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                                       Sådan navigeres der i menuerne: 

                                                                         

Menuknapper                                                                 Monitors trykknapper 

Ikoner der er vist på skærmen (navigeringsknapper: X, <, > og ), er styret ved hjælp af de tilsvarende trykknapper som er 

placeret på monitorens front og er markeret med rød cirkel: 

 X: Tilbage fra tidligere skærm eller fra standby. 
 <: Vælg den tidligere indstilling fra menuen. 
 <: Fremhæv den næste indstilling i menuen. 

: Vælg det valgte og aktiver funktionen. 
 

Bemærk: 
- Den hvide linje i bunden af ikonet, indikerer hvilken funktion der er valgt. 
- Monitoren forlader automatisk programmeringsindstillingen efter 60 sekunders inaktivitet. 
- Når en indstillingsmenu forlades, skal man vente 1,5 sekunder før man påbegynder en ny funktion. 
 

Løft røret ved opkald og der kan kommunikeres med døren, røret skal løftes inden 30 sek., ellers går telefonen i standby.  

Under samtalen kan man åbne døren ved at trykke på nøglesymbolet. Når kommunikation er færdig lægges røret på.   

 

 

 

 

Døråbnerknap 

Kort tryk og kamera 

tænder ved døren. 

 

F1. Funktionstast, evt. til 

trappelys, elevator m.m. 

 

OSD-menuen på skærmen giver dig adgang til 

skærmfunktioner og programmering: - Sluk for 

ringetone-tilstand. Funktionen "Forstyr ikke". - 

Valg af opkald melodier og lydstyrke. - 

Aktivering af ekstra funktion. - Lysstyrke / 

Kontrast / Farveindstilling 

F1 

 
 Rød LED. Når den lyser konstant er telefonen i 

dvale og alt er OK. Hvis den blinker langsomt er 

natindstilling(lydløs) aktiveret, og ved opkald er 

der ingen ringetone. 
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Frakoble ringetone: 

Dette ikon giver mulighed for at til- og fra-koble ringetonen (”Forstyr ikke” funktion). 

 

Tryk på  for at ændre til det valgte. Som standard er normal drift valgt (ringetone høres). 

Den røde LED på telefonen blinker langsomt, når ”Forstyr ikke” funktionen er aktiv. 

 

Ændre dato og tid / datoformat: 

Tryk på menu-tasten på fronten af monitoren, tryk frem til tandhjul, så der er en streg under tandhjulet og tryk 

på tasten for godkend ikon og vælg ur/dato ikon og derefter godkend.  

 

 

                  Med piletast op og ned vælges værdien, og med pil til højre 
                  vælges dag, måned, år, timer og minutter. Der afsluttes med  
                  flueben              for at gemme indstillingerne. 
 
                  Bemærk! Hvis monitoren har været strømløs, skal dato og tid  
                  indstilles igen. Der vil fremkomme et ikon i nederste venstre  
                  hjørne for at indikere at tiden mangler og blive indstillet.  
                   


