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Brugervejledning på IMM1100 hustelefon

Brugervejledning
IMM1100 hustelefon

Lyser grønt, når en tillægsfunktion i grundmodulet er
i brug

Grundmodul Funktionsmodul
Funktionsvisning

Lyser rødt, når natafbryderen er tændt
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Grundknap: Knap til
tillægsfunktioner i grundmodulet
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Lystændingsknap
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Natafbryder
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Døråbningsknap

Funktionsknap(er):
Knap(er) til tillægsfunktioner i
funktionsmodulet

Tast 10

Regulering af ringestyrken

IMM1100
Grundfunktioner
Grundfunktioner
• Forskelligt ringesignal fra op til to gadedøre, lejlighedsdøren samt internt opkald
• 13 valgmuligheder af melodi for hvert ringesignal
• Trinløs regulering af ringestyrken
• Visuel markering af ringesignal
• Natafbryder med visuel indikation
• Trykknap til trappelystænding
Afhængig af installationens udførelse og efterfølgende programmering kan grundknappen bruges til:
Tillægsfunktioner i grundmodulet
• Styring af ekstra døre, porte, bomme og lignende
• ”Doktorrelæ” med automatisk døråbning for besøgende
• Viderestilling af opkald til en anden hustelefon
• Internt opkald til en anden hustelefon i systemet
• Parallelopkald
• Åbning af lejlighedsdør indenfor 30 sek. efter der er ringet på. Denne funktion kræver ekstra
udstyr
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Afhængig af installationens udførelse og efterfølgende programmering kan funktionsknappen/-erne
bruges til:
Tillægsfunktioner i funktionsmodulet
• Åbne samtaleforbindelsen til én dørstation og døråbning ved efterfølgende at trykke på døråbningsknappen.
• Internt opkald til en anden hustelefon i systemet
• Ved hjælp af diode at vise tilstanden af en sensor med binær udgang f.eks. om en dør står åben
• Viderestilling til en anden hustelefon i systemet
• Styring af ekstra døre, porte, bomme og lignende f.eks. via styrefunktion nr. 1 til 11 til et Multi-relæ eller styrefunktion nr. 11 til 20 til et BRE2-relæ.

Betjening
Opkald fra gade- og lejlighedsdør samt internt fra anden hustelefon:
Via ringesignalet bliver der gjort opmærksom på, at der er et opkald. Løft røret for at etablere
samtale.
Optaget signal:
Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den grønne lampe blinke, når røret løftes.
Trappelys:
Lyset tændes ved at trykke på lystændingsknappen.
Døråbning:
Døren åbnes ved at trykke på døråbningsknappen.
Afslutning af samtalen:
Samtalen afsluttes ved at hænge røret på. Samtaleforbindelsen til døren eller til et andet internt apparat bliver automatisk afbrudt efter 5 minutter.

Viderestilling af opkald fra dørstation
Aktivering: Tryk på den funktionsknap, som viderestillingen er lagt ind på (se valg af viderestilling fra
hustelefon A til hustelefon B). Dioden ud for knappen lyser.
Deaktivering: Tryk endnu en gang på den funktionsknap, som viderestillingen er langt ind på. Dioden
ud for knappen slukker.

Opkald fra intern hustelefon
Tryk på den funktionsknap som internopkaldet er lagt ind på (se valg af internt opkald fra hustelefon A
til hustelefon B). Dioden ud for knappen blinker langsomt.
Ved at tage røret af bliver samtaleforbindelsen etableret.
Samtalen afsluttes ved at hænge røret på.
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Hvis der under samtalen kommer yderligere et internopkald, blinker lysdioden ud for den funktionsknap, som dette internopkald er langt ind på.
Når den første samtale er afsluttet (indenfor 2 min, efter opkald nr. to), tryk så på funktionsknappen
og afvent, at den opkaldte hustelefon modtager opkaldet.

Valg af viderestilling fra hustelefon A til hustelefon B
Tryk på natafbryderknappen på hustelefon A, indtil en kort kvitteringstone lyder, og de 7 øverste dioder i funktionsmodulet blinker. Løft herefter røret på den hustelefon B, som opkald skal viderestilles til.
Tryk nu på knap 4 på hustelefon A, og tryk derefter på én af de ti funktionsknapper.
Hermed lægges viderestillingen til hustelefon B ind på funktionsknappen, og du kan afslutte programmeringen ved at trykke kort på natafbryderknappen eller ved at undlade at trykke på nogen knap de
efterfølgende 40 sekunder.

Valg af internt opkald fra hustelefon A til hustelefon B
Tryk på natafbryderknappen på hustelefon A, indtil en kort kvitteringstone lyder, og de 7 øverste dioder i funktionsmodulet blinker. Løft herefter røret på den hustelefon B, som skal modtage internopkald.
Tryk nu på knap 2 på hustelefon A, og tryk derefter på én af de ti funktionsknapper.
Hermed lægges internopkald til hustelefon B ind på funktionsknappen, og du kan afslutte programmeringen ved at trykke kort på natafbryderknappen eller ved at undlade at trykke på nogen knap de
efterfølgende 40 sekunder.

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,
mens røret er lagt på, 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. Første gang der vælges en melodi
til ringesignalet fra dørstationen med AS-Adressen 00, bliver melodien til ringesignalet fra dørstationen
med AS-Adressen 01 ændret tilsvarende. Fremover ændres ringetonen på de to dørstationer enkeltvist.
Hvis du ønsker at ændre ringetone for lejlighedsdøren, trykker du på lystændingsknappen, indtil du
finder den ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes.
Hvis du ønsker at ændre ringetone for interne opkald, trykker du på grundknappen, indtil du finder den
ønskede melodi. Den sidste valgte melodi gemmes.

Afslut ved at trykke på natafbryderen, eller undlad at trykke på nogen knap i 8 sekunder.
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