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T-6

Bezoek belt aan bij ingang beneden
Als er aangebeld wordt op het deurstation bij de ingang, gaat uw deurtelefoon over en heeft u 30 
seconden de tijd om op te nemen. De maximale gesprekstijd is 60 seconden. Door op te hangen 
beëindigt u het gesprek en gaat de deurtelefoon uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 
seconden verbroken. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. 
Is de deurtelefoon uit, dan kunt u geen gesprek beginnen.

Sleuteltoets             bedient de deuropener
Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het 
deur-icoon      op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid 
op uw deurtelefoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur 
vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

Lichttoets          wordt niet gebruikt
De lichttoets dient om de traphuis verlichting te schakelen door middel van een speciaal BTicino 
component.

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie
T-6 Deurtelefoon “Rockanje” Art. Bt344232 Sprint

Bezoek staat bij uw eigen voordeur: voordeurbel
Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeurbel, dan klinkt een tweede belsignaal, maar is er geen 
gesprek mogelijk. Als er tijdens een gesprek met iemand bij het deurstation beneden ook bij uw 
voordeurbel wordt aangebeld, dan klinkt er een aanklopsignaal.

Volume van bel
Aan de rechterkant van de deurtelefoon zit een schakelaar met drie standen waarmee u het volume 
van de beltoon kunt instellen op zacht - medium - hard. Het is niet mogelijk een andere ringtone in te 
stellen.
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