
Adgang til brugermenuen
1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen
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Brugermenu 

Bekræftelsestast 

Slettetast

Rulletaster i menuerne 

Forlad programmeringsmenuen

Valg af ringetone
I menuen kan der vælges forskellige  
melodier til opkald fra:

- Dørstationen
- Dørstation nr. 2
- Ringeklokke ved lejligheden

 1. Dørstationen

Først vises opkaldsstyrken for det ønskede kald. Dette 
kan ændres ved at trykke på + eller -.
Derefter vises den gældende melodi for hver mulighed. 
Hvis man ønsker at høre melodien, trykkes der på den 
tast, der svarer til PLAY på skærmen.

. . . . . . . . . . . .
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2. Dørstation nr. 2 (hvis der er monteret en)

. . . . . . . . . . . .

3. Dørklokke ved lejligheden (hvis der er monteret en)
    Som tidligere vist kan dørklokkemelodien indstilles i melodimenuen.

. . . . . . . . . . . .

Forstyr ikke (slet ringetoner) 
Inden for samme brugermenu kan man vælge 
Forstyr ikke indstillingen. For at gøre dette vælges 
det tilsvarende ikon, og ved at trykke OK forlades 
skærmen.
Forstyr ikke indstillingen vises ved, at en rød LED 
lampe blinker en gang i sekundet. For at deaktivere 
den vælges igen den samme mulighed, og den 
røde LED lampe forbliver tændt for at vise standby 
indstillingen. Aktiver/deaktiver

Teleslynge
Inden for samme brugermenu kan man vælge tele-
sløjfen. Den er deaktiveret fra fabrikken.
Sløfen arbejder sammen med høreapparater.

Ved at vælge denne mulighed kan man gå ind i undermenuen, hvor teleslyngen kan aktiveres 
eller deaktiveres.



Deaktiveret AktiveretTeleslyngen aktiveres 
ved at trykke på højrepilen Venstrepilen deaktiverer 

teleslyngen 

Automatisk åbning (Doormatic)
Med «Automatisk åbning» aktiveret åbner døren, når et kald modtages.
Fra fabrikken er døråbnerfunktionen deaktiveret (ikke adgang for brugeren. Den skal først 
aktiveres af elektrikeren) for at kunne aktiveres af brugeren. 

Vælg denne mulighed for at gå ind i undermenuen, hvor Doormatic funktionen kan aktiveres 
eller deaktiveres.

Brugermenu: Doormatic funktion 
DEAKTIVERET af elektrikeren 

Brugermenu: Doormatic funktion 
AKTIVERET af elektrikeren

Man kan aktivere/deaktivere Doormatic ved at vælge    
Doormatic muligheden og trykke OK. Efter at have tryk-
ket OK går man ud af menuen og kan se, om Doormatic 
indstillingen er aktiveret ved, at den grønne LED lampe 
lyser. Hvis den ikke er aktiveret, forbliver den røde LED 
lampe tændt for at vise standby indstilling. 

Aktiver/deaktiver



 Audioaktivering, lægge på og konfigurationsindstillingstaster (menu).
· Når et opkald modtages, (man har 30 sekunder til at svare, før den går i standby. I 

løbet af denne tid slukker den røde LED lampe for at vise, at et opkald er i vente-
position), tryk på denne tast for at tale med gæsten. Audiokanalen åbnes fra dørs-
tationen til lejligheden, (den blå LED lampe lyser op for at vise en samtale med 
dørstationen, og alt hvad der bliver sagt, kan høres af denne), dette er en håndfri 
betjeningsindstlling.

· Tryk når samtalen er afsluttet (når der er afsluttet, slukker den blå LED lampe og 
den røde bliver tændt).
Bemærk: Standardindstilling for timeren til monitoren er 90 sekunder.  

· Når monitoren er på standby, trykkes der på denne tast og den holdes nede 1 sekund 
for at komme ind i brugerindstillingen. Se «Programmering: Brugermenu» delen.

Bemærkninger: 
- Samtalen er privat, ingen andre kan høre med. 
- «Håndfri» indstilling er standardindstilling.
- Mens audiokanalen er åben, kan input audioen justeres. Se det pågældende afsnit 

om «Audio justeringer»
- Mens monitoren er indstillet til «simplex indstilling», (tryk for at tale og slip for at 

lytte), vises det med en blinkende blå LED lampe, som aktiverer input audio kanalen. 
Fra dette øjeblik er audio kanalen aktiveret (konstant lysende blå LED lampe), hver 
gang der trykkes på MENU tasten, og når den slippes, aktiveres input audio kanalen 
(blinkende blå LED lampe). For at afslutte en samtale trykkes kort på MENU tasten.

Teleslynge vises med dette symbol.
· Inkluderer en sløjfe, som arbejder sammen med høreapparater. 
· Bemærk: ved høreapparater med manuelle valgindstillinger skal digital indstilling    

      konfigureres.

Lysdiode 

Taster 
MED teleslynge 

iLoft monitor

Taster



Bemærk: Monitoren tænder når opkaldet fra dørstationen er afsluttet.

 Auto-start / Tast til valg af hovedkamera eller kamera nr. 2
 · Mens monitoren er på standby, trykkes der på denne tast i 1 sekund for at tænde 

monitoren manuelt. For at aktivere audio trykkes der på        tasten.

· Med video, hold denne tast nede i 2 sekunder for at skifte mellem hovedkameraet 
og kamera nr. 2 (hvis der findes et).

Bemærk:
- Hvis kanalen er optaget, vil der lyde en fejltone «BEEP», og autostart vil

          ikke blive aktiveret. 
-  Autostart funktionen anvendes altid på hoveddørstationen, undtagen når et 

opkald modtages fra dørstation nr. 2. Når samtalen er afsluttet, aktiveres auto-
start i dørstation nr. 2 i 30 sekunder. Derefter aktiveres den i hoveddørstationen. 

 F1 og F2: Taster til ekstra funktioner
    (Tildelt af elektrikeren; se de pågældende afsnit).

 Låseudløser
· Når der trykkes på denne tast, mens der tales med dørstationen, bliver låseudlø-

seren aktiveret.

Åbn døren 
Når der modtages et opkald fra dørstationen, kan døren til en hver 
tid åbnes ved at trykke på  tasten.

Betjening



Besvare et opkald 
Håndfri indstilling: 
Når der trykkes på opkaldstasten på dørstationen, kommer der en 
opkaldstone både i dørstationen og i monitoren, som tænder skær-
men.

Tryk på  tasten for at tale med gæsten. Audiokanalen mellem 
gaden og lejligheden vil blive åbnet; betjening i håndfri indstilling. 
Kommunikationen vil automatisk slutte efter 90 sekunder, eller når 
som helst der trykkes på  tasten.  
LED lampen vil forblive tændt (blå), mens samtalen foregår.  

Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren 
automatisk efter 30 sekunder.
Mens i simplex samtale indstilling (tryk på tasten for at tale og 
slip for at lytte).
Når der trykkes på opkaldstasten på dørstationen, kommer der en 
opkaldstone både i dørstationen og i monitoren, som tænder skær-
men. Tryk på  tasten for at tale med gæsten, dette efter-lader 
input audio kanalen aktiveret. Simpex indstillingen vises ved, at den 
blå lLED lampe blinker.
Fra dette øjeblik er audio kanalen aktiveret (konstant lysende blå LED 
lampe), hver gang der trykkes på        tasten, og når den slippes, ak-
tiveres input audio kanalen (blinkende blå LED lampe)  betjeningen 
er i simplex indstilling. Kommunikationen vil automatisk slutte efter 
90 sekunder, eller når som helst der trykkes på  tasten.   Når der 
er afbrudt, slukker den blå LED lampe.
Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren 
automatisk efter 30 sekunder.

Manuel monitor aktivering (autostart)
Når monitoren er i standby, holdes denne tast   nede, til billedet 
kommer frem (mindre en 2 sekunder).

Hvis der er mere end 1 kamera i installationen: Slip tasten og tryk 
igen, indtil billedet fra kamera nr. 2 kommer frem. 
For at aktivere audioen og tale med gæsten eller åbne døren følges 
ovenstående trin.
Hvis der ikke opnås forbindelse til dørstationen, slukker monitoren 
automatisk efter 30 sekunder.

BEMÆRK: Hvis der er mere end 1 iLoft monitor i systemet, og der sker et opkald til en monitor, 
vil en blå LED lampe i de øvrige monitorer vise, at kanalen er optaget.

iLoft monitor



Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder syre, eddike eller 
slibemiddel.

1 2

1. Brug en fugtig klud.
2.  Tør monitoren af, altid i samme retning.
    Tør monitoren omhyggeligt efter rengøring for at undgå fugtskader.

STATUS

Ikke programmeret

Standby

Opkald/opkaldt

Håndfri audio

Output audio (simplex indstilling)

Input audio (simplex indstilling)

Forstyr ikke

Doormatic

Forstyr ikke + Doormatic

blå LED rød LEDgrøn LED

STATUS

LED tændt

Meget langsom blinken (0,1 sek. ON - 5 sek. OFF)

Langsom blinken (1 sek. ON - 0.5 sek. OFF)

Vedligeholdelse - rengøring

Hurtig oversigt: LED lamper



26 mA 

160 mA 

250 mA 

370 mA 

Strømforsyning

Forbrug:

Temperaturområde

OSD menu
Opløsning

Mål indmuret

18 Vdc

standby

video

audio + video

audio + video (med sløjfe)

[-5, +40° C]

TFT 3.5”

Videosignal
Sammensat signal 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz.

Fugtighed  [5,95 %]

Vandret:  480 linjer TV 
Lodret:   234 linjer TV 

 197 x 131 x 60 mm 

Mål frembygget  197 x 131 x 34,3 mm 

(højde x bredde x dybde)
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