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6378/VM
Rørfri videotelefon med indbygget hukommelse (100 billeder)

Besvarelse af opkald

VIGTIGT - Videotelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald/kamera genkald.
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Indgående opkald vil blive signaleret med 
en ringetone fra videotelefonen og et 

billede på skærmen vises.

Åben døren ved at trykke på 
døråbenknappen. Døren låses op 

og samtalen afsluttes.

Tryk på samtaleknappen én gang
for at besvare opkaldet.

(Må ikke holdes inde)

(Kommunikation oprettes først når opkaldet besvares).

Serviceknap*   S   
Bliver normalt brugt som lystænding eller 
elevatorkald, afhængig af ønske.

Døråbenknap
Når videotelefonen er aktiv, kan døren 
åbnes ved at trykke én gang på døråben-
knappen. 

Natafbryder
Videotelefonen kan afbrydes hvis man ikke 
vil forstyrres. Rød LED indikerer, at videotele-
fonen er afbrudt (skærmen viser ikke billede, 
som dermed heller ikke gemmes).

Samtaleknap/kamera genkald
Tryk på knappen én gang for at besvare 
opkald eller afslutte samtalen.
Ved et tryk på samtaleknappen i inaktiv til-
stand, kaldes tableauet op.

Lyskontrol
Regulerer lysintensiteten af skærmen.

Volumestyrke
Volumen på højtaleren ændres ved, at dreje 
hjulet mod højre for at skrue op eller venstre 
for at skrue ned.

Ringestyrke
Ringestyrken på videotelefonen 
ændres ved at rykke palen mod højre for at 
skrue op eller venstre for at skrue ned.

*Serviceknap - Oftest bliver denne knap ikke brugt, kontakt 
venligst installatøren angående evt. funktion.

Gemte billeder   
Tryk for at se de gemte billeder. Denne 
funktion er også tilgængelig når videotele-
fonen er i standby position.

Menuknap  
Tryk for at få menuen vist med muligheder 
for justering af billedlys, kontrast, farve, tid 
og dato. Denne funktion er også tilgænge-
lig, når videotelefonen er i standby position.

Manuel billedtagning   
Under samtale eller under opkald, tryk på
denne knap for at tage et nyt billede.

Automatisk billedtagning  
Tryk for at aktivere funktionen (den tilhørende 
LED lyser) eller tryk igen for at deaktivere 
funktionen (den tilhørende LED slukker).  
Når funktionen er aktiveret, vil videotelefonen tage 
et billede hver gang der er et opkald eller genkald. 
Denne funktion er også tilgængelig, når 
videotelefonen er i standby position.

LED for automatisk billedtagning   
Hvis status LED er tændt, betyder det at funktionen er aktiveret. 
Hvis LED lampen blinker, betyder det at der er et nyt billede 
gemt i videotelefonens hukommelse. 

AUTOMATISK & MANUEL BILLEDTAGNING

For at tage et eller flere billeder manuelt, skal der trykkes på    knappen (telefon i aktiv tilstand). 
Under billedtagningen vil displayet vise beskeden ”REC” i midten af skærmen.

Aktiveringen af den automatiske billedtagnings funktion sker ved at trykke på    knappen (status LED         
indikerer valget). Denne funktion er også tilgængelig i standby position. 

Automatisk

Manuel
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(Skal foretages i inaktiv tilstand)

Ringetone programmering 
(fabriksindstilling = melodi 1)

• Tryk og hold døråbenknappen          inde i ca. 10 sekunder. Enheden 
begynder nu at afspille de tilgængelige ringetoner i rækkefølge (9 stk.).

• Hold fortsat           knappen inde - når den ønskede ringetone afspilles, 
slip da knappen.

• Efter 3 sekunder afspilles to bekræftelsesbip.
• Den nye ringetone bliver nu gemt.

Antal af ring 
(fabriksindstilling = 6 ring)

• Tryk og hold på samtaleknappen         (ca. 10 sekunder), indtil videotele-
fonen afgiver et bip.

• Tryk på samtaleknappen så mange gange som det ønskede antal ring 
(dvs. 5 tryk = 5 ring, dog maksimalt 9 ring). 

• Når det ønskede antal ring er valgt, afvent da   
       3 sekunder for 1 bekræftelsesbip.
• Den nye værdi er nu gemt. 

Programmering af ringetonen, antallet af ring og 
natafbryderen

Natafbrydertiden 
(fabriksindstilling = ingen tidsindstilling)

• Tryk og hold natafbryderknappen         inde (ca. 10 sekunder), indtil 
videotelefonen afgiver et bip. 

• For at tidsbegrænse natafbryderen tryk da på natafbryderknappen 
igen for at indstille tiden. Hver gang der trykkes på knappen stiger 
natafbrydertiden med 15 minutter, dog maksimalt 20 timer.  
Dvs. ved at trykke på knappen 8 gange giver det en   
natafbrydertid på 2 timer. 

• Når den ønskede værdi er nået, afvent da 3 sekunder på 2  
bekræftelsesbippet.

• Den nye værdi er nu gemt. 

INDBYGGET HUKOMMELSESHÅNDTERING

Når hukommelsen er fuld, vil det næste billede automatisk slette det ældste billede (First-In-First-Out). 
Hukommelseskapaciteten: 100 billeder.

ALMEN PROGRAMMERING
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GENNEMGANG AF LAGREDE BILLEDER

Under opkald/genkald eller med videotelefonen i standby position, tryk på 
knappen              (Memory) for at se gemte billeder (Fig. 7). 

SLETNING AF ÉT ELLER FLERE GEMTE BILLEDER
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Under funktionen af de gemte billeder (Fig. 7) tryk på knappen     (Del) for at slette (Fig. 8). 
• Tryk på knappen    (No) for at gå tilbage og fortryde sletningen; 
• Tryk på knappen              (Del) for at slette det nuværende valgte billede; 
• Tryk på knappen    (Del all ?) for at slette alle billederne (Fig. 9);
• Tryk på knappen              (Quit) for exit. 
OBS: NÅR SLETNING FØRST ER UDFØRT ER DET IKKE MULIGT AT FORTRYDE DENNE HANDLING!

Herefter bruges              (forrige) og               (næste) til at bladre frem og tilbage i de gemte billeder. 
Øverst på skærmen vises antallet af de gemte billeder, samt tid og dato for optagelsen 
(Skal indstilles korrekt). 

Indekstallet viser nummeret af det pågældende billede og det samlede antal gemte billeder (max. 100). 
For at vende tilbage til hovedmenuen tryk på     knappen (Stop/quit).

JUSTERING AF DISPLAYET 
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• Tryk på knappen              (Menu) for at åbne menuen (Fig. 10) der giver mulighed for skærm juste-
ring samt indstilling af dato og tid. 

• Vælg ”DISPLAY” funktionen ved hjælp af knapperne              (Up) og               (Down), og tryk deref-
ter på knappen    (Enter) for at åbne en ny menu (Fig. 11); 

• Vælg de ønskede parametre med knapperne              (Up) og              (Down) og tryk derefter på 
knappen    (Enter) for at redigere det valgte parameter (Fig. 11), værdien ændres med knapperne 
              (Up) og              (Down) tryk knappen    (Enter) igen (Fig. 11);

• For at ændre andre parametre skal du gentage punkterne ovenfor eller afslutte fra displaymenuen 
ved at trykke på knappen    (Quit).

• For at forlade hovedmenuen, tryk på knappen    (Quit) igen.
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FIG. 12

• Tryk på knappen              (Menu) for at åbne menuen (Fig. 10) der giver mulighed for skærm juste-
ring samt indstilling af dato og tid. 

• Vælg ”TIMER” funktionen ved hjælp af knapperne              (Up) og               (Down), og tryk derefter 
på knappen    (Enter) for at åbne en ny menu (Fig. 12); 

• Vælg de ønskede parametre med knapperne              (Up) og              (Down) og tryk derefter på 
knappen    (Enter) for at redigere det valgte parameter (Fig. 12), værdien ændres med knapperne 
              (Up) og              (Down) tryk knappen    (Enter) igen (Fig. 12);

• For at ændre andre parametre skal du gentage punkterne ovenfor eller afslutte fra   
displaymenuen ved at trykke på knappen    (Quit).

• For at forlade hovedmenuen, tryk på knappen    (Quit) igen.

DELETING

FIG. 9


