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Funktionsoversigt

Videoskærm

Lystændingsknap
Slå ringetonen til/fra
Lydstyrke
Døråbningsknap
Højtaler

Telefonrør

Betjening
Telefonrør

•
•

Starter samtale med dørstationen
Slutter samtalen

Lystændingsknap

•
•

Tænder trappelys (hvis anlægget er forbundet til trappe-lysautomaten)
Videobillede aktivering

•
•

Åbner døren
Aktiverer trappelystænding for besøgende*

Døråbningsknap
*

Hvis trappelystændingsfunktionen er aktiveret i dørstationen
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Kort beskrivelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blå døråbningsknap
Lystændingsknap som tænder trappelyset.
Lydstyrken kan justeres via en drejeknap.
Forskellige akustiske ringetoner for: døropkald fra 2 forskellige dørstationer, A1 display ringetryk og
interne opkald
Vælg i mellem 7 forskellige ringetoner (vælges via Configo™).
Mulighed for at slå ringetonen til og fra.
Parallelopkald kan aktiveres med service apparat TCSK-01 eller Configo™.
Medhørsspærre
Tilslutningsbart telefonrør
Bagplade kan formonteres med skruer.
Konfigurationssoftwaren Configo™ kan igennem en PC let programmere systemet og automatisk finde
produkttyper og serienumre.
Testet efter EN 50486
Kabinet er lavet af antistatisk genbrugsplastik.

Installation
Bemærk! - Videohustelefonen skal altid (af-)installeres uden spænding!
Vær opmærksom på ikke at overspænde skruerne, når bagpladen monteres på ujævne overflader. Ved
at overspænde skruerne kan bagpladen blive deform, og det vil ikke være muligt at klikke hustelefonen på
bagpladen, eller man vil have beskadiget pladsen mellem bagpladen og hustelefonen.
94 mm

Monteringshøjde
For optimal synsvinkel anbefaler vi, at hustelefonen installeres i en højde af 1,60 m (fra øverste
kant af hustelefonen til gulvet).

47 mm

82,5 mm

Installering af bagpladen
For let at kunne placere ledningerne skal man
planforsænke en indmuringsdåse og oven på
denne monteres hustelefonen.
•
•

Planforsænkede
indmuringsdåse
244 mm

Placér den planforsænkede indmuringsdåse
under hullet til kablerne.
Montér bagpladen på væggen med minimum
3 skruer: Placér skruerne efter hullerne i
bagpladen og placér dem ved den planforsænkede indmuringsdåse.

Skruer til væggen
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Montering af ledninger
•

Minimér længden af ledningerne mellem bagpladen
og hustelefonen, og pas på, at der ikke er nogle af
ledningerne, der kommer i klemme, når hustelefonen
klikkes på.

•

Montér ledningerne som anvist: a b E P M V1 V2 (fra
bunden og op), A1 display ringetryk på a og E.

Terminering af slutmodstand
Husk at terminere slutmodstanden på hustelefonerne. Hvis
telefonen ikke er den sidste på en stikledning, skal den
forblive utermineret (sæt i OFF). Hvis det er den sidste, skal
man huske at terminere den (sæt i On).

A1 display ringetryk

OFF

ON

Luk hustelefonen
•

Sæt hustelefonen på toppen af bagpladen, og justér
bunden, så den passer med bag-pladen (1).

•

Klik hustelefonen på bagpladen med et let tryk (2).

Fastgør telefonrøret
•

Tilslut telefonrørsstikket til hustelefonen. Stikket er til
venstre i bunden af hustelefonen.
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Åbn hustelefonen
•

Fjern telefonrørsstikket.

•

På undersiden af hustelefonen er en rektangulær
udløser. Tag en lille skruetrækker og sæt den ret ind
på udløseren, og med et let pres trykker man ind på
udløseren.

•

Bunden af hustelefonen løsnes nu fra bagpladen (1).

•

Løft nu hustelefonen af bagpladen, og frigør den fra
bagpladen (2).

Installation af indbygget relæ TRE1-EB/1

Stik på begge
kontakter
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Programmeringsmuligheder
Programmering af AS-adresse ved både audio og video dørstationer
Når der er både audio-og videodørstationer i et system med VLux, vil hustelefonen stadig blive ringet op
ved opkald fra en audiodørstation, dog vil videoskærmen ikke blive aktiveret.
For at aktivere denne funktion, skal AS-adresserne separeres i 2 sektioner.
AS-adresse
0 – 31*

Reserveret til videodørstationer

Videoskærmen bliver aktiveret ved opkald (ved opkald
fra max. 16 video dørstationer).

AS-adresse
fra 32 til 63*

Til audiodørstationer

Videoskærmen forbliver inaktiv ved opkald.

*) AS-videogrænsen kan ikke ændres.

Fabriksindstillinger
Hustelefonen er udstyret med en EEPROM, som gemmer følgende indstillinger:
Serienummer ved parallelopkald

1000000

Lystændingsknap

Billedknap

Forindstillede tider
Taletid

max. 2 min

Billedvisningstid

80 sek.

Standby-tid

Ca. 30 s

Timeout opkald OFF (med TCSK-01)

4 min.

Programmeringsmuligheder
Manuelt

Serviceapperat

ConfigoTM
fra version 1.8.x.x

Lydstyrke

x

-

-

Vælg ringetoner for 2 dørstationer, interne opkald og
A1 display ringetryk

-

-

x

Programmering af parallelopkald

-

x

x

Videobilledeindstillinger (farver, lysniveau, kontrast)

-

-

x

Ændre AS-grænsen*

-

-

-

Genindlæsning af fabriksindstillinger

-

-

x

Funktion

* AS-grænsen er sat til 15 (video døropkald 1: 0 til 15 audio døropkald 2: 16 til 63).

Begrænsninger:
Vær opmærksom på, at denne telefon ikke kan bruges til beskedmodtagelse.
Det er heller ikke muligt at bruge video-hukommelsesenheden MEM6432 med VLux hustelefonen.
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Programmering af en hustelefon til et ringetryk med Scantron serviceapparat
Programmering:
1. Indtast hustelefonens serienummer på serviceapparatet (serienummeret står på et aftageligt klistermærke på
emballagen og i hustelefonen).
2. Tryk på knappen med ”dørsymbolet” på serviceapparatet.
3. Vent på ”P” i displayet (ca. 2 sek.) og tryk på det ringetryk på dørstationen, hvor hustelefonen skal ligge.
Korrekt programmering kvitteres med opkaldstoner fra dørstationen.
Programmering af hustelefon nr. 2 på samme ringetryk (parallel-opkald):
1. Punkt 1 + 2 som ovenover.
2. Tryk på det ringetryk på dørstationen, hvor hustelefonen skal ligge og vent indtil i alt 3 kvitteringstoner har lydt
(ca. 10 sek.) Ved 3. tone slippes ringetrykket.
Sletning af et ringetryk:
1. Tast kommandoen

*

1 #

*

2 #

2. Hold ringetrykket der skal slettes inde inde, og vent indtil i alt 2 kvitteringstoner har lydt (ca. 5-6 sek.) og slip.
3. Tast kommandoen

Manuel programmering
Programmering:
1.

Tryk på RUN/PROG. Gul LED blinker. Programmering starter og skal gennemføres inden for 2 min.

2.

a) Hustelefon med rør: Løft røret.
b) Hustelefon uden rør: Tryk på samtaleknappen.

3.

Tryk på det ønskede ringetryk på dørstationen. Når hustelefonen ringer lyder der 2 kvitteringstoner på
hustelefonen og programmeringen er lykkedes.

4.

Endnu et serienummer kan tilføjes til ringetrykket, ved at gentage punkt 2 og 3.
Begge hustelefoner ringer samtidigt og når 3 kvitteringstoner har lydt er programmeringen gennemført.

5.

Tryk RUN/PROG for at afslutte programmering.

Er der flere ringetryk, kan de blive programmeret ved at gentage punkt 2 og 3.
Sletning af et ringetryk:
1.

Tryk på RUN/PROG. Gul LED blinker. Programmering starter og skal gennemføres inden for 2 min.

2.

Tryk og hold det pågældende ringetryk på dørstationen inde til der i alt har lydt 2 kvitteringstoner (ca. 5-6 sek.)
og slip.

3.

Tryk RUN/PROG for at afslutte programmering.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
LYS

LÅS

B

Skal flere ringetryk slettes, gentages punkt 2.

Tryk RUN/PROG

2.

Indstil

3.

Tryk RUN/PROG

4DIN

AC
1

2

3

230 V
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Tekniske data
Strømforsyning:				

+24 V ± 8 %

Kabinet:					Hvid plastik
Mål:					

250 x 100 x 50/28 mm (med/eller uden telefonrør)

Vægt 					410 g
Arbejdstemperatur:			

0 °C …+40 °C

IP klassificering:				30
Input strøm:				

I(a) = 0.2 mA, I(P) = 4 mA

Max. input strøm:			

I(Pmax) = 90 mA

Video modul				

TFT farve modul

Skærm diagonal:				

8.9 cm (3.5 inch)

Opløsning:			

320 x 240 pixel, RGB

Video signal input:		

symmetrisk 1 Vss FBAS

Rengøring
Undgå at vand kommer ind i telefonen! - Brug ikke rengøringsmidler med iblandet slibe/skuremidler!

Konformitet
Konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til Scantron.

Bortskaffelse
Hustelefonerne skal bortskaffes som elektronikaffald og afleveres på et samlested for elektronikaffald under WE
EE-ordningen. Ved købet er der betalt bidrag til WEEE-ordningen. De anvendte materialer kan genbruges.
Bortskaf emballagen som brændbart affald eller som pap til genbrug.
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