Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet.

KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER

INSTALLASJON
Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur.
Fest braketten til innfellingsboksen.

Utfør tilkoblinger og dip switch instillinger. Når programmeringen er ferdig, sett telefonen på
braketten.

1 - Display
2 - Mikrofon
3 - Indikasjon på “mute function” aktiv (grønn led)
4 - Indikasjon på automatisk døråpnerfunksjon er (grønn led)
5 - Indikasjon på meldinger (grønn led)
6 - Indikasjon på åpen dør eller fravær (rød led)
7 - Døråpnerknapp
8 - Navigasjons knapper
9 - Åpneknapp for ekstra dør eller port dersom tikloblet
10 - Mute knapp (for å slå av ringelyd.)
11 - Oppkallsknapp for sentralbord (om tilkoblet)
12 - Automatisk aktiveringsknapp
13 - Meny knapp
14 - Høyttaler
15 - Knapp for å aktivere / deaktivere 16 - Terminal pins for connection to the system
17 - Tilkobling for BUS
18 - Konfigurasjons dip switch:
- 2 for å definere hvilket internnummer i leilighet, om flere svarapparater pr. abonnent.
- 8 for å definere brukerkode i forhold til knappene i dørtablået

Aiko videosvarapparat er utstyrt med en innebygget enhet for tunghørte (induktiv
sløyfe).

Beskrivelse av tilkoblingsklemmer
LINE IN Tilkobling av systemet sin BUS
LINE OUT Tilkobling til neste enhet for inn / ut tilkobling onnection to the next device for an
in/out connection
S+ For ekstrautstyr
S- For ekstrautstyr
CP Entréoppkall

KONFIGURERING AV SVARAPPARATENES BRAKETTER

Fabrikkinstillinger: alle videodørtelefoners fabrikkinstilling er:
BRUKER = 127
INTERNKODE = 0
Z = PÅ
Derfor, for at systemet skal virke skikkelig, vær alltid nøye med dip switchene og gi de
riktig verdi!
For dip switch instillinger se vedlagte koblingsskjema ttilhørende anlegget eller system
manualen som følger med 1083/20.

KODE: brukerkode.
Sett et nummer fra 0 til 127, I henhold til følgende regler:
I stigeren må det ikke være 2 leiligheter med samme kode, men hvis en leilighet har 2
svarapparater som skal ringe samtidig må de ha samme kode.
Brukerkodene må være etterfølgende.
For å stille inn ønsket kode, bruk dip switch fra 2 til 8 (2 er høyeste siffer, 8 er laveste
siffer bit); dip-switch 1 må stå til OFF.
INT: Svarapparatets interne kode.
Sett et nummer fra 0 til 3 (kun om flere er programert med same kode for å ringe samtidig ved
et oppkall)
Er det bare 1 svarapparat i leiligheten, må man sette koden til 0.Opptil 4 svarapparater kan
stå parallellkoblet.
Den interne koden identifiserer hver telefon hos samme bruker. Dette betyr at man kan
programmere interkom mellom disse.
Uavhengig om det er interkom mellom leilighetene eller internt i en leilighet vil de forskjellige
bli avbrutt dersom et oppkall kommer I dørtelefonanlegget. Dette er for å sikre hva det
opprinnelig er laget for.
Ved oppkall vil den som har internkode ”0” ringe først, etterfulgt av de andre i sekvens
avhengig av internkode. Kun den med internkode ”0” vil tenne ved oppkall, de andre tenner
dersom man besvarer eller aktiverer med knappen

Rengjøring
Rengjør front med en let fuktig klut, ved å tørke forsiktig av skjermen.

VIRKEMÅTER
Mottak av oppkall og videreføring av videobildefunksjon
Når et oppkall blir mottatt, vil svarapparatet ringe, med programmer tone I henhold til kilde:
Fra hovedtablå
Fra interkom
Fra entroppkall
Fra Sentralbord
Når dørtelefon, eller videodørtelefonoppkallet mottas, er det alltid mulig å aktivere
dørenhetens elektriske lås dersom denne er tilkoblet uten å etablere kommunikasjon.
Dersom det er flere svarapparater i en leilighet, ringer svarapparatene i sekvens.
Brukeren med internkode 0 vil får videobildet automatisk på dersom oppkallet er fra et tablå
med kamera. De andre interne svarapparatene kan aktivere skjermen ved å trykk på ”Auto –
on” knappen

(videreføring av bildefunksjon) helt til en av brukerne svarer.

Dersom bildet allerede er på, kan man trykke
for å se på andre kameraer syklisk
dersom disser er koblet til samme dørtablå som oppkallet kom fra.
Etter at et svarapparat har besvart et anrop vil KUN bilde vises på besvart telefons skjerm.

Besvare et oppkall

.

Endemotstandsinstilling.

Ved å svare med knappen merket
etablerer bruker kommunikasjon med personen
som har avgitt oppkallet (knsppen som er trykket starter å blinke). Ved å trykke igjen,
avsluttes samtalen og displayet slåes av.

DØRÅPNING UNDER OPPALL OG ÅPEN DØR INDIKASJON.
Etter et oppkall er mottatt fra en dørenhet eller under kommunikasjonen med en dørenhet,
kan elektrisk lås eller port, avhengig hva som er tilkoblet, åpnes med
eller
.
Dersom dørtablået er utstyrt med åpen dør sensor (og fraver service ikke er aktivert) vil led
indikere om døren er åpen eller ikke. Den vil lyse opp konstant om det er en
hovedinngang, eller blinke dersom det er en sekundær.
På baksiden av telefonen er det en lask som avgjør hvilken posisjon endemotstanden (line
termination) skal være.
Endemotstanden må være “ON” i alle tilfeller BORTSETT fra der det er koblet noe til ”LINE
OUT”.

OPPKALLSVOLUM MUTE
Denne funksjonen gjør det mulig å deaktivere oppkallet. For å aktivere denne funksjonen,
trykk på knappen
. Når funksjonen er aktivert vil
det ikke ringe i telefonen.

lyse, og når oppkall blir utført vil

Ekstra ringesignal
Videosvarapparatet er utstyrt med to tilkoblingsklemmer (S+, S-) for tilkobling av ekstrautstyr.
Denne utgangen trenger spesialutstyr, og aktiveres kun ved oppkall.

AUDIO / VIDEO INSTILLINGER UNDER SAMTALE
Etter at et oppkall er mottatt, eller under samtale, kan man stille inn enkelte audio/video
funksjoner ved å trykke på MENU knappen, følgende bilde vil komme opp på skjermen:

INTERKOM OPPKALL
Interkom oppkall ved bruk av adresseliste
Enheten tillater opptil 32 interkom oppkall. Det er 2 typer intercom oppkall: Interkom innenfor
en leilighet med flere svarapparater, eller intercom mellom forkjellige leiligheter så lenge de er
på same stiger. For å utføre et oppkall:
• Trykk på MENU knappen for å komme inn i menyen
• Velg ikonet
og trykk OK
• Velg bruker som ønskes kalt opp og trykk OK
• Når oppkallet er sendt skrus monitor av.
NB! Om systemet er opptatt får man ikke tilgang til menyen.
Interkom med forhåndsvalgte knapper
De første 8 brukerne av adresselisten kan kalles opp ved hjelp av hurtigløsning med
forhåndsvalgte knapper.
De første 8 er assosiert som følgende:
Bruker 1:

Dette bildet vil komme over bildet av personen du ser fra dørtablået.
• Velg
(høyttaler volum),
(lysstyrke),
(kontrast) eller
(farge)ved å trykke på
retningsknappene opp / ned.
• Velg riktig verdi ved å trykke på retningsknappene høyre / venstre.
• Trykk (OK) for å bekrefte, (X) for å kansellere, eller MENU for å avslutte innstillingsmenyen.

Bruker 2:
Bruker 3:
Bruker 4:
Bruker 5:

ENTRÉ OPPKALL
Videosvarapparatet er utstyrt med et sett med tilkoblingsklemmer (CP) for tilkobling av
entréoppkallet. Når et entréoppkall mottas, avgir svarapparatet et signal. Svarapparatet
tenner IKKE skjermen. Hvis brukeren har flere svarapparater i parallell, skal ringeknappen
KUN tilkobles i et svarapparat. Svarapparatene som er koblet til hos brukeren vil ringe i
sekvens.
AUTO-PÅ
Auto – på funksjonen tillater oss å se bildet fra kameraet i stand – by modus. I stand by
modus trykker man på
, vent så til bildet kommer på skjermen. Bildet som vises er fra
kamera på tablået som er registrert som hovedtablå. Trykk på

for å se de andre

kameraene på andre sekundærdørtablåer om dette er tilkoblet. Ved å aktivere

knappen

kan også samtale aktiveres. Man avslutter i dette tilfellet samtalen ved å trykke på
igjen.
Auto – på funksjonen kan ikke benyttes hvis svarapparatet i stigeren allerede er i samtale.
Hvis Auto – på forsøkes aktivert når noen andre allerede er i samtale, vil svarapparatet avgi
en alarmtone, og bli avvist.
OPPKALL TIL SENTRALBORD
Denne funksjonen tillater å etablere kommunikasjon med sentralbord i systemet. Trykk
knappen

for å sende oppkallet til sentralbordet. Dersom det ikke er svar innen 10

sekunder, vill knappen
slukke, og oppkallet vil lagres i sentralbordet.
PS! Oppkallet til sentralbordet er kun audio.

Bruker 6:
Bruker 7:
Bruker 8:
For å utføre et intercom oppkall med hurtigknapper, trykk på “trykk – for – å – snakke”
knappen, etterfulgt av en av knappene over, for å avslutte trykk en gang til på ” trykk – for – å
– snakke” knappen.
Dersom systemet er opptatt vil svarapparatet avgi en pipetone.
NB! Interkom er kun audio.
VIRKEMÅTE MED HØREAPPARATER
Videosvarapparatet er utstyrt med en enhet som gir tunghørte som har høreapparat mulighet
å høre personen som har kalt opp fra et oppkallstablå eller via interkom. Enheten kan gjøre
slik at de med høreapparat med ”T” funksjon vil høre fra en distanse på opptil 20cm.

MENY
For å komme inn i videodørtelefonens hovedmeny, trykk på knappen MENU. Displayet viser:

INSTILLINGER
For å gå inn i menyen innstillinger, trykk MENU og velg

PS! Er systemet opptatt kommer man ikke inn i menyen.
Enheten kan gå tilbake til standby modus når som helst ved å trykke inn knappen X i
minimum 3 sekunder.
NB! Om systemet er aktivt vil man ikke komme inn i menyen, og svarapparatet vil avgi en
pipetone.

VIDEOSVARAPPARAT ADRESSELISTE
Opptil 32 oppkall kan inkluderes i videosvarapparatets adresseliste (oppkall til brukere og
spesialoppkall).

OPPKALLSMENY
Med denne menyen kan en bruker kalle opp et navn som er lagret i adresselisten.
• Trykk knappen MENU for å komme inn i menyen.

Legge til et navn i adresselisten
For å legge til et navn I adresselisten:
• Trykk MENU for å komme inn i menyen
• velg
og trykk OK

• Velg ikonet
og trykk OK
• Velg bruker som skal kalles opp med piltasten og press OK.
• Når oppkallet er sent slås skjermen a

• velg
og trykk OK. Velg
• velg en av de 32 linjene og trykk OK
• Velg linjen, velg så type funksjon som skal konfigureres, og press OK. Mulige funksjoner er:

AUTOMATISK DØRÅPNING
Den automatiske døråpnerfunsjonen gir mulighet for at døren automatisk åpnes ved oppkall.
For å aktivere denne funksjonen:
Trykk MENU for å komme inn i menyen
• Velg

og trykk OK

Når funsjonen er aktiv lyser LED
Gjenta operasjon for å slå funksjonen av.
FRAVÆR OG TELEFONSVARER ER IKKE OMHANDLET HER GRUNNET IKKE BRUKT I
NORGE / DANMARK

-

Internoppkall

-

Eksternoppkall

-

Spesialfunksjon

:

oppkall innenfor en leilighet
:

oppkall til leiligheter koblet på samme stiger
:

krever egen dekoder

• Legg inn navnet som skal knyttes opp mot oppkallet ved å bruke piltastene (opp / ned for
Bokstaver, høyre / venstre for å flytte markør). Trykk OK for å bekrefte.
• Legg inn koden ved å benytte piltastene (opp og ned for tall, høyre / venstre for å flytte
kurseren) trykk OK for å bekrefte.
–
For internkoder er lovlige koder fra 0 ttil 3
–
For eksterne koder er lovlig e koder 0 til 127
–
For spesialfunksjoner er lovlige koder fra 0 til 250

Endring av data i adresselisten
Endring av data i adresselisten
• Trykk MENU for å komme inn i menyen
• Velg
og trykk OK
• Velg
og trykk OK. Velg
• velg linjen som skal endres og trykk OK
• Etter å ha valgt linje, fortsett som beskrevet i tidligere avsnitt ”legg til navn i adresselisten”.

SLETTING AV NAVN I ADRESSELISTEN
• Trykk MENU for å komme inn i menyen
• Velg
og trykk OK
• Velg
og trykk OK. Velg
•
• Velg linjen som skal slettes og trykk OK

VALG AV RINGESIGNAL
Her kan man velge mellom 5 forskjellige ringesignal på oppkall både fra gateplan og
entréoppkall:
• Trykk MENU for å komme inn i menyen
• Velg
og trykk OK
• Velg

og trykk OK.

• Velg ønsket ringetone
(gateplan)
(entréoppkall).
• Velg ringetone med piltaster (høyre/venstre).
• Trykk OK for å bekrefte

VIDEOJUSTERINGER
I denne menyen kan man justere lysstyrke, kontrast, farge og temaer (5 forskjellige temaer) i
menyen:
• Trykk MENU for å komme inn i menyen
• Velg
og trykk OK
• Velg

og trykk OK.

• Velg

for å justere lysstyrken, trykk

for å justere kontrast, velg

farge, og velg
for valg av tema.
• Etter konfigurering velg OK for å bekrefte

RESTART (RESET)
I denne menyen kan man tilbakestille alt til fabrikkinstilling:
• Trykk MENU for å komme inn i menyen
• Velg
og trykk OK
• Velg RESET og trykk OK.
• Velg YES for å bekrefte sletting, eller NO for å gå tilbake
• Etter konfigurering velg OK for å bekrefte
(RESET sletter ikke adresselisten!)

for justering av

