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Brugervejledning
Billedhukommelsesenhed MEM3264

Betjening
Jeres dørtelefonanlæg er udstyret med en billedhukommelsesenhed. Billedhukommelsesenheden kan
lagre max. 2048 billeder fordelt på et anlæg med max. 32 video-hustelefoner. Der kan max. gemmes
64 billeder per video-hustelefon. Efter billede 64 vil det ældste billede blive overskrevet, så det altid er
de nyeste 64 billeder, der er gemt i video-hustelefonen.
Se og slette gemte billeder
Kræver at der er taleforbindelse og videoskærmen er tændt
• Se billeder
For at få videobilledet frem på displayskærmen (hvis man ikke allerede har en samtaleforbindelse i
gang), skal man trykke på billedtasten på hustelefonen. Hvis man ønsker at se lagrede billeder, skal
man nu trykke på lystændingstasten (solen) og videobilledet bliver vist indenfor 5 sek. efter tryk på
knappen. Det senest lagrede billede bliver vist.
• Se næste billede
Tryk på lystændingstasten (solen) igen. Hvis der ikke er nogle billeder i mappen under hustelefonens
serienummer, vises en filmstrimmel med et kryds over.
• Manual sletning af billeder
Slet det viste billede ved at trykke på billedtasten. Når man har slettet et billede, så vises et kamera
med et kryds over. Hvis alle billederne er slettet, vises en filmstrimmel med et kryds over.
Manuel lagring af billeder
Kræver, at videobilledet fra dørstationen kan ses eller at der er samtaleforbindelse.
•

Samtaleforbindelse forekommer efter påbegyndt dørkald eller efter tryk på billedtasten og
samtaleknappen. For at lagre billeder skal man trykke på billedtasten og det aktuelle billede bliver
lagret.
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Afslut billedsøgning
Ved afslutning af billedsøgning slukkes videoskærmen hvorefter forbindelsen til lagerenhenden afbrydes.
• Manuel afslutning
Tryk på taletasten. Derved bliver taleforbindelsen til dørstationen etableret.
• Automatisk afslutning
Automatisk afslutning billedvisning mm. sker ved følgende:
- Ved indgående dørkald, bliver videobilledet vist og billedet bliver automatisk lagret.
- Ved dørkald til en anden video-hustelefon.
- Når billedtasten på en anden video-hustelefon i anlægget aktiveres.
- Når taletasten på en anden video-hustelefon i anlægget aktiveres.
- 75 sek. efter aktivering af billedtasten på en video-hustelefon.
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