
Agata V - Agata VC - Agata VC/B - Agata VC/B-L

Nämä ohjeet toimitettava laitteen käyttäjälle

Käyttöohje

Agata V-VC-VCB-VCBL Utente 24806022 25-02-14
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Agata V – Agata VC Agata VC/B – Agata VC/B-L

Käytä puhdistukseen ainoastaan hieman kostutettua pyyhettä, älä käytä kemikaaleja.

Pidä painettuna säätääksesi soittovoimakkuutta: ( hiljainen, keskitaso, 
voimakas, pois ( punainen LED palaa ).

Pidä painettuna säätääksesi näytön kirkkautta. (1)

Pidä painettuna säätääksesi näytön värikylläisyyttä. (1) (5)

Lisätoiminto 1 (2)

Lisätoiminto 2 / portieerikutsu ( vihreä LED ) 
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1÷8 Sisäpuhelinkutsu 1-8 ( lisätoiminto)

Painettaessa alle 2 sekuntia aktivoituvat sisäpuhe-
linkutsut 5-8 ( punainen LED vilkkuu). 

Painettaessa yli 2 sekuntia aktivoituu hätäkutsu 
portieerin kojeeseen ( lisätoiminto ). 

Ovipaneelin aktivointi/valinta ( sininen LED ). (3)

Oven avaus ( sininen LED). (4)

1. Toiminta on mahdollinen vain jos kuva näkyy näytöllä 
2.  Toiminta on mahdollinen myös silloin kun puheyhteys ovelle ei ole 
aktiivinen, mikäli järjestelmä sen sallii.
3. Toiminta on mahdollinen vain linjan ollessa vapaa.
4. Järjestelmissä, joissa tämä toiminta on kytketty, LED palaa ilmaisten 
oven olevan auki ( puheyhteyden tai ovikojeen aktivoinnin aikana).  
5. Mustavalkomonitorissa tällä säädetään kuvan kontrastia
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Agata V - Agata VC - Agata VC/B - Agata VC/B-L

Perustoiminnot

Puheluun vastaaminen

Puhelu aktiivinen

Oven aukaisu

Lopetus
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Agata V - Agata VC - Agata VC/B - Agata VC/B-L

!

!

Ovipanelin aktivointi

Paina        painiketta aktivoidaksesi 
yhteyden ovipaneelille.

Jos järjestelmässä on useita ovipa-
neeleja, voit painelemalla       paini-
ketta vaihtaa paneelia.
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Agata V - Agata VC - Agata VC/B - Agata VC/B-L

!

!
MASTER

MASTER

SLAVE

SLAVE

Kuvan siirtotoiminta

Mikäli soitto on ohjelmoitu soimaan yhtäaikaisesti useammassa puhelimessa, näkyy 
kuva vain “MASTER” puhelimeksi ohjelmoidussa puhelimessa. “SLAVE” puhelimeksi 
ohjelmoituun puhelimeen siirtyy kuva painamalla         painiketta. Puheluun vastataan 
kuten normaalisti nostamalla luuri .
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Agata VC/B - Agata VC/B-L

Int. 1

Int. 1

Sisäpuhelintoiminta (lisätoiminta)

Toiseen puhelimeen soitetaan 
nostamalla luuri ja painamalla 
haluttua sisäpuhelinpainiketta.

Sisäpuhelun aikana ovipaneelilta 
tuleva soitto kuuluu piip-äänenä, 
joka toistuu 5s. välein. 
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Agata VC/B - Agata VC/B-L

Int. 1 Int. 2

Int. 2

Int. 2

Int. 2Int. 1

Int. 1

2 Int. 1

 

 

Puhelun siirto

Puhelun ollessa käynnissä ovelle, valitse puhelin, johon haluat soiton siirtää. 
Puheluun vastataan luuria nostamalla ja puheyhteys aktivoituu.  Ovipaneeli pysyy 
pidossa. Yhteys toisen puhelimen ja oven kanssa aktivoituu kun ensimmäisen 
puhelimen luuri lasketaan. Uusi vastaaja voi myös kääntää puhelun takaisin enim-
mäiselle vastaajalle.
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Agata VC/B - Agata VC/B-L

 

 
 

 
 

Toiminnat portieerinkojeen kanssa (erikoistoiminto)

CALL ME

call n2

PANIC 2

Soittopyyntö portieerilta näkyy 
lisätoiminto 2 valon vilkkumisena ja 
se sammuu kun puhelu on yhdistetty.

Paina lisätoiminto 2 painiketta alle 2s.

Paina painiketta vähintään 2s. kunnes 
kuulet piip-äänen. Punainen led 
vahvistaa hälytyksen menneen 
portieerin kojeelle. Valo sammuu 
portieerin ottaessa yhteyttä. 
Panic-painikkeella on korkeampi
prioriteetti muihin puheluihin 
nähden.

Portieerikutsun muistutus

Soittopyyntö portieerille

Paniikkipainike
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Agata VC/B - Agata VC/B-L

ALARM!

Hälytysilmoitus
Vastauspuhelimeen voidaan 
kytkeä hälytysilmaisin, joka 
tekee hälytyksen portieerin 
kojeelle. Tämä hälytys kuuluu
vastaanottajalla jaksottaisena 
signaalina n.10s välein.

Älä saastuta ympäristöä pakkausmateriaalilla. Kun laite tulee käyttöiän 
päähän huolehdi ettei se saastuta ympäristöä.


