
Gebruiksaanwijzing Aiphone DBS-1AP

Handenvrije modus

① Druk op de oproepknop van de deurpost.

② De beltoon weerklinkt.

③ Druk kortstondig op de spreek-knop (TALK). Er volgt een pieptoon en u kan nu handenvrij spreken. De
LED (rood) licht op wanneer u spreekt en gaat uit als u naar de bezoeker luistert (of buitengeluiden hoort).
1. Ook zonder oproep kan verbinding met de deurpost worden gemaakt door op de spreek-knop (TALK)
van de binnenpost te drukken.
④ Door na het gesprek op de uitschakelknop (OFF) te drukken, eindigt de communicatie.
De communicatie eindigt automatisch na ong. 1 minuut.

Manuele (PTT) modus (Druk-om-te-spreken)

⑤ Door nogmaals op de spreek-knop (TALK) te drukken gedurende 1 seconde of langer, weerklinkt een
2de pieptoon om aan te geven dat de manuele spreekmodus (druk-om-te-spreken) is ingeschakeld.
⑥ Druk de TALK-knop in om te spreken en laat los om te luisteren.

⑦ Druk op de uitschakelknop (OFF) om de communicatie te beëindigen.
De communicatie eindigt automatisch na ong. 1 minuut.

Deur ontgrendelen

⑧ Druk op de knop voor deurslotsturing (SLEUTEL).

⑨ Het elektrisch deurslot wordt geactiveerd zolang de knop voor deurslotsturing wordt ingedrukt. Tijdens
bediening van het deurslot wordt de communicatie onderbroken.



Intercomgesprek tussen de binnenposten

⑩ Druk op de oproepknop (CALL) om de andere binnenpost(en) op te roepen en spreek. Wanneer er 3 of
meer binnenposten zijn, worden alle andere binnenposten gelijktijdig opgeroepen. Het toestel [of
"systeem"] wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer 1 minuut als er geen antwoord is.
⑪ Pas nadat de tegenpartij op de spreek-knop (TALK, druk-om-te-spreken) van een andere binnenpost
heeft gedrukt, is handenvrije communicatie in twee richtingen mogelijk. (Als de spreek-knop (TALK, druk-
om-te-spreken) opnieuw ingedrukt wordt, klinkt er na ongeveer 1 seconde een andere pieptoon, wat
aangeeft dat de PTT-modus ingeschakeld is.)
⑫ Druk kortstondig op OFF om het gesprek te beëindigen. Intercomgesprekken tussen de binnenposten
eindigen automatisch na ongeveer 10 minuten.
2. Als de knop voor deurslotsturing (DOOR RELEASE) of de oproepknop van de deurpost tijdens een
interne oproep of interne communicatie ingedrukt wordt, wordt er een einde aan de communicatie
gemaakt.
3. Als de spreek-knop (TALK) of oproepknop (CALL) wordt ingedrukt terwijl een andere binnenpost in
gebruik is, weerklinkt een pieptoon om een fout aan te geven.

Optioneel toestel

⑬ Door de optieknop in te drukken (behalve wanneer het elektrisch deurslot geactiveerd is), kunnen de
aangesloten optionele toestellen om het even wanneer worden bediend (bijvoorbeeld verlichting in- en
uitschakelen).


