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1÷8

Soittoäänen voimakkuus

Kirkkaus

Värikylläisyys

Sisäpuhelinkutsu -mikäli käytössä

Valinta sisäpuhelimet 5-8

Hätäpainike (punainen led) -mikäli käytössä

Puhelun aktivointi/katkaisu (sininen led)

Oven avaus (sininen led)

Ovipaneelin aktivointi 

Lisätoimintopainike 2 / Portieeripainike

Soitonesto

Lisätoimintopainike 1

Toimintapainikkeet
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VAKIOTOIMINNAT

Puhelu

Puheluun vastaus

Puhelu käynnissä

Äänen mykistys

Oven aukaisu

Puhelun lopetus
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Ovipaneelin aktivointi

Paina             aktivoidaksesi yhteyden
ovipaneeliin.

Mikäli rapussa on useampi ovipaneeli voit 
vaihtaa paneelia painamalla           .

Yhteyden lopetus painamalla       tai
automaattisesti 60s. kuluttua.

1
2

1
2

1
2

x1

x2

x2

Toiminnat puhelun ja ovipaneelin aktivoinnin aikana

Puhelun aktivointi     , oven aukaisu        lisätoi-
mintojen aktivointi           . Mikäli järjestelmään on 
kytketty ovivalvontakosketin ilmaisee led          jos 
ovi on auki.
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MASTER SLAVE

MASTER SLAVE

SLAVEMASTER

SOITON ESTO

Estääksesi tulevan puhelun, paina painiketta       . Ovipaneelilta 
soitettaessa näkyy kuitenkin kuva puhelimessa. Palauttaaksesi 
soiton paina uudelleen          . 

KUVAN SIIRTÄMINEN

Mikäli soitto on ohjelmoitu soimaan yhtäaikai-
sesti useammassa puhelimessa, näkyy kuva vain 
“MASTER” puhelimeksi ohjelmoidussa 
puhelimessa. “SLAVE” puheliksi ohjelmoituun 
puhelimeen siirtyy kuva painamalla                
painiketta. Puheluun vastataan painamalla       .
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PERLA 1

PERLA 1

PERLA 2

PERLA 1 PERLA 2

PERLA 2

PERLA 2

PERLA 2

SISÄPUHELIN TOIMINTA  (erikoistoiminta) 

Paina  haluttua sisäpuhelinpainiketta soittaaksesi 
numeroihin 1-4. Painamalla > ja haluttua painiketta 
voit soittaa numeroihin 5-8. 

Valittuasi halutun puhelimen, soittaja kuulee 
vapaaäänen ja vastaanottaja valitun soittoää-
nen ja vastaa puheluun painamalla              .

Sisäpuhelun aikana ovipaneelilta tuleva soitto kuuluu piip-äänenä, joka toistuu 5s. välein.

Vihreä led vilkkuu 2-kertaa ja äänimerkki ilmaisee kolmella piip-äänellä ovipaneelilla, että linja 
on varattu.
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PERLA 1 PERLA 2

PERLA 1 PERLA 2 PERLA 2

PERLA 1 PERLA 2 PERLA 1

PERLA 2PERLA 1

SOITON SIIRTO (erikoistoiminto)

Puhelun ollessa käynnissä, valitse puhelin, johon haluat soiton siirtää. (Soittaja kuulee 
vapaaäänen ja vastaanottaja valitun soittoäänen. Vastaanottaja vastaa puheluun 
painamalla          . Paina       ja puhelu ovelta siirtyy uudelle vastaajalle.  Uusi vastaaja voi 
myös kääntää puhelun takaisin enimmäiselle vastaajalle.
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IT

TOIMINNAT PORTIEERIN KOJEEN KANSSA (erikoistoiminto)

Portieerikutsu

Paina      vastataksesi portieerikutsuun    

Portieerikutsun muistutus
CALL ME Ilmoitus tulleesta portieerikutsusta 

näkyy Aux2 ledin palamisena    . Led 
sammuu kun soitetaan portieerille.

Soittopyyntö portieerille

call n2

Soittopyynnön teko portieerille.

PAnic 4

Paniikkipainike
Paina           painiketta vähintään 1s. 
kunnes kuulet piip-äänen. Punainen led 
vahvistaa hälytyksen menneen portieerin 
kojeelle. Valo sammuu portieerin ottaessa 
yhteyttä. Panic-painikkeella on korkeampi 
prioriteetti muihin puheluihin nähden.  

ALARM D

Hälytysilmoitus

Vastauspuhelimeen voidaan kytkeä 
hälytysilmaisin, joka tekee hälytyksen 
portieerin kojeelle. Tämä hälytys kuuluu 
vastaanottajalla jaksottaisena signaalina 
n.10s välein.
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Käytä ainoastaan pehmeää, hieman kostutettua kangasta laitteen 
puhdistamiseen. Älä käytä kemikaaleja.

HÄVITYS
Älä roskaa ympäristöä pakkausmateriaalilla. Kun laitteen elinkaari on 
loppunut huolehdi sen kierrätyksestä asianmukaisella tavalla.  


