monitering hvis der ønskes
kommunikation til dørstationen.
4.	Under monitering vil billede vises i vidvinkel format,
tast [
ZOOM/VIDE] tasten for at skifte mellem
billedevisning.
5.	Monitering vil automatisk afbrydes efter 30 sekunder.

1.	Det vil tage 1 - 2 sek. efter [ ] tasten er aktiveret, inden
billede vises og anden tastning kan foretages.

• Teleslynge funktion virker samtidig!

2.	Funktionen er kun tilgængelig når installationen er forberedt
herfor, og kun mulig fra en monitor svarstation
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BETJENING UNDER OPKALD OG MONITERING

5
5-1
Tast [

1

ZOOM/WIDE betjening
ZOOM/WIDE] tasten når billede vises.

• Skift mellem [zoom] ⇔ [wide] sker hver gang tasten aktiveres

[Bredformat]

[Zoom billede]

OBS:	Når billede af en gæst ikke vises i centret af billedet kan kameraet
styrres med piletasterne (Se afsnit 5-2.)

I bredformat er billedet forvrænget i forhold til zoom billede!
Dette er ikke en fejl , men på grund af karistastikken for kameraet!

5-2
1

Pan/tilt operation

Når et zoom billede vises kan tasterne [p], [q], [t], eller [u]
styre kameraet.

•
•
•
•
•

[p]: Op
[q]: Ned
[t]: Venstre
[u]: højre
Diagonal styrring også mulig.

1.	I mørke vil kameralyset i nogle tilfælde ikke belyse en gæst
optimalt i kamaraets yderpositioner da LED belysningen i
dørstationen ikke følger kamera begågelserne, i et sådant
tilfælde må gæsten bedes om at flytte sig til mulig
kameravisning

6

OPSÆTNING

6-1 OPKALDSTONE ændring
1

I standby mode, tastes og holdes [ ] tasten i 1 sek. eller mere
samtidig med at [
TALK] tasten indtrykkes.

• Hver gang denne indtastning foretages vil opkaldstonen ændres
indtil ønskede tone høres.
• Tonen kan stilles i 3 tonelejer (høj, medium, lav).
• Alle opkaldstoner fra dørstation, ringklokke og servicestation
ændres samtidigt.
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