Gebruiksaanwijzing T-55

T-55 Deurtelefoon Classe 100

Dit is de nieuwe hands f re e
deurtelef oon van het BTi c i n o
tweedraads systeem.
Het
dipartimento
di
desi gn
industriale van BTicino Italia ga f
de T- 55 dezelf de look als de M- 5 0
videof oons.
De
deurtele f o o n
heef t een grote, duidelijk e to e ts
voor de deuropener, een to e ts
voor de bewak ingsf unctie, e e n
toets voor het bedienen va n
een BTicino relais en vier extra
toetsen, die geschik t zijn vo o r
verschillende f uncties. Je k a n e r
bijvoorbeeld vier verschille n de
deuropeners of vier BT- r e l a i s
direct k an mee bedienen.
De
ingenieurs
van
BTi c i n o
hebben k nap werk geleve rd.
De deurtelef oon Classe 1 00 i s
compact, maar niet te kl e i n .
Hij is rustig voor het oog, m a a r
niet saai. Hij heef t uitgebre i de
mogelijk heden,
maar
is
niet
ingewik k eld. De elek tronisc h e
prints
onder
de
motorka p
zijn
voorzien
van
super i e u re
componenten, die garant s ta a n
voor jarenlange, trouwe dien st.

Ringtones instellen
Ringtone voor

T-55
OPSLAAN

oproep vanaf deurstation S=0

1

> 3 seconden indrukken
2

TEGELIJKERTIJD
INGEDRUKT HOUDEN
MINIMAAL 3 SEC.

ERUIT ZONDER OPSLAAN
16

Ringtone voor

OF

> 10 seconden wachten

OPSLAAN

oproep vanaf deurstation S=1

1

> 3 seconden indrukken
2

TEGELIJKERTIJD
INGEDRUKT HOUDEN
MINIMAAL 3 SEC.

ERUIT ZONDER OPSLAAN
16

Ringtone voor

OF

> 10 seconden wachten

OPSLAAN

tweede belsignaal

1

Klinkt als er wordt aangebeld bij je eigen
voordeur

> 3 seconden indrukken
2

TEGELIJKERTIJD
INGEDRUKT HOUDEN
MINIMAAL 3 SEC.

ERUIT ZONDER OPSLAAN
16

Afstellen

OF

> 10 seconden wachten

BEDIEN DE JOYSTICK TIJDENS
EEN GESPREK VOOR HET
SPRAAKVOLUME:
JOYSTICK OMHOOG IS HARDER
JOYSTICK OMLAAG IS ZACHTER

belvolume en spraakvolume
DE DEURTELEFOON MOET STANDBY STAAN
EN ER IS GEEN GESPREK
JOYSTICK OMHOOG IS BEL HARDER
JOYSTICK OMLAAG IS BEL ZACHTER
DRUK OP DE JOYSTICK ALS JE KLAAR
BENT OF WACHT OP DE TIMEOUT

ALS DE BEL UIT STAAT
GAAT HET ICOON KNIPPEREN

HET SPRAAKVOLUME BIJ HET
DEURSTATION WORDT DOOR DE
INSTALLATEUR INGESTELD

Aanzetten en uitzetten

Key Sound

Standaard laat de deurtelefoon een toon horen
als je een toets aanraakt
HOU DE RECHTER GESPREKSTOETS INGEDRUKT EN
DRUK DAN OP DE LICHTTOETS

Ringtone instellen voor intercom oproep
Wordt in Nederland niet gebruikt

ER KLINKEN 2 PIEPJES BIJ UITZETTEN

ER KLINKT 1 PIEPJE BIJ AANZETTEN

OPSLAAN
1

> 3 seconden indrukken

interne intercom
TEGELIJKERTIJD INGEDRUKT HOUDEN

externe intercom
TEGELIJKERTIJD INGEDRUKT HOUDEN

2

ERUIT ZONDER OPSLAAN
16

OF

> 10 seconden wachten

Gebruikershandleiding

T-55

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over en gaat de LED groen knipperen. De deurtelefoon gaat
vanzelf weer uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar er is dan geen gesprek mogelijk. De T-55 heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten,
maar wel een uitgang voor een extra bel.
De gesprekstoetsen
beginnen of beëindigen een gesprek.
Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Druk op de linker gespreksknop om te
praten en luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de
voordeurdrukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklopsignaal. Als u op de rechter gespreksknop drukt, stopt
het gesprek en gaat de deurtelefoon uit. Doet u niets, dan gaan de deurtelefoon en de verbinding na 60
seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook.
Als de deurtelefoon uit staat, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.
De sleuteltoets
bedient de deuropener.
Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open
is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook
openen als er niet aangebeld wordt (tenzij de functie Safe Door Lock is ingesteld door de installateur).
De bewakingstoets
activeert het deurstation.
Druk op deze toets om het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op de
toets om een ander deurstation te activeren.

De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

en toetsen 1, 2, 3 en 4 voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht): worden
De licht-toets
standaard niet gebruikt.
Volume van de beltoon.
Rechts opzij bevindt zich de joystick waarmee u het volume van de bel kunt instellen als de deurtelefoon uitstaat. Als het belsymbool rood knippert, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen de LED
knipperen. In de gebruiksaanwijzing staat, hoe u de ringtone wijzigt. Sommige ringtones gaan langer over
dan anderen.
Volume van de spraak.
Tijdens een gesprek kan je met de joystick het volume van het gesprek instellen.
Het volume bij het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

Signalering aanraaktoetsen:

De aanraaktoetsen lichten op bij bediening.

Joystick instellingen
De sleuteltoets licht op tijdens een oproep en
tijdens een gesprek. Als je de sleuteltoets
aanraakt tijdens een gesprek, gaat de
sleuteltoets even uit.
Als de Safe Door Lock functie aanstaat en als
de sleuteltoets oplicht bij aanraken, wordt de
deur niet geopend. Met Safe Door Lock kan je
de deur alleen openen als er wordt aangebeld.
Als deze hoorn groen knippert, is er een oproep.
Indrukken om op te nemen.
Tijdens een gesprek licht hij continu groen op.

Toets 4
Toets 3
Toets 2
Toets 1

Tijdens een oproep gaat
de andere hoorn rood branden.
Als hij rood knippert: indrukken
om het gesprek te beëindigen.

LED knippert ROOD
betekent bel staat uit

Bewakingstoets om
deurstation te activeren
Ophangen
Sleuteltoets om deur
te openen
Licht-toets (NVT)
Gesprekstoets
opnemen

Deurtelefoon T-55 ‘Classe 100’ ; BT344282 Classe100 A16E

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie.

