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Dansk

Besvarelse af døropkald
Der er forskel på ringeto-
nerne fra hhv. gadedøren 
og døren til den enkelte 
lejlighed. Når en besøgende 
trykker på dørklokken, 
ringer den håndfri telefon 
og samtaletasten blinker.

De kan besvare opkaldet 
inden for 45 sekunder efter 
sidste ringning ved at trykke 
på samtaletasten.

Under sam-
talen lyser sam-
taletasten. 

Samtalen af sluttes ved et 
kort fornyet tryk på samta-
letasten. Den håndfri buste-
lefon overfører altid kun 
talen i én retning og skifter 
auto matisk. Hvis den auto-
matiske omskiftning ikke 
fungerer på grund af kraf tig 
baggrundsstøj ved dør-
stationen, kan samtale-
retningen fra 
lejlighedsstationen til dør-
stationen tvangsstyres ved 
at trykke på samtaletasten i 
midten og  holde denne 
indtrykket. Når tasten 
slippes, skifter samtaleret-
ningen fra dør stationen til 
den håndfri telefon.

Talelydstyrke
Under samtalen kan tale-
lydstyrken indstilles ved at 
trykke på hhv. + og - på 
samtaletasten.

Aktivering af  
døråbner
Når De trykker på døråb-
nerknappen, åbnes den dør, 
hvor seneste opkald blev 
foretaget, i 3 sekunder.

Aktivering af lys
Når De betjener lampe-
trykket, aktiveres belys-
ningen, hvis denne er blevet 
tilsluttet af elinstallatøren.

Frakobling af ringe-
klokke
Ved at trykke kort på 
opkalds afbrydertasten fra- 
og genind kob les alle rin-
getoner. Når ringe tonen er 
frakoblet, lyser tasten rødt. 
Hvis en be søgen de ringer på 
døren, medens ringetonen 
er frakoblet på den håndfri 
telefon, blinker tasten. 

Opkald til 
dørstation
Tryk på 

taletasten for at etablere 
samtaleforbindelse til den 
dørstation, hvorfra der sidst 
er kaldt op.

Ringetonestyrke
Ringetonestyrken kan ind-
stilles i 5 trin:

Opkaldsafbrydertasten 
hol des indtrykket i  
3 sekunder for at høre den 
indstillede ringe tone styrke. 
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Lydstyrken kan 
indstilles ved at 
trykke på hhv.  

+ og -  på sam taletasten.

Den valgte lydstyrke 
gemmes ved at trykke på 
op kalds frakoblingstrykket i 
3 sekunder.

Ringetonemelodi
De kan vælge mellem  
11 forskellige ringeto-
nemelodier. Ringetonen 
indstilles altid for den dør, 
hvor se neste opkald blev 
foretaget. De skal altså først 
trykke på ringeklokken ved 
gadedøren eller døren til 
lejligheden. (Det er muligt 
at vælge en anden ringe-
tonemeleodi til internt kald 
eller gruppekald).

Døråbnertast 
og lampetast holdes sam-
tidig ind trykket i 3 sekun der 
for at høre den ind stillede 
ringe tonemelodi.

Ved hvert tryk 
på + eller - på 
samtaletasten 

skiftes der til den næste 
melodi. 

Den valgte ringetone-
melodi gemmes ved at 
trykke på opkaldsfrakob-
lingstrykket i 3 sekunder.

Programmering af tryk
Lampe- og opkalds-
frakoblings trykket kan 
også programmeres med 
andre funktioner. Yderligere 
op lysninger fås hos Deres 
elinstallatør.

Vedligeholdelse
Hustelefonen må kun ren-
gøres med en blød klud 
fugtet med en mild sæbe-
opløsning. Tør rengøring, 
aggressive rengøringsmidler 
samt skuremidler kan beska-
dige overfladen. Udførlige 
vedligeholdelsesanvisninger 
kan downloades fra  
www.siedle.de.

Service
Med hensyn til garanti 
gælder lovens bestem-
melser. Udskiftning af 
enheden ved service fore-
tages af Deres elinstallatør.
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