Gebruiksaanwijzing Serie 131

Uitleg voor bezoekers en bewoners
Het deurstation heeft een
aantal drukkers met
naamschilden.
Een sensor zorgt ervoor dat
de naamschilden ‘s nachts
verlicht zijn.
Familie Aaa
Familie Bbb

In rust staan alle icoontjes en
de witte LED verlichting uit.

Familie Ccc
Familie Ddd
Familie Xxx
Familie Yyy
Familie Zzz
Familie Xyz

De bezoeker belt aan
door op een beldrukker te
drukken. Er klinkt een
toon ter bevestiging. Het
icoontje met de hoorn
knippert groen, de witte
verlichting LED’s gaan
aan en de bewoner
binnen kan zien wie er
aanbelt. De bezoeker
moet wachten tot de
bewoner opneemt.

De bewoner heeft 30
seconden de tijd om op te
nemen en gebeurt dat
niet, dan klinken er vijf
tuut-tonen, dooft de
verlichting en gaat het
hoorn-icoontje uit.

Als de bewoner de deur
opent wordt het icoontje
met de deur groen en
klinkt er een pieptoon.
Het gesprek wordt
hiermee niet beëindigd en
ook het beeld blijft aan.

Als een installatie meerdere deurstations heeft,
kan een andere gesprek
het systeem in gesprek
houden. Het icoontje met
de hoorn knippert dan
rood en als er aangebeld
wordt, klinkt de snelle
ingesprektoon.

De bewoners kunnen de
deur ook openen als er
geen oproep, beeld of
gesprek is.

Tot er wordt opgenomen,
kan de bezoeker ergens
anders aanbellen. De
lopende oproep wordt
dan onderbroken.

Als de bewoner opneemt,
licht het gespreksicoon
groen op en kan er 45
seconden een gesprek
gevoerd worden. Na 45
seconden of als de bewoner ophangt, stopt het
gesprek en gaat alles uit.
Tijdens een gesprek kan
er niet aangebeld worden.

Als een bewoner de bewakingsfunctie activeert,
knippert het groene icoon
met de hoorn, gaat de
verlichting aan en is er
binnen beeld. Door op de
gespreksknop te drukken
kan de bewoner een
gesprek voeren.
Bij aanbellen worden de
bewakingsfunctie en het
gesprek onderbroken.
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