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Betjening: 

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør: 

Telefonen ringer med den valgte ringetone. Tryk på samtaleknappen for at etablere samtale med 

dørstationen. 

Simplex kommunikation ved meget gadestøj: 

Hold samtaleknappen nede i mere end 1 sekund, og envejskommunikation etableres. Herefter skal 

man holde samtaleknappen inde for at tale og slippe for at lytte. 

Optaget signal: 

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne diode blinke, når der trykkes på samtaleknappen. 

Afslutning af samtalen: 

Tryk på samtaleknappen for at afbryde samtalen, eller vent til samtaletiden ophører. 

Døråbning: 

Tryk på døråbningsknappen. Gadedøren vil herefter åbne. 

Trappelys: 

Tryk på lystændingsknap for at tænde trappelyset. 

Natafbryder: 

Natafbryder kan aktiveres ved at trykke på natafbryderknappen. Når natafbryderen er slået til, vil den 

røde diode lyse og opkald til hustelefonen vil ikke gå igennem. 

Regulering af ringestyrke og samtalevolume: 

Ringestyrken kan justeres ved at dreje på drejehjulet, på undersiden af hustelefonen, når der ikke er 

en samtale i gang. For at justere samtalevolumen, drej på drejehjulet, imens der er etableret samtale. 

Ændring af ringetone: 

Du kan ændre din ringetone, så du har forskellige ringetoner, afhængig af om opkaldet kommer fra 

gade- eller lejlighedsdøren. For at vælge forskellige ringetoner tryk på natafbryderknappen i 8 sekunder, 

indtil der lyder en kort kvitteringstone. 

Hvis du ønsker at ændre ringetone for gadedøren, trykker du herefter på døråbningsknappen, indtil du 

finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi bliver gemt 

Hvis du ønsker at ændre ringetone for lejlighedsdøren, trykker du på tænd trappelysknappen, indtil du 

finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes. 

Afslut ved at trykke på natafbryderen, hvorefter dioden slukkes. 

Rengøring: 

Når enheden rengøres, anvendes en hårdt opvredet klud. Svært snavs kan rengøres ved brug af et 

mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel. Undgå at der trænger vand ind i apparatet 


