AHF 870-0
AHFV 870-0
Bezsluchátkový (video)telefon ACCESS
Návod k obsluze
Rozsah funkcí vašeho (video)telefonu závisí na konfiguraci serveru,
který spravuje celé zařízení. Různé funkce nebo čísla účastníků,
které často potřebujete, lze naprogramovat přímo na jednotlivá
tlačítka. Správce uloží tyto funkce/čísla účastníků a přiřadí je k tlačítkům. Změny se provádějí stejným způsobem.

Příjem hovoru
Zazvoní-li na vás někdo od domovních dveří nebo
jiný účastník, přijmete hovor krátkým stiskem mluvicího tlačítka.
Zavolání jinému účastníkovi
Vyberte číslo jiného účastníka pomocí křížového tlačítka, potvrďte
volbu tlačítkem OK (uprostřed) a číslo zvoleného účastníka se tím
vytočí.
Ukončení hovoru
Hovor ukončíte krátkým stiskem mluvicího tlačítka.
Otevření domovních dveří
Stiskem tlačítka otvírače dveří (symbol klíče) se na 3 sec. otevřou dveře, od nichž bylo naposledy zazvoněno.
Hlavní menu
V hlavním menu se zobrazují ikony znázorňující určité funkce.
Jako každému tlačítku i každé ikoně lze přiřadit funkci nebo číslo
účastníka. Výhoda je například v tom, že seznam čísel může být
mnohem obsáhlejší, než by bylo možné s daným počtem tlačítek.
Která funkce je momentálně aktivní, signalizuje buď LED nebo
odpovídající symbol na liště displeje. Rozsah funkcí je definován
selektivně pro každého účastníka a přiřazen správcem.
Křížové tlačítko
Křížovým tlačítkem se lze pohybovat po displeji.
Tlačítko OK
Tlačítkem OK potvrzujeme volbu.
Provedení spínací funkce
Spínací funkce můžeme při konfiguraci naprogramovat na určitá
tlačítka. Stiskem tlačítka se provede uložená funkce v souhlase
s konfigurací.
Seznam kontaktů
Seznam kontaktů může správce rozdělit na části a pojmenovat, např. interní, privátní, skupina A atd.

Zprávy
Máte zprávy, které můžete číst nebo vymazat.
Systém
V této položce menu jsou k dispozici funkce přesměrování
hovoru, nastavení ovládání dveří a záznamník. Jednotlivé funkce
se mohou zapnout/vypnout nebo spínat v závislosti na čase. Záznamník lze kromě toho ještě poslouchat nebo mazat.
Spínání
Vyberte jednu z funkcí uložených v seznamu. Potvrďte volbu
tlačítkem OK. Zvolená funkce se tím provede.
Nastavení
Hlasitost lze měnit v 6 úrovních od 0 do 100%.
Jas lze měnit v 6 úrovních.
Kromě toho zde dostanete informaci o licenci a softwaru.
Obrazová paměť*
Obrázky, které jsou na serveru pro tento přístroj uloženy, si
můžete prohlížet a mazat.
Dveřní kamery*
Zvolte dveře nebo kameru, které chcete zapnout.
*Tyto funkce jsou k dispozici pouze u videopřístrojů, případně u přístrojů
s video licencí.

Zkrácená volba
Číslo účastníka si můžete nechat od správce naprogramovat přímo
na určité tlačítko.
Přesměrování hovoru
Tuto funkci využijete, pokud chcete své hovory automaticky přesměrovat na jiného účastníka.
Údržba
Čistěte svůj (video)telefon jen měkkým hadříkem navlhčeným ve
slabém mýdlovém roztoku. Suché čištění, agresivní čističe nebo
abraziva mohou poškodit povrch.
Servis
Záruka se řídí zákonem. Výměnu přístroje v případě servisu provede váš instalatér. Obracejte se tedy vždy nejdříve na svého správcem který se o zařízení stará. Správce přístroj přezkouší a v případě
potřeby vymění. Přístroje, které byly vyměněny, se musí nejdřív
zkonfigurovat.
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