IXG System
Dørstation
IXG-DM7

Betjenings Manual

IXG-DM7

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
•
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Kaldenavne og Beskrivelser
Dørstationen IXG-DM7
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Nr.

Navne &
beskrivelser

1

Højtaler

2

Kamera

3

LED til natbelysning
Når der foretages et opkald, lyser LED'en i situationer med svagt lys og slukker, når kommunikationen slutter.
Lyset tændes også, når det overvåges af en beboer via -app, hovedstation eller servicestationer.
LED'en tænder evt. ikke afhængigt af valgte indstillinger ved idriftsætningen.
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Pladsholder for ADK kortlæser. (kortlæser ikke inkluderet)
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Mikrofon

6

Bevægelsessensor
Registrerer besøgendes bevægelse og tænder velkomstskærmen.

7

Piktogram for kortlæser når inkluderet

Note
• Når der ikke er opkald eller andre funktioner, skifter displayet til standbytilstand i følgende situationer.
– - Når skærmen ikke betjenes i cirka 15 sekunder
– - Når der er gået cirka 30 sekunder, efter at bevægelsessensoren registrerer en gæsts bevægelse
– - Når der er gået cirka 30 sekunder, efter at standbyskærmen eller velkomstskærmen er berørt og bevægelsessensoren
ikke er aktiveret
– - Velkomstskærm: Skærm, der viser billede der er indsat ved installering.
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Betjenings skærmbileder
Der er fire typer betjeningsskærme: Opkald efter enheds-/bolig nummer, Søg via liste på skærmen, Søg efter navn og
et kodetastatur for nøglefri døråbning.
Skærmen, der først vises, varierer afhængigt af indstillingen. En betjeningsskærm type, kan vælges ved at trykke på
dens ikon øverst på skærmen.
Opkald efter enheds-/bolig nummer

Søg via liste på skærmen

Søg efter navn

Kodetastatur for nøglefri døråbning

Skærmvisning

Metoden

Funktionsbeskrivelse

Opkald efter enheds-/bolig nummer

Indtast det unikke bolignummer for den bolig der ønskes opkaldt til

Søg via liste på skærmen

Brug piletaster op/ned til at søge beboernavn og kald op ved
at trykke på aktuelle navn

Søg efter navn

Indtast navn via skærmtastaturet og kald op ved at trykke på navn

Kodetastatur for nøglefri døråbning

Indtast gyldig adgangskode og døren vil frigives
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Skærmbillede under et opkald
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Nr.

Beskrivelse

1

Angiver kommunikationens prioritetsniveau. (Grøn: Normal, Gul: Prioritet, Rød: Hastende).
Hvis der udføres flere operationer på samme tid, vil operationen med den højeste prioritet have fortrinsret.
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Oplysning om bolignummeret vises.

3

Angiver igangværende kommunikation.

4

Angiver dørens aktiverings status.
Symbolet bliver grønt når lås for døråbningen er aktiveret.

5

Tryk + eller – for at skrue op eller ned for volumen. (Returnerer automatisk til standard lyd efter endt samtale)

6

Tryk for at afslutte opkald

7

Teleslynge (for T -kompatibelt høreapparat)
Har teleslynge for at gøre det lettere at høre lyden til høreapparater med T mode funktion.
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