Tab 7s videofoon met Wi-Fi
40507

Rust stroomafname 120 mA
Actief stroomafname 400 mA
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Uitleg instellingen
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montage
Kies voor de montage een plek waar geen lampen of zon op het scherm
schijnen om vervelende schitteringen te voorkomen.
- Monteer de bijgeleverde metalen bevestigingsplaat bij voorkeur over een
inbouwdoos heen.
- Sluit de tweedraads bus aan volgens het schema van Nelec.
- Nelec heeft de eindweerstand correct ingesteld.

onderhoud
Neem de videofoon af met een zachte doek. Maak het apparaat niet nat en
gebruik geen chemische middelen. De toetsenpoetsfunctie (instellingenscherm)
zet alle aanraaktoetsen 30 seconden uit, zodat je tijdens het schoonmaken de
videofoon niet per ongeluk bedient.

waarschuwing voor de bewoner
Maak de videofoon niet open en kom niet aan de bedrading. Waarschuw bij
storing een erkend elektrotechnisch installateur.
Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.

184 mm

166 mm

dikte 24,2 mm

Technische gegevens
Videofoon voor wandmontage door middel van een metalen bevestigingsplaat.
Zeven inch beeldscherm
Beeldverhouding 16:9.
Resolutie 800 x 480 pixels.
Minimum sterkte videosignaal op de bus: -20 dBm
Capacitieve aanraaktoetsen met backlit verlichting.
Gevoed door de tweedraads bus op klemmen 1 en 2.
Nominale voedingsspanning 28Vdc.
Stroomafname in standby: 120 mA.
Stroomafname maximaal: 400 mA.
RF Output vermogen < 100 mW (20 dBm).
Typering omgeving: Class A1 (gebruik indoor).
Waterdichtheid IP30.
Bedrijfstemperstuur: -5 graden Celsius tot +40 graden
Max. luchtvochtigheid: 10 - 80%
Elektronische bel met 10 verschillende melodieën.
Ingang voor voordeurdrukker voor het tweede belsignaal.
Ingang voor hulpvoeding: alleen Elvox 6923 toegestaan 28Vdc
Afmetingen: 165,8 x 184 x 24,2 mm.
DIP switch voor eindweerstand.
De Tab 7s kan een oproep doorschakelen naar een smartphone of tablet via een WiFi netwerk met toegang tot het internet:
Frequentie banden: 802,11 b,g,n, 2.4 Ghz.13-channel IEEE
Frequentiebereik 2412 - 2472 Mhz.
Netwerken: OPEN, WEP 64bit (5-character ASCII), WEP 128bit (13-character ASCII), WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
TKIP en AES cijfers worden ondersteund voor WPA en WPA2 netwerken.
WPS functie voor WPA/WPA2 netwerken
Acces Point (hotspot): WPA2-PSK AES netwerk.
Elvox en Nelec zijn niet verantwoordelijk voor de apparatuur waarmee de gebruiker verbinding maakt met het internet. De
kosten van de internetverbinding bij de internet service provider zijn voor rekening van de gebruiker. De Tab 7s hanteert een
VOIP streaming systeem, dus check dat dat niet geblokkeerd is bij de internet service provider of bij het data-contract van de
smartphone

de videofoon monteren
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VIDEOCITOFONO DUE FILI Wi-Fi
DUE FILI Wi-Fi VIDEO ENTRYPHONE

MADE IN ITALY
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2) Bevestig de bevestigingsplaat
tegen de muur.

1) Druk de borg-lip in en schuif
de bevestigingsplaat van de
videofoon omlaag.
VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
ITALY

40507
VIDEOCITOFONO DUE FILI Wi-Fi
DUE FILI Wi-Fi VIDEO ENTRYPHONE

MADE IN ITALY

> 10 cm

ON

A
OPEN

ON

B
100ohm
ON

ON

C

1

2

50ohm

1 2 FP M E+ E28V

400mA

1 2 FP M E+ E-

4) Haal de groene connector uit
de achterkant van de videofoon.
1,20m

1,65m

3) Hanteer deze hoogte.

1 2 FP M E+ E4) Sluit de tweedraads bus en de
voordeurdrukker volgens het schema
aan op de groene connector. Klik de
connector op de videofoon.

5) Houd de videofoon net iets hoger
dan de bevestigingsplaat. Beweeg de
videofoon naar de bevestigingsplaat
en schuif hem omlaag.
Om ‘m d’r weer af te halen: druk de
borg-lip aan de achterkant midden onder
licht in en schuif de videofoon omhoog.

de Tab 7s aansluiten
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VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
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VIDEOCITOFONO DUE FILI Wi-Fi
DUE FILI Wi-Fi VIDEO ENTRYPHONE

MADE IN ITALY
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A
OPEN
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ON
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400mA
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Twee aders BUS

Voordeurdrukker
Maximale afstand tot de
voordeurdrukker 10 meter

ON

A
OPEN

ON

B

De dipswitch bepaalt of de videofoon een
eindweerstand heeft en welke waarde die
weerstand heeft. Bij montage in serie staan
alle videofoons op A (open) en staat alleen
de laatste videofoon op B (100 Ohm).
De C wordt alleen gebruikt bij Cat5 kabel.

100ohm

ON

C
50ohm

de eerste keer
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adres

Normaal gesproken moet iedere videofoon eerst een ID (het
Elvox-adres) krijgen, maar importeur Nelec programmeert alle
Elvox videofoons voor ze de deur uitgaan. De ID bepaalt bij
welke drukker of welk huisnummer van het deurstation deze
videofoon hoort. In het schema van Nelec staan de Id’s ook.
Videokits zijn voorgeprogrammeerd door de fabriek in Italië.
Elvox is bezig met een Nederlandstalige versie van de app
voor smartphone.

IMPOSTAZIONI

Generale

Display

08:36
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Systema
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08:36

Lingua: Italiano
Impostare la lingua

Italiano

Español

English

Svenska

Francais

Português

Deutsch

Nederlands

= Start en opslaan.
= Verlaat zonder opslaan.

Deze handeling mag alleen door de installateur uitgevoerd
worden!
Selecteer PRIMAIRE CONFIGURATIE, omdat in Nederland de
secondaire configuratie niet gebruikt wordt.
Alleen als er nog geen ID is ingesteld en je wilt dat nu doen,
moet je de PIN-code met vier cijfers ingeven.
Deze is standaard 0000, maar kan gewijzigd worden.
Om het instellen van de ID te vergemakkelijken gaan het beeld
en geluid van de videofoon aan, zodat je kan communiceren
met het deurstation.
Je hebt 20 seconden om iemand op de juiste drukker van het
deurstation te laten drukken. Bij een keypad deurstation moet
die persoon het juiste huisnummer intoetsen en aanbellen.
De videofoon meldt of het instellen van een ID is gelukt:
CONFIGURATIE UITGEVOERD.

Als Nederlands er niet bijstaat, kies dan Engels en Nederlands
wordt beschikbaar na een firmware update via Wi-Fi.

instellingen
INSTELLINGEN

Hoofd.

Display en knoppen

08:36
Taal
Nederlands
Datum en uur instelling
dd/MM/yyyy - 24h

Audio
Datum en uur
Oproep
mogelijkheden
WiFi/ mobiele
toestellen

Handmatig - 01/04/2020

Reinig het scherm

Systeem

INSTELLINGEN

Hoofd

Display en knoppen

08:36
Achtergrond
Himalaya
Opdracht aanpassing
Antwoordapparaat - intercom -frontplaten - CCTV - uit...

Audio
Favorieten bekijken
Oproep
mogelijkheden
WiFi/ mobiele
toestellen
Systeem

INSTELLINGEN

Hoofd

Display en knoppen

ON

Achtergrondverlichting en standby tijd
Achtergrondverlichting 100% - Standby uitschakelen60”

LCD-helderheid
50%

08:36
Beltonen
Frontplaten: 1 - Intercom: 1 - Buitendeurs: 1
Toon toetsen
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Raak het touchscreen aan en de videofoon toont het
beginscherm. Raak het icoon instellingen
aan.
Druk op X of op de groene balk om de instellingen te verlaten.
Bij het menu “Hoofd” kan je de taal, datum, keuze 12/24 uur, tijd
en tijdzone instellen.
De functie “Reinig het scherm” schakelt gedurende 30
seconden het touchscreen uit, zodat je het kan schoonmaken.
Als er gedurende die tijd wordt aangebeld, gaat de schoonmaakfunctie uit om op te kunnen nemen.
Bij “Opdracht aanpassing” kan je zelf bepalen welke
applicaties worden getoond links op het beginscherm. Swipe de
applicatie erbij of eraf.
“Waarschuwing toets” betekent dat de alarmknop op het
beginscherm kom te staan en dan moet er een portiercentrale in
het gebouw zitten (in Nederland bijna nooit).
Bij “Favorieten bekijken”, kan je zien welke onderdelen je hebt
toegevoegd aan de favorietenlijst en de lijst bijwerken. De
favorieten worden op het beginscherm getoond als je de optie
“inschakelen favorietenlijst” aanzet en als je tijdens een gesprek
op knop
drukt. Dat toevoegen doe je door in het beginscherm bijvoorbeeld bij “frontplaten” bij “zelf start modus” op
het favorietenicoon
te drukken.
Bij “LED-helderheid” stel je in hoe fel de gesprektoets en de
sleuteltoets onder het scherm oplichten.
Met “Power LED aan wanneer display uitgeschakeld” kan je
instellen dat de twee aanraaktoetsen ook verlicht blijven als het
scherm uitstaat. De gesprektoets knippert als er voicemail is.
Bij “Beltonen” kan je kiezen tussen 10 ringtones voor als er
wordt aangebeld bij het deurstation (frontplaten) of bij de eigen
voordeur (buitendeurs). De intercomfunctie wordt in Nederland
niet gebruikt.
Met “Toon toetsen” kan je instellen dat de videofoon een beep
laat horen als je het scherm of de toetsen aanraakt.
“Gesprekvolume” betreft het volume van de luidspreker van de
videofoon tijdens een gesprek. Het volume van de luidspreker
van het deurstation wordt door de installateur ingesteld.

OFF

Audio
Gespreksvolume
Oproep
mogelijkheden
WiFi/ mobiele
toestellen

Volume instellingen

Montage mogelijkheden
Montage tegen de muur

Systeem

INSTELLINGEN

Hoofd

Display en knoppen

08:36
Welkomstbericht
Standaard bericht
Personalisering
Buitenpost, intercom, CCTV, bedieningselementen

Audio
Professioneel kantoor
Oproep
mogelijkheden
WiFi/ mobiele
toestellen
Systeem

Niet-vastgesteld programma

Toets ‘Sleutel - Centrale
Gesprek beeindigen: OFF - Centrale: OFF

Hier kan je het welkomstbericht inspreken, dat de aanbeller
hoort als je antwoordapparaat aanzet bij Aan/Uit commando’s.
De “Beeld activatie tijd” is de tijd tussen het aanbellen en het
afspelen van het welkomstbericht. Let op: het deurstation geeft
de bewoner standaard 30 seconden om op te nemen, de zogenaamde afhaaktijd. De beeldactivatietijd moet niet langer zijn
dan de afhaaktijd, anders werkt het antwoordapparaat niet.
De installateur stelt de afhaaktijd in op het deurstation van 1 tot
255 sec. (standaard 30 sec.) en geldt voor het hele gebouw.
Bij “Personalisering” kan je de naam van bepaalde
commando’s wijzigen. Om fouten te vermijden moet je hiervoor
de PIN-code (standaard 0000) ingeven. De gepersonaliseerde
namen worden ook door de app op je smartphone gebruikt.
“Professioneel kantoor” betekent dat de deur meteen open
gaat als iemand aanbelt. Vul de tabel met openingstijden in. De
functie is bedoeld voor dokterspraktijken, maar wordt in
Nederland niet echt gebruikt, omdat de deur zonder enige
controle geopend wordt.
Onder “Toets sleutel - Centrale” kan je bepalen of het beeld
aan moet blijven of meteen uit moet als je op de sleuteltoets
hebt gedrukt.

Wi-Fi koppeling maken
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Vóór je je smartphone gaat koppelen via Wi-Fi...
1) Zorg dat je op je smartphone de app “VIMAR DOOR” hebt gedownload uit de App Store en hebt geïnstalleerd.
Vimar is het moederbedrijf van Elvox. De app is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store. Soms
moet je je wachtwoord (bijvoorbeeld Apple ID) hiervoor invoeren. Dat wachtwoord kan de elektro-installateur, die
de videofoon komt monteren, ook niet weten als hij je moet helpen.
2) Je smartphone moet een camera hebben. Verleen de app van Vimar desgevraagd toegang tot je camera.
3) Zorg ervoor dat je weet hoe je eigen Wi-Fi netwerk heet en wat het wachtwoord is. Check met je smartphone of
er in de buurt van waar de videofoon zit voldoende sterke Wi-Fi ontvangst is.
4) Zoek uit wat het beveiligingsniveau van het Wi-Fi netwerk is:
onbeveiligd, WEP, WPA/WPA2 of WPS. Anders zal je alle mogelijkheden moeten proberen.
5) Bij bedrijven en kantoren heeft het netwerk vaak een firewall die blokkades opwerpt. Als de router de videoverbinding blokkeert, dan kan de videofoon geen gesprekken doorschakelen naar een smartphone.

INSTELLINGEN

Hoofd

08:36
Wi-fi
OFF

Display en knoppen

Toon QR Code van configuratie
Niet beschikbaar: aanvraag hotspot

Audio
Koppelen van nieuwe mobiele apparaten
Oproep
mogelijkheden
WiFi/ mobiele
toestellen

Niet beschikbaar: wifi aanvraag

Geavanceerde opties voor WiFi
Het niveau van audio- en video-instellen

Systeem

INSTELLINGEN

Hoofd

Display en knoppen

08:36
PIN-code wijzigen

Configuratie
ID 4 - Firmware 02.001

Audio
Update firmware
Oproep
mogelijkheden
WiFi/ mobiele
toestellen

Reset en herstarten

“Wi-Fi”: Zet hier de Wi-Fi van de videofoon aan, selecteer het
juiste Wi-Fi netwerk, kies het beveiligingsniveau en voer het
wachtwoord voor de Wi-Fi in.
“Toon QR Code van configuratie” in nodig als je de “hotspotmode” gebruikt en dat doe je alleen als er geen bestaand Wi-Finetwerk is (af te raden!).
“Koppelen van nieuwe mobiele apparaten” is om je smartphone of tablet te koppelen of om een nieuwe smartphone te
koppelen. Kies een van de drie verbindingen (je kan totaal drie
smartphones koppelen). Voer een naam in als bijvoorbeeld
“iPhone van Louis”. De videofoon toont de QR Code en blijft dat
lange tijd doen. Open de app in je smartphone. De app vraag of
je een account wil maken via de camera. Als de VIMAR app op
je smartphone al een account heeft, moet je die deleten. Richt
de camera op het scherm van de videofoon. De smartphone
leest de QR Code en krijgt alle benodigde informatie om de
verbinding te maken. Zowel je smartphone als je videofoon
melden dat de verbinding is geslaagd. Vergeet niet bij Aan/uit
Commando’s het doorschakelen op AAN te zetten.
“Geavanceerde opties voor WiFi” gebruik je alleen als het
beeld of de spraakverbinding naar je smartphone hapert. Je kan
het beeld optimaliseren met of juist meer beelden per seconde
(betere bewegend beeld) of juist een hogere resolutie (betere
beelkwaliteit). Voor het geluid kan je ander versterkingsniveau
proberen. De “Opnieuw” knop (Renew) mag alleen op aanwijzing van de importeur gebruikt worden. De inloggegevens
voor de verbinding tussen je smartphone en videofoon worden
dan vernieuwd.

Systeem

Beveiligingsniveau Wi-Fi:
FREE:
onbeveiligd netwerk
(zonder wachtwoord)
WEP:
voer het wachtwoord in
WPA/WPA2: voer het wachtwoord in
WPS:
de Wi-Fi en de videofoon
moeten allebei op WPS staan
.
Serial Number is het unieke serienummer, dat
de videofoon in de fabriek heeft gekregen.

“PIN-code wijzigen”: De PIN-code van de videofoon is
standaard 0000 en kan hier gewijzigd worden.
Onderstaande onderdelen zijn alleen voor de installateur en
nadrukkelijk verboden voor de bewoner. Als de bewoner
hier toch wijzigingen aanbrengt, zijn de herstelkosten en
voorrijkosten voor rekening van de bewoner.
Configuratie:
ID: is de ingestelde ID van deze videofoon (Elvox adres).
Het versienummer is van de firmware van deze videofoon.
Mac: Media Access Control is het fysieke adres in het netwerk.
“Update firmware”: Zorg ervoor dat je de videofoon niet van de
voeding haalt tijdens een update van de firmware.
“Reset en herstarten”: Tijdens herstellen en herstarten kan er
enkele minuten niet aangebeld worden. Alle instellingen worden
gewist!
Firmware is de ingeprogrammeerde software waarop de
processor van de videofoon draait.

er wordt aangebeld
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Als er wordt aangebeld, klinkt de ringtone en gaat het beeld
aan. Naast het beeld staan twee balken met icoontjes.
Je kan opnemen door op icoon
te drukken of met de
gesprekstoets
onder het scherm.
Met
kan je een oproep wegdrukken.
Met de sleuteltoets
open je de deur. Je kan de deur ook
openen zonder dat er is aangebeld. Als er meerdere
deurstations (ingangen) zijn, wordt de deur van het laatst
gebruikte deurstation geopend.
Wijzig vóór het opnemen het volume van de bel met
.
Signalering
Als de installateur een sensor op de buitendeur heeft aangesloten, gaat de sleuteltoets
knipperen als die deur open
blijft staan. In het beeld gaat het deur-icoon aan.
De gesprekstoets
knippert 1, 2, 3 of 4 als er is aangebeld
met het antwoordapparaat aan.
Tijdens een gesprek staat de naam van het deurstation links
bovenin het scherm met de datum en tijd van het aanbellen.
Knoppen
Je kan tijdens een gesprek op
drukken om de microfoon uit
te zetten zodat men buiten niet meer kan horen wat er bij de
videofoon wordt gezegd. Als je nog een keer drukt op
, dan
gaat de microfoon weer aan.
Met
kan je het spraakvolume van de videofoon hard en
zacht zetten. Het volume van de luidspreker van het deurstation is door de installateur ingesteld voor het hele gebouw.
Met
kan je het contrast en de helderheid van het beeld
instellen.
Met
toon je de favoriete commando’s in het scherm en kan
je ze direct bedienen. Toets opnieuw om niet meer te zien.
Deurstation zonder camera
Als een deurstation geen camera heeft en als er daar wordt
aangebeld, toont de videofoon geen beeld maar
Tijdens zo’n gesprek zonder beeld is het icoon
afwezig.

.

Intercom gesprek
Je kan van de ene videofoon naar de andere bellen als dat
door de installateur zo is ingesteld. Wordt in Nederland niet
gebruikt.
Tweede belsignaal
Als er wordt aangebeld bij de eigen voordeur van het
appartement, dan klinkt het tweede belsignaal. Er zit geen
deurstation bij die deur. Als er bij de voordeur wordt aangebeld
tijdens een gesprek, klinkt er een aanklopsignaal.

beginscherm: aan/uit commando’s
Balk bovenin
Hier staan de iconen voor de Wi-Fi ontvangst en om naar de
instellingen te gaan. In het kader aan de rechterkant verschijnen
iconen als bepaalde applicaties en functie’s aanstaan.
Geeft toegang tot de instellingen.
Geeft de sterkte van het Wi-Fi signaal weer.
Als de Wi-Fi bij instellingen uitstaat, staat er

Aan/uit Commando’s
Hier zet je bepaalde applicaties en functie’s aan en uit. In de
balk bovenin kan je zien wat er aanstaat.
“Niet storen” aan/uit (de balk bovenin toont )
Als er aangebeld wordt, gaat het beeld niet aan en de bel gaat
niet over. De aanbeller hoort een ingesprektoon. Er wordt ook
niet gebeld naar de gekoppelde smartphone.
“Niet bellen” aan/uit (de balk bovenin toont )
De bel staat uit, maar het beeld gaat wel aan als er iemand
aanbelt. De voordeurbel staat ook uit.
“Antwoordapparaat” aan/uit (de balk bovenin toont )
Als er iemand aanbelt, neem het antwoordapparaat op na een
door de bewoner bepaalde tijd. De aanbeller hoort het
welkomstbericht en kan een video voicemail inspreken. Als het
antwoordapparaat een oproep beantwoordt, wordt er niet meer
doorgeschakeld naar de gekoppelde smartphone. De bewoner
kan berichten afspelen met de applicatie antwoordapparaat op
het beginscherm.
“Professioneel kantoor” aan/uit (de balk bovenin toont )
Als deze applicatie aanstaat, gaat de deur meteen open als er
iemand aanbelt. De applicatie is alleen beschikbaar, als de
bewoner bij instellingen en “Oproep mogelijkheden” de tabel
met openingstijden heeft ingevuld.
Pas op met deze applicatie: de deur gaat zonder controle
open.
“Doorschakeling” aan/uit (de balk bovenin toont )
Hiermee bepaal je dat een oproep wordt doorgeschakeld naar
alle gekoppelde mobile devices. De videofoon gaat ook over en
het beeld gaat aan. Wie vervolgens het eerst opneemt, krijgt
voorrang.
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het beginscherm: de applicaties
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De applicaties
Bij instellingen en “Display en Knoppen” “Opdracht aanpassing”
kan je bepalen welke applicaties hier komen te staan.
Bij de applicaties frontplaten, intercom, CCTV en uitvoeringen,
kan je onderdelen een andere naam geven bij instellingen en
“Oproep mogelijkheden” en “Personalisering”.

“Waarschuwing” (app staat niet of deze foto)
Als het gebouw de Elvox portiercentrale heeft
en dat is bijna nooit in Nederland, activeer je
met “Waarschuwing” de alarmfunctie. Als je
dit per ongeluk doet, heb je 3 seconden om te
annuleren door nog een keer te drukken. Als
de alarmoproep aankomt bij de centrale,
meldt de videofoon “Alarm transmitted”. Als
de centralist de melding aanneemt, verschijnt
“Request processed”. Als er een fout
optreedt, verschijnt “Failed to send!”. Als de
portiercentrale niet reageert op de
alarmoproep, verschijnt “No switchboard”.
Als er toch een portiercentrale is, aanzetten
bij instellingen en “Display en Knoppen” en
“Opdracht aanpassing”.

“Electrisch slot voor laatste buitenpost”
Bedient de deuropener van het laatst
gebruikte deurstation en doet hetzelfde als de
sleuteltoets.
“F1 laatste buitenpost”
Bedient de relais-schakelaar I van het laatst
gebruikte deurstation als het deurstation dat
heeft en als de installateur dat mogelijk heeft
gemaakt.
“F2 laatste buitenpost”
Bedient de relais-schakelaar II van het laatst
gebruikte deurstation als het deurstation dat
heeft en als de installateur dat mogelijk heeft
gemaakt.
“Aandrijving 01”
Bedient schakelaar I van de relais-schakelaar,
die de installateur heeft aangesloten.
“Aandrijving 02”
Bedient schakelaar 2 van de relais-schakelaar
die de installateur heeft aangesloten.

“Antwoordapparaat”
Je moet het antwoordapparaat aan- of uitzetten bij de Aan/uit
Commando’s.
Deze applicatie heeft twee schermen. Je kan switchen met < en
> in de grijze balk rechts. Druk op de groene balk links om te
verlaten.
Het ene scherm toont de lijst met oproepen terwijl het antwoordapparaat uitstond, met datum, tijd, het deurstation en een
status-icoon.
Het andere scherm toont de lijst van opgenomen video voicemails met datum, tijd en het deur-station. Je kan ze afspelen of
verwijderen en tijdens het afspelen het geluidsvolume instellen
met
. De bewoner kan bij instellingen en “Oproep mogelijkheden” het welkomstbericht inspreken en de tijd tussen het
aanbellen en het afspelen van het welkomstbericht instellen.
Het is niet mogelijk opgenomen berichten te exporteren naar
computer of smartphone.
”Intercom”
Je kan met Elvox deurvideo van de ene naar de andere
videofoon bellen. Intercom wordt in Nederland niet gebruikt.
”CCTV”
De installateur kan het gebouw voorzien van een of meer
beveiligingscamera’s. Met deze applicatie kan je de beelden
bekijken .Je kan iedere camera een praktische naam geven bij
instellingen en “Oproep mogelijkheden” en “Personalisering”.
”Frontplaten”
Hiermee ga je naar de “zelf start modus”: het beeld en geluid
van de videofoon gaan aan en het laatst gebruikte deurstation
wordt geactiveerd. De microfoon van de videofoon staat uit,
maak kan aangezet worden met .
Je kan “zelf start modus” een andere naam geven bij
instellingen en “Oproep mogelijkheden” en “Personalisering”.
”Opmerkingen”
Hier kan je notities intypen. Je kan bijvoorbeeld een berichtje
achterlaten voor een andere bewoner. Die andere bewoner
moet dan wel ook bij ”Opmerkingen” gaan kijken...
“Uitvoeringen”
De installateur kan het gebouw voorzien van een of meer Elvox
relais-schakelaars. Zo’n relais kan dan bijvoorbeeld de trapverlichting schakelen of een tweede deuropener bedienen.
Sommige deurstations hebben een ingebouwd relais of een
uitgang voor een tweede deuropener.
Onder uitvoeringen zitten commando’s om die relais en deuropeners te bedienen, waarvan je de naam kan veranderen bij
instellingen en “Oproep mogelijkheden” en “Personalisering”.
Je kan daarnaast bij ieder commando op de knop
drukken
om het aan de lijst favorieten toe te voegen. Die favorieten kan
je tijdens een gesprek oproepen met
en dan bedienen.

Bediening overzicht

Tab 7s

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over en licht het scherm op. Let erop, dat de camera in het
donker overschakelt op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld
op de voordeurdrukker van het appartement, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er
geen gesprek. De toetsen lichten op als je ze aanraakt. Het geluidsvolume van het deurstation wordt door
de installateur ingesteld op de deurstation.
De gesprekstoets
begint of beëindigt een gesprek.
Als er aangebeld wordt, heb je 30 seconden de tijd om op te nemen. Gedurende deze tijd kan het volume
van de bel wijzigen met de
knop. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren, of druk een
oproep weg met de
knop. Een gesprek duurt maximaal 120 seconden. De ringleidingfunctie zet het
geluid over naar een gehoorapparaat. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt gedrukt,
klinkt er een aanklopsignaal. Als je nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het
beeld uit. Doe je niets, dan gaat de videofoon vanzelf uit na 120 seconden. Als er bij de buitenpost ergens
anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijg je alleen een spraakverbinding
als je eerst bij frontplaten op “zelf start modus” drukt. Met
doe je tijdens een gesprek de microfoon uit of
met
juist aan.
De sleuteltoets
bedient de deuropener.
De buitenpost verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Als er meerdere
deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. Je kan de deur ook openen als er niet
aangebeld wordt. Als er meerdere deurstations zijn, wordt de deur geopend van het deurstation waar het
laatst is aangebeld.
De Zelf start modus zet het deurstation en de videofoon aan.
Zet het beginscherm aan door het touchscreen aan te raken. Ga naar “frontplaten” en druk op de knop voor
“zelf start modus”. Het laatst gebruikte deurstation wordt geactiveerd.
Volume van de luidspreker van de videofoon en de beeldweergave optimaliseren.
Raak knop aan tijdens een gesprek. Pas het geluidsvolume aan met de schuifknop.
Raak knop aan tijdens een gesprek. Pas contrast en helderheid aan met de schuifknoppen.
Aan/uit commando’s.
Met de knop
op het beginscherm zet je bepaalde applicaties en functie’s aan en uit. In de balk bovenin
kan je zien wat er aanstaat.
De installateur kan de gesprekstijd, het aantal seconden dat je hebt om op te nemen, het aantal seconden
dat de deur geopend wordt en het aantal seconden dat het beeld aanblijft bij de bewakingsfunctie
programmeren. Meestal worden de fabrieksinstellingen gebruikt.
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Microfoon
7 inch (16:9)
kleurenscherm

Luidspreker

Sleuteltoets deur openen

Gesprekstoets
Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van de Elvox installatie.
Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.

