IXG System
Betjenings Manual
IXG-2C7

IXG-2C7-L

Vigtigt
• Denne vejledning er en stærkt reduceret udgave og viser kun de helt basale og
nødvendige betjenings behov. Der henvises til den komplette vejledning der findes
på producentens hjemmeside www.aiphone.net

Svarstation IXG-2C7-L (Med teleslynge)
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Nr.

Navne &
beskrivelser

1

Høreapparat T-mode kompatibilitetssymbol
Opretter en teleslynge for at gøre det lettere at høre lyd på et høreapparat udstyret med T-mode.

2

Mikrofon

3

Status indikator (Blå)
Viser denne stations status.

4

Højtaler

5

Touchskærm LCD

2

2

Trykkene - Tasterne
Ex: Communication Screen

Ex: Settings Screen

TRYK

Beskrivelse
Tryk for at annullere aktivitet
Tryk for at få vist videoen fra netværkskameraet.

Tryk for at starte kommunikationen.

Tryk for at slukke for denne stations mikrofon under kommunikation, så lyden ikke sendes til den
anden part.
For at annullere skal du trykke på

eller afslutte kommunikationen.

Forskellige skærm visninger og lyd justeringer foretages her under
indstillinger, følg skærmens vejledninger for tilpasninger

Tryk for at låse døren op.

Funktion afhængig af det installerede system, dette tryk kan styre en ekstern enhed.
Tryk for at optage lyd og video.

Tryk for at få vist den sidste skærmvisning. (Gå tilbage)
Tryk for at få vist den næste skærmvisning. (Gå frem)
Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
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Start Skærmen
Vis startskærmen i følgende situationer:
• Tryk på berørings-skærm-displayet, når stationen er i standby tilstand
• Modtag et indgående opkald
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Description

1

Tryk for at ringe til den specifik station fra adressebogen.

2

Viser, når et Micro SD-kort er isat.

3

Tryk for at overvåge den specifik station.

4

Tryk for at konfigurere forskellige indstillinger.

5

Tryk for at se historikken og optagelserne. Om der er ubekræftede ubesvarede opkald, osv.

6

Tryk for at ringe til vagtstuen. (Kræver opsætning af vagtfunktion)

7

Tryk for at slukke skærmen.

8

Tryk for at kalde elevatoren til enhedens etage. (Kræver installation af elevator kontrolenhed)

9

Viser den aktuelle dato og klokkeslæt.

10

Viser enhedsnummeret.

11

Viser, når der modtages et indgående opkald fra dørklokken.
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Ringer til en anden station
Foretag et opkald til en af følgende enheder eller stationer.
• Vagtstuen
• Kommerciel enhed
• En anden svarstation, der er registreret i samme enhed
• Mobilapps, der er registreret i den samme enhed.
Opkald foretages til alle de registrerede mobilapps, hvis flere mobilapps er registreret den samme enhed. Der kan
kommunikeres medkun den første mobilenhed, der reagerer.

1. Tryk [CALL] på startskærmen

2. 3. Tal, når den anden part
svarer.

2. Tryk på opkaldsdestinationen.

• Video may not be displayed depending on the
destination station. The "When receiving a call
from an audio station" screen in section
“Operation Screen (→page 16)” is displayed.
• Refer to “Buttons (→page 11)” for the
operations available during a call.

• Opkaldet foretages til den valgte part.

3. Tryk

for at afslutte
kommunikationen.

• The ringback tone is heard.
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Besvar et opkald
Når der er et indgående opkald, blinker indikatoren, og ringetone høres. Video fra
dørstationen vises, og du kan kommunikere ved at besvare opkaldet. Når der er et
indgående opkald fra en anden svarstation, afspilles opkaldstone og
kommunikation starter automatisk.

1.

Tryk
for at modtage et
indgående opkald.

Note
• Ringetonen afspilles muligvis ikke afhængigt af
indstillingerne.
• Hvis et opkald med en højere prioritet modtages fra
en anden station, mens du foretager et indgående
opkald, afbrydes det indgående opkald, og stationen
skifter til opkald med en højere prioritet.
• Hvis opkaldet varer længere end cirka tre minutter,
afsluttes kommunikationen automatisk. En
meddelelseslyd høres cirka 10 sekunder, før der
afsluttes.
• Det indgående opkald afsluttes automatisk efter ca.
10 sekunder, når døråbning har været aktiveret.

• Video vises muligvis ikke afhængigt af hvilken
type station der kaldes op fra.

2. Tal med den anden part.

3. Når kommunikationen slutter,
kan du trykke på.
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4.

Overvågning af en
dørstation

Se video og lyd.

Video og lyd fra følgende stationer kan overvåges.
• Dørstationer
• Netværkskameraer
Kun lyd vil blive overvåget på audio dørstationer.
Lyd fra denne station kan ikke høres af den anden part
under overvågning.

1.

5.

Tryk [MONITOR] på
stationens startskærm.

Tryk
for at afslutte
monitoreringen.

Note
• Overvågningen afsluttes automatisk efter cirka 60
sekunder. En meddelelseslyd afspilles cirka 10
sekunder, før afslutningen.

2.

• Hvis der modtages et opkald fra en anden station under
overvågning, afsluttes overvågningen.

Vælg en stationen der skal
overvåges.

• Hvis et netværkskamera er tilknyttet og ikke har en
mikrofonfunktion, vil kun videoen fra netværkskameraet
vises.
• Video af netværkskameraet bliver muligvis ikke optages
på grund af billedets størrelse.

3.

Opkaldstonen afspilles, indtil overvågningen
begynder.
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Lås en dør op
Døråbningen kan ske i følgende situationer.
• I kommunikation
• Under overvågning
Afhængigt af denne stations indstillinger,

1.

Tryk

eller

eller

vises muligvis ikke. I dette tilfælde kan den ikke bruges.

afhæng af system opsætninger.

Døren vil blive låst op.

Eksempel på automatisk lås

• Udløsertonen afspilles, når døren er låst op, og cirka tre sekunder
eller
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