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Brugervejledning
AT7 lejlighedsterminal

Eksempel på NovaDrive® menu på AT7 lejlighedsterminalen

Brug af AT7 lejlighedsterminalen
Startskærm på AT7 lejlighedsterminalen
På startskærmen vises NovaDrive® hovedmenuen, som
består af de moduler, som er tilkøbt lejlighedsterminalen.
Alle moduler er repræsenteret som ikoner og fungerer som
aktive knapper. Se beskrivelse af brug af modulerne på s. 2.
Brug af touchskærmen
Tryk på et ikon på skærmen for at vælge en funktion.
Stryg fingeren fra venstre side af skærmen mod højre, for
at aktivere sidemenuen. I sidemenuen kan man trykke sig
tilbage til NovaDrive® hovedmenuen eller man kan vælge
et andet modul fra listen.
De enkelte moduler aktiveres bedst ved at lægge en flad
finger på ikonet for den ønskede funktion.
Undlad at bruge fingerspidsen.
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Dørtelefoni (altid tilgængelig på lejlighedsterminalen)
Ved dørkald ringer AT7 lejlighedsterminalen med den valgte ringetone, og videobilledet
fra dørstationen vises på skærmen.
Tryk på samtale-knappen (grønt telefonrør) for at etablere samtale med dørstationen.
Der trykkes på døråbningsknappen (nøglen) for at åbne hoveddøren.
Samtalen afbrydes ved at trykke på afbryderknappen
(det røde telefonrør).
Trappelys (hvis aktiveret) tændes ved tryk på
lystændingsknappen (solen).
Selvbetjening
Her er det muligt at ændre på private indstillinger såsom sprog, kontaktinformationer, PIN-koder
m.m.
Dokumenter
Her findes de dokumenter, som administratoren har uploadet til den specifikke lejlighedsterminal.
Tryk på PDF-filen for at se dokumentet.
Døråbning
Døråbningsikonet gør det muligt at åbne den forbundne dør via et enkelt tryk på skærmen.
Weblink
Via weblinkikonet er det muligt at trykke sig direkte videre til en specificeret hjemmeside.
Beskeder
Her vises de beskeder som administratoren sender til lejlighedsterminalen. Det kan være
påkrævet at nogle beskeder læses, inden det er muligt at komme tilbage til startskærmen igen.
Nogle beskeder har integreret svarmuligheder, hvor det er muligt at give feedback til beskeden.
Energi
Her vises et samlet og overskueligt overblik over lejlighedens energiforbrug. Følg med i dit el,
vand og varmeforbrug og få gode råd til, hvordan det kan reduceres.
Personligt weblink
Det personlige weblink giver automatisk adgang til en specifik hjemmeside med fortrolige data
såsom din lejekontrakt (brugernavn og password er indtastet på forhånd).
Booking
Via bookingmodulet er det muligt at reservere lokaler direkte fra lejlighedsterminalen. Der kan
vælges hvornår lokalet skal bookes ift. dato og tidsinterval. Til sidst bekræftes reservationen. I
den bookede periode, vil du kunne scanne din brik/kort foran læseren tilknyttet til lokalet.

BEMÆRK
Hvis man er i tvivl om fremgangsmåden, kontaktes installatør eller ansvarlig administrator.
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