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2 Hvordan benyttes 

Skærm Menu

No. Name Description

1 Forstyr ikke Dette symbol vises når "forstyr ikke er" “Aktiveret” (side 26).

2 Monitorering Tryk for at se dørkameraer ved indgange (side 18).

3 Optaget opkald Tryk her for at se historiske optagelser. (side 20).

4 Historik Tryk her for at se historiske opkald. (side 24).

5 Opsætning Tryk her for at se og ændre opsætninger ( (side 25).

6 Hjælp Tryk her for at se hjælpemenuen.  (side 27).
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2 Hvordan benyttes

Taster

• Tast visning varierer afhængigt af system indstillingerne.

Eksempel: Indkommen kal Eksempel: i kommunikation

Taster Description

Træk til siden for relæ aktivering (side 14).
En ekstern enhed kan aktiveres via denne funktion nå opsat ved system opsætningen

Træk til siden for døråbning (side 14).
En ekstern enhed (døråbning) kan aktiveres via denne funktion nå opsat ved system 
opsætningen

Tast for at kommunikere med besøgende

Tast for manuel at optage video og lyd af gæst (side 14).

Tast for afslutte optagning (side 14).

Tast for at afslutte følgende:
• Indkommende kald
• Kommunikation
• Monitorere
• Afspilning af optagelser

Tast for at afbryde mikrofon på enheden så gæsten ikke kan høre din tale eller 
omkringværende tale

Tast for at genoptage  eller afslut samtalen

Tryk for at skifte fra højttaler kommunikation til samtidig tovejskommunikation under 
kommunikation (side 15).
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2 Hvordan benyttes

Besvar et Opkald
Meddelelser fra Intercom App® vises på skærmen.
Displayets Indstillingen følger indstillingerne for iOS-enheden eller Android-enheden.

1. [iOS]

Tast  .

Hvis skærmen er låst, skal du først låse den op.

[Android]
Tast på banner.

Note

• Metoden, der bruges til at låse skærmen op, kan variere,
afhængigt af operativsystemet.
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Besvar et opkald2 Hvordan benyttes

2. Tast .

• Video af den anden part vises.

3. Tal med gæsten.

4. Tast  for at afslutte kommunikationen.

Bemærk

• Lydstyrken indstilles af iOS -enheden eller Android -
enheden.

• Hvis der modtages et opkald med højere prioritet fra en
anden station under et indgående opkald, afbrydes opkald
og skiftes til et opkald med højere prioritet.

• Det indgående opkald afsluttes automatisk efter ca. 10
sekunder når døråbning er udført via tast

• Når opkaldsvarigheden, der tidligere blev indstillet i system
softwaren, udløber, afbrydes kommunikationen
automatisk.

• Hvis kommunikationsfunktionen i Intercom App® bruges,
mens mikrofonen bruges af et andet program, sendes der
muligvis lyd til begge applikationer.

• Video optages muligvis automatisk under et indgående
opkald, afhængigt af software indstillingerne foretaget
under installationen af løsningen.
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Besvar et opkald2 Hvordan benyttes

Betjening under modtagelse af indgående 
opkald og i kommunikation
Åben døren

Døren kan låses op i følgende situationer.
• Under afvikling af et opkald
• I kommunikation
• Medens der monitoreres

Afhængigt af konfigurationen eller måske hvis ikke 
symboler vises på skærmen. I dette tilfælde kan  
funktion ikke bruges.

1. Træk  til højre.

• Når døren er låst op, vises "Succes" i
displayet.

Optag Video / Audio
Video kan optages, når du modtager et opkald.
Video / lyd kan optages under kommunikation og 
overvågning.
Hvis der ikke er et kamera på stationen, optages kun 
lyd.
Lyd fra begge parter optages under kommunikation.

1. Tast .

2. Tast  for at afslutte optagelsen.

Note

• Hvis døren ikke kan låses op, vises "Failed".
• Skyderen til døråbneren er skjult, mens døren er låst op. 

Dørens frigivelsesvarighed vil variere afhængigt af system 
indstillingen.

• Det indgående opkald afsluttes automatisk efter ca. 10 
sekunder, hvis døren åbnes under et indgående opkald.

• En ekstern enhed kan styres i stedet for at låse døren op 
afhængigt af indstillingerne, afhængigt af system 
indstillingen..
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Besvar et opkald2 Hvordan benyttes

Skift fra højttaler kommunikation til 
samtidig tovejskommunikation

Hvis den omgivende støj er høj under kommunikation 
eller overvågning, kan kommunikationen afbrydes. I 
dette tilfælde skal du skifte fra højttaler kommunikation til 
samtidig tovejskommunikation, før du taler.

1. Tast
• App'en skifter til samtidig tovejs

kommunikation.

• : Højttaler kommunikation
(standardværdi)

• : Samtidig tovejs kommunikation

Note

• Optagelsen afsluttes efter cirka 10 sekunder.

• I de følgende tilfælde stopper optagelsen ikke efter cirka
10 sekunder.
- Når det indgående opkald, kommunikation eller
overvågning slutter
- Når den anden part sætter kommunikation på vent

• Videoen fra kameraet, der vises i appen, optages.

• Afhængigt af konfigurationen begynder videoen muligvis
automatisk at optage under et indgående opkald. Hvis
der ikke er et kamera på stationen, optages lyd ikke
automatisk.

• Hvis optagelsen blev startet manuelt, gemmes
optagelsen på denne station. Hvis optagelsen blev startet
automatisk, gemmes optagelsen på cloud -serveren.

• Når antallet af gemte manuelt registrerede data og
automatisk registrerede data overstiger 100, overskrives
den ældste optagelse.

• Optagelse gemmes muligvis ikke korrekt på grund af
netværksforbindelse.
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Zoom ind / Zoom ud
I de følgende situationer kan videoen zoome ind / ud 
ved at knibe skærmen ind / ud.
• • Under et indgående opkald
• • I kommunikation
• • Under overvågning
• • Ved afspilning af en optagelse

Træk ud
Zoom ind på  video.

Træk sammen
Zoom ud på video.

Flytning af en zoomet billede
I de følgende situationer kan det zoomede 
billede fra dørtelefon kameraet flyttes lodret og 
vandret.
• Under et indgående opkald
• I kommunikation
• Under overvågning
• Ved afspilning af en optagelse

Ved at vippe enheden vandret viser videoen fuld skærm.

• Under et indgående opkald
• I kommunikation
• Under overvågning
• Ved afspilning af en optagelse

Visning af video i fuld skærm
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Overvågning af indgangs- eller dørstationen
Video og lyd fra indgangsstationer / dørstationer kan overvåges.
Kun lyd vil blive overvåget på kun audio dørstationer.
Lyd fra denne station kan ikke høres af den anden part under overvågning. Imidlertid kan den anden part få besked 
om, at de overvåges (ved hjælp af en meddelelsestone eller blinkende LED), afhængigt af konfigurationen af 
destinations stationen.

Overvågning kan muligvis ikke udføres, hvis destinationsstationen befinder sig i en af følgende situationer.
• Under et udgående opkald
• Under et indgående opkald
• Indgående side
• I kommunikation
• Indstilet ved programmeringen til at forhindre overvågning

1. Tast [Monitor] på Menu skærmen
skærvisning.

2. Tast  lokation der skal monitoreres.
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Monitor2 Hvordan benyttes

3. Tast  dørstation der skal monitoreres.

4. Se video og hør lyd.

• Der vises video af indgangsstationen eller
dørstationen.

5. Tast  for at afslutte monitoreringen

Note

• Overvågningen stopper automatisk efter cirka 30
sekunder.
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Gennemse optagelser
1. Tast [Recording List].

2. Vælg [Auto] eller [Manual].

3. Tast på optagelsen for at
afspille.

• : Kun lydoptagelser
• : Video / lydoptagelser

4. tast .
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5. Se video og lyd.

6. Tast  for at afslutte playback.

Note

• Automatiske optagelser afspilles fra data, der er gemt på
cloud -serveren. Manuelle optagelser afspilles fra data,
der er gemt på denne mobile enhed.

• Den tid, der vises for automatisk registrerede data, er den
tid, der er indstillet på cloud -serveren og ikke den tid, der
er indstillet på den mobile enhed.
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Redigering af optagelseslisten
Optagelseslisten kan redigeres.

1. Tast .

2. Tast [Edit].

• App'en skifter til redigeringstilstand.

3. Vælg den eller de optagelser, der
skal redigeres.

4. Tast .
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5. Tast på den optagelse der skal redigeres

• Lås: Lås den valgte optagelse. Hvis en optagelse er låst, kan
den ikke overskrives eller slettes. "Låst" vises på alle låste
optagelser.

• Lås op: Lås en optagelse op.
• Slet: Slet den valgte optagelse.
• Slet alle: Slet alle optagelser. Låste optagelser slettes ikke.

Det er ikke nødvendigt at vælge alle optagelser for at slette
alle.

6. Tast [Cancel] for at afslutte redigeringen.
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Historik2 Hvordan benyttes

Vis opkaldshistorik
Indgående / ubesvarede opkaldshistorik kan ses. Op til 20 indgående opkaldsposter 
gemmes. De sidste 20 opkaldsposter vises.
Hvis et indgående opkald ikke besvares, vises det i ubesvarede opkald.

1. Tast [History].

Opkalds hitorik liste vises.
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Ændre indstillinger
1. Tast [Settings] på Menu skærmvisningen.

2. Tast på et element for at ændre.
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• Følgende indstillinger kan konfigureres på skærmen Indstillinger.
* Nogle menunavne vil variere afhængigt af den tilsluttede station.

Number Menu name Description Settings

1 Language Indstiller displaysproget.
Sproget, der er indstillet til mobilenhedens 
operativsystem, er standardsprog.

English
Français
Nederlands
Español
Deutsch
Italiano
Norsk
Suomi
Türk

日本語 

2 Door Release Indstiller, om dørens udløserknap skal vises 
på skærmen.
Hvis dette er deaktiveret, vises dørens 
udløserknap ikke.

Enable (default setting)
Disable

3 Do Not Disturb Indstiller, om der skal modtages indgående 
opkald. Hvis dette er aktiveret, modtages 
indgående opkald ikke.

Enable
Disable (default setting)

4 Ringtone Vælger den ringetone (Push -
meddelelsestone), der skal afspilles for 
indgående opkald.
* En meddelelsestone afspilles muligvis på
mobilenheden afhængigt af enhedens
operativsystem.

♪1 (default setting)
♪2
♪3
♪4
♪5
♪6

5 Automatic Recording Indstiller, om der skal optages automatisk.
Hvis dette er deaktiveret, optages 
indgående opkald ikke automatisk.

Enable (default setting)
Disable

6 Format Indstiller, hvordan dato og klokkeslæt skal 
vises.

mm/dd/yyyy (12h) (default 
setting)
mm/dd/yyyy (24h)
dd/mm/yyyy (12h)
dd/mm/yyyy (24h)
yyyy/mm/dd (12h)
yyyy/mm/dd (24h)

7 Privacy Policy Angiver, om fortrolighedspolitikken skal 
accepteres . Hvis "Uenig" er valgt, slettes 
enhedsnavnet, stationsnavnet og eventuelle 
automatiske optagelser. Følgende funktioner 
deaktiveres også for alle registrerede apps i 
den samme enhed.
• Indgående opkald
• Overvågning
• Gennemgang af automatiske optagelser

Agree
Disagree

8 About Viser stationsnummer, stationsnavn, 
bygningsnummer, bygningsnavn, 
enhedsnummer, enhedsnavn og app version.

-

9 License Agreement Viser licensaftalen. -

10 Copyright Viser oplysningerne om ophavsret. -
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11 Help Giver dig adgang til følgende websider.
• Betjeningsvejledning (denne vejledning)
• Aiphone -startside
• Ofte stillede spørgsmål

-

12 Mobile App Configuration Stationsnavnet kan ændres. Indtast et nyt 
stationsnavn, og tryk derefter på [Opdater]. 
(Op til 24 enkelt-tegn kan bruges)
Bekræfter forbindelsesstatus for mobilappen.

Vælg en tilsluttet app, og tryk på [Afbryd] for at 
afbryde forbindelsen.
Når du trykker på [OK] på skærmen til 
bekræftelse af sletning af stationsnavn efter 
afbrydelse, skifter stationsnavnet til 
stationsnummeret.

-

Number Menu name Description Settings



NOTER



https://www.aiphone.dk/
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