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Betjeningsvejledning for Siedle-Vario dørtelefonanlæg

Dørstation.

Boligen kaldes ved at trykket til højre for navneskiltet.
Når telefonen betjenes i boligen, tales der klart og tydeligt.

I boligen.

Opkaldet fra dørstationen besvares ved at trykke i midten, på
den store ovale knap. Døråbning foretages ved at trykke 
på nøglesymbol. Opkaldet afsluttes ved igen at trykke i midten,
af den ovale knap.

Lydløs telefon.

Ønsker De at sætte telefonen på lydløs, tryk da 2 gange på den 
ovale taste. Når telefonen er lydløs, vil der lyse en lille diode
ved siden af den ovale taste. Telefonen sættes på lyd igen ved at
trykke 2 gange på den ovale knap.

Indgang med nøglebrik.

Når nøglebrikken føres ned forbi briklæseren ved døren, vil
døren kunne åbnes i 10 sek
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Betjening af svartelefon
1 Enhedsbeskrivelse

a Døråbnerknap
b LED-indikator
c Taletast
d Mikrofon

Besvarelse af døropkald
Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke kort 
på taletasten ( LED–lampen lyser gul ). Samtalen afsluttes ved at igen trykke kort på taletasten ( LED–
lampen slukker ).

Aktivering af døråbner 
Når De trykker kort på døråbnerknappen, åbnes døren i 10 sekunder.

Fra og tilkobling af ringetoner 
Trykkes to gange på taletasten for at frakoble lyden, LED-lampen lyser rød. Tryk igen 2 gange på taletasten 
for at tilkoble lyden igen, LED lampen slukker.

Opkaldstone-melodi 
Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Tryk først på opkaldsknappen på dørstationen. Ved et 
aktiveret taletasten og døråbnertasten og holde dem nede i 3 sekunder kan opkaldstone-melodien ændres 
( LED-lampen blinker rød ). Opkaldstone-melodien indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede 
opkaldstone gemmes med det samme. 

Opkaldstonens lydstyrke
Taletasten og døråbnertasten trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for 
opkaldstone høres (LED-lampen blinker rød ). Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den 
indstillede lydstyrke gemmes med det samme. 

Vedligeholdelse
Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, 
skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen. 
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Opdatering af brik for offline låse.

Brikken opdateres ved at holde brikken 
på en af de 6 opgang læsere ved nr. 
191, 193 eller 229 . Brikken skal holdes 
på læseren så længe denne lyser gult. 
Når læseren skifter til enten grøn eller 
rød er brikken opdateret.

Indgang med brik på offline låse.

Læsefelt for brik.
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Forholdsregler og tips vedrørende pleje og rengøring.

Siedles produkter er fremstillet med lang levetid for øje. Dette gælder ikke blot for teknik og funktion, men 
også hvad angår materialer og overflader. Selvom de er robuste, bliver dørkommunikationssystemer ofte 
udsat for barske vejrforhold og aggressive stoffer. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på nogle 
forholdsregler vedrørende pleje og vedligeholdelse, så Deres Siedle-anlæg beholder sin eksklusive 
fremtoning i mange år frem. Vi henleder opmærksomheden på, at Siedle ikke hæfter for skader, der 
skyldes manglende overholdelse af disse forholdsregler. 

Generelt.

Vi anbefaler især regelmæssig rengøring og pleje ved montering i nærheden af kyster, i industriområder 
og ved trafikerede veje. Særligt aggressivt snavs som f.eks. fugleklatter bør fjernes hurtigst muligt. Der bør 
ikke anvendes skurende eller slibende midler såsom ståluld, grove svampe eller skuremiddel til overflader 
på Siedles produkter! Ved normal rengøring er det som regel tilstrækkeligt med varmt vand, evt. med lidt 
opvaskemiddel, en blød og ikke-ridsende klud (f.eks. en brillepudseklud, møbelpoleringsklud eller lign.) 
eller en blød nylonbørste. Kunststofdele som kameraøjet eller navneskilte må ikke behandles med 
metalplejemiddel. Efter pleje skal alle rester af rengørings- og skuremiddel fjernes, så pletter og 
misfarvninger undgås! Efter rengøringen skal alle overflader tørres grundigt af! Også vanddråber kan under 
ugunstige forhold medføre pletter.
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