Monitor
gebruikshandleiding
Type Genius
1. Keuzeschakelaar met 3 standen:

Links: maximaal volume beltoon.
Midden: normaal volume beltoon.
Rechts: minimaal volume beltoon.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deuropener
Hoorn van de monitor
(de hoorn opnemen om een gesprek te voeren).
Drukknop 1, geen functie.
Drukknop 2, af fabriek geprogrammeerd voor de
functie ‘Beeldoproep’. De “beeldoproep” functie is
alleen mogelijk als het systeem in “rust” is.
Scherm zwart/wit
Knop voor instelling van de helderheid (Draai
tegen de klok in om de helderheid te vergroten).

Attentie!
Om het risico van storingen en contact met elektriciteit te voorkomen of tot
een minimum te beperken:
• het apparaat niet openmaken en niets eigenhandig repareren.
• schakel daarvoor in voorkomende gevallen gekwalificeerd personeel in.
• geen voorwerpen in het apparaat steken en geen vloeistof ingieten.
• reinigen met een met water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van
alcohol en andere agressieve producten.
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Beeldoproep
De functie Beeldoproep kan worden in- en uitgeschakeld.
Neem de hoorn van de haak. Om deze functie uit te schakelen houdt u de drukknop
minimaal 6 seconden ingedrukt. Als de instelling voltooid is, hoort u een enkele bevestigingstoon. Houd dezelfde drukknop langer dan 6 seconden ingedrukt om deze
functie weer in te schakelen. In dat geval hoort u een dubbele bevestigingstoon.

Wijzigen beltonen van de monitor
keuze uit 7 verschillende beltonen
Wijzigen beltoon:
Druk de knop (deuropener) in tot u de bevestigingstoon hoort.*
Druk de knop deuropener nogmaals kort in.
U hoort een pieptoon.
Wacht enkele seconden totdat u een bevestigingstoon hoort.
Druk na de bevestigingstoon kort op de knop (deuropener). Iedere keer dat u de knop
(deuropener) indrukt hoort u een andere beltoon. De gekozen beltoon wordt bevestigd en ingesteld als u de hoorn van de haak neemt en weer ophangt.

Wijzigen oproeptoon eigen voordeurbel
Druk de knop (deuropener) in tot u de bevestigingstoon hoort.*
Druk de knop deuropener 3 maal kort in totdat u 3 pieptonen hoort.
Wacht enkele seconden totdat u een bevestigingstoon hoort.
Druk na de bevestigingstoon kort op de knop (deuropener). Iedere keer dat u de knop
(deuropener) indrukt hoort u een andere beltoon. De gekozen beltoon wordt bevestigd en ingesteld als u de hoorn van de haak neemt en weer ophangt.
*Let op: Indien deze bevestigingstoon niet hoort is het systeem bezet.
Wacht enkele minuten en herhaal de bovenstaande stappen.
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