Gebruiksaanwijzing T-50

T-50 Deurtelefoon Egmond

De voor BTicino kenmerke n d e
cirkel met vier bedieningstoe t s e n
zie je terug bij de T-50, m a a r
dan anders. De T-50 heeft e e n
grote, duidelijke toets voo r d e
deuropener, een toets voo r d e
bewakingsfunctie, een toets v o o r
het bedienen van een BTi c i n o
relais en vier extra toetsen , d i e
geschikt zijn voor verschille n d e
functies. De ingenieurs van BTicino
hebben knap werk geleverd . D e
deurtelefoon Egmond is com p a c t ,
maar niet te klein. Hij is r u s t i g
voor het oog, maar niet saa i . H i j
heeft uitgebreide mogelijkhe d e n ,
maar is niet ingewikkeld. D e
elektronische prints ‘onde r d e
motorkap’
zijn
voorzien
van
superieure
componenten,
die
garant staan voor jarenla n g e ,
trouwe dienst.

Ringtone instellen

T-50

Ringtone instellen voor oproep vanaf buitenpost (S=0)
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Ringtone instellen tweede belsignaal
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Ringtone instellen voor oproep vanaf tweede buitenpost (S=1)
- alleen bij meerdere buitenposten!
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Gebruikershandleiding deurtelefoon

T-50

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over en knippert de groene LED. Als er wordt aangebeld op
de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. De T-50 heeft geen
ringleidingfunctie voor gehoorapparaten, maar wel een uitgang voor een extra BTicino bel 336910.
Neem de hoorn op om te praten en luisteren.
Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. De LED gaat groen branden als u in gesprek
bent. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeur-drukker wordt
gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u ophangt, stopt het gesprek. Als er bij de buitenpost ergens
anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Doet u niets, dan stopt het na 60 seconden vanzelf. Als er
niet is aangebeld, krijgt u alleen verbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.
De sleutelknop
bedient de deuropener.
De buitenpost maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open
is. Als er meerdere buitenposten zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook
openen als er niet aangebeld wordt.
De bewakingsknop
zet de buitenpost aan.
Met deze knop kunt u de buitenpost activeren. Als er meerdere buitenposten zijn dan zullen deze achter
elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze knop te drukken. De bewakingsknop werkt niet als
er elders iemand in gesprek is.
De lichtknop
en knoppen 1 2 3 4 worden standaard niet gebruikt.
Dit zijn programeerbare (met de M-waarde) functieknoppen voor bijvoorbeeld het schakelen van verlichting.
Volume van de beltoon.
Aan de rechterkant van het toestel bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon
kunt instellen. Als de LED rechtsboven rood oplicht, staat de bel helemaal uit. Het volume van het gesprek
wordt door de installateur ingesteld op de buitenpost.
Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van uw BTicino installatie.
Knop 4
Knop 3
Knop 2
Knop 1
LED ROOD = bel uit
Rode LED aan:
deuropener wordt bediend
(als er een deurstanddetector is:
LED knippert: deur staat open
LED uit: deur is dicht)

Bel hard-zacht-uit

LED aan groen: gesprek
LED knippert groen: er is een oproep

Lichtknop nvt
Bewakingsknop

Sleutelknop

Deurtelefoon T-50 ‘Egmond’
BT344272
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Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie.
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