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1 Oversikt over taster og display 

1.1 Beskrivelse av håndsett 

Lys i håndsettet kommer på når en trykker en tast og slår seg av etter 5 sekunder med 

inaktivitet. 

 

 

1.2 Beskrivelse av display på håndsett 

Figuren nedenfor viser indikasjon av batteristatus, styrke på signaler etc. 

 

Dersom batteriet blir helt utladet virker ikke håndsettet før det er ladet opp og da vil klokken 

blinke. Den må stilles inn på nytt før håndsettet virker. Trykk «Ok» 2 ganger for å stille 

klokken til 00:00 slik at apparatet virker. Se og kapittel 5.1 for justering av klokken. 
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1.3 Håndsett i «stand by» modus 

I hvilemodus vil håndsettet vise batteristatus, klokke, inne og utetemperatur.  

 

 
 

2 Innkommende samtale 

Ved innkommende samtale kommer det ringelyd og blinkende lys i 

håndsettet. Dersom håndsettet er i lydløs modus (se kapittel 3) vil lyset i 

håndsettet blinke. Telefonsymbolet vil også blinke. Dersom ingen svarer vil 

det ringe i 20 minutter, denne tiden kan endres. Dersom håndsettet står i 

basen sin vil ringevolumet være som programmert. Dersom håndsettet ikke 

står i basestasjonen vil ringevolumet øke fra svak verdi opp til programmert 

verdi. 

2.1 Høyttalende modus – håndsett står i basen 

For å svare, trykk . En er nå i samtale, avslutt denne med å trykke på samme knapp. 

Dersom ingen knapp trykkes vil samtalen avsluttes etter 3 minutter. En kan gå over til 

håndholdt samtale når som helst ved å løfte håndsettet ut av basestasjonen sin. 
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2.2 Lavttalende modus – håndsett i bruk 

• Dersom håndsettet står i basestasjonen, løft det ut av denne. 

• Dersom automatisk håndholdt modus er aktivert så vil en nå være i samtale. 

• Dersom automatisk håndholdt modus ikke er aktivert – trykk  for å komme i samtale. 

 

• Dersom håndsettet ikke er i basestasjonen, trykk  for å komme i samtale. 

Åpne dekselet og bruk taster til å justere volumet  

Når ferdig, trykk  og/eller sett håndsettet ned i basestasjonen sin. Håndsettet vil pipe 3 

ganger når det settes riktig tilbake på plassen sin. Dersom en ikke trykker noen knapp vil 

samtalen avsluttes automatisk etter 3 minutter. 

3 Sette håndsett til lydløs 

Håndsettet kan settes i lydløs modus ved hjelp av  knappen. Det vil da 

forbli i lydløs modus i 12 timer eller inntil det settes tilbake til vanlig 

modus. 

Trykk og hold  knappen i 5 sekunder inntil  ikonet vises i displayet. 

For å slå av lydløs modus, trykk og hold  knappen i 5 sekunder til  

ikonet forsvinner. 

4 Styre dør/dørlås 

Når en er i samtale trykker en  tasten for å låse opp/åpne døren. 

Systemet holder døren opplåst i 5 sekunder. 

5 Innstillinger 

For å gjøre innstillinger åpner en dekselet på håndsettet, bruk tastene  for å gå inn/ut i 

menyene samt endre og bekrefte verdier. 

 

 

5.1 Stille klokke 

Gå inn i menyen, velg Handset-Parameters-Time. En får da opp klokkeslett som blinker på 

første siffer. Velg verdi med opp/ned taster og gå til neste siffer med høyre tast. Gjenta på alle 

siffer til riktig tid er satt, bekreft til slutt ved å trykke på «OK». 
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6 Tekniske data 

6.1 Generelt 

Bruker multi frekvens radioteknologi. Med fri sikt er det rekkevidde på opptil 400 meter. 

Dette er avhengig av omgivelsene der utstyret er plassert. 

6.2 Utendørs enhet 

• Bokser i polykarbonat, beskyttelsesklasse IP54 og beregnet for -20° til +70° C. 

• Drives av litium batterier 2 x 3,6 V 17 Ah og 1 x 3,6V 700 mAh, og/eller strømforsyning 

med 12-24 VAC eller 12-30 VDC. 

• 5 års batterilevetid på 4 x LR20 batterier. 

• Kabling: 4 ledere mellom utendørs enhet og controller. 

• Kan styre/strømforsyne lås 12 V/1,5 A. 

• Kan styre motoriserte systemer opptil 48V 1A via rele. 

6.3 Innendørs enhet, håndsett 

• Laget av ABS plast, beskyttelsesklasse IP31 og beregnet for -5° til 55° C. 

• Drives av strømforsyning 220 VAC til 6 V. 

• Oppladbart håndsett med Litium Ion batteri. 

• Forventet batterilevetid i håndsett mellom oppladinger er 15 dager. 

• Forventet levetid før batteri må skiftes i håndsett er 5 år. 

 


