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Besvarelse af  
døropkald
Der er forskel på ringeto
nerne fra hhv. gadedøren 
og døren til den enkelte 
lejlighed. Når en besøgende 
trykker på dørklokken, 
ringer hustelefonen, og 
trykknappen opkaldsfra
kobling blinker. 

De kan besvare opkaldet 
inden for 45 sekunder, efter 
sidste ringetone har lydt.

Aktivering af  
døråbner
Når De trykker på døråb
nerknappen, åbnes den dør, 
hvor seneste opkald blev 
foretaget, i 3 sekunder.

Aktivering af lys
Når De betjener lampe
trykket, aktiveres belys
ningen, hvis denne er blevet 
tilsluttet af elinstallatøren.

Opkaldsfrakobling
Ved et kort tryk på opkalds
frakoblingstrykket frakobles 
alle ringetoner og tilkobles 
igen på samme måde. 
Trykket lyser rødt, når fra
koblingen er aktiveret. 
Når en besøgende ringer 
på døren, mens opkalds
frakoblingen er aktiveret, 
blinker trykket.

Opkald til dørstation
Løft røret. Tryk 2 gange på 
lampetrykket for at etablere 
taleforbindelse til den dør
station, hvor seneste opkald 
blev foretaget.

Ringetonestyrke
Ringetonestyrken kan ind
stilles i 5 trin:

Med røret lagt på 
holdes opkaldsfrakoblings
trykket nede i 3 sekunder, 
således at den indstillede 
ringetonestyrke høres.

Ved et kort tryk på 
opkaldsfrakoblingstrykket 
øges lydstyrken ét trin. Efter 
det højeste trin springer 
ringe tonen tilbage til laveste 
lydstyrke. 

Den valgte lydstyrke 
gemmes ved at trykke på 
op kalds frakoblingstrykket i 
3 sekunder.

Ringetonemelodi
De kan vælge mellem 11 
forskellige ringetonemelo
dier. Ringetonen indstilles 
altid for den dør, hvor 
se neste opkald blev fore
taget. De skal altså først 
trykke på ringeklokken ved 
gadedøren eller døren til 
lejligheden. (Det er muligt 
at vælge en anden ringe
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tonemeleodi til internt kald 
eller gruppekald).

Når telefon
røret er lagt på Hold dør
åbner og lampetryk nede 
samtidig i 3 sekunder for at 
høre den indstillede ringeto
nemelodi.

Ved aktivering af 
opkaldsfrakoblingstrykket 
skifter ringetonemelodien.

Den valgte ringetone
melodi gemmes ved at 
trykke på opkaldsfrakob
lingstrykket i 3 sekunder.

Programmering af tryk
Lampetrykket, monitor
trykket og opkalds frakob
lingstrykket kan også 
programmeres med andre 
funktioner. Yderligere 
op lysninger fås hos Deres 
elinstallatør.

Plejetips
Rengør kun indendørsmo
dellen med en blød, fugtig 
klud, der er dyppet i mildt 
sæbevand. Tør rengøring, 
skrappe rengøringsmidler 
og skuremidler kan beska
dige overfladen. Detaljerede 
plejetips kan downloades 
under www.siedle.com.

Service
Med hensyn til garanti 
gælder lovens bestem
melser. Udskiftning af 
enheden ved service fore
tages af Deres elinstallatør.
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