Miro
2Voice Monitor - 1750/1

De Miro kleurenmonitor valt op door zijn vormgeving en leent zich voor een
representatieve omgeving. De geringe afmetingen ondersteunen het compacte
design. De glossy witte uitvoering is standaard voorzien van een inductielus voor
slechthorenden.

Deurcommunicatie 2Voice

Binnentoestel

Miro monitor - 1750/1

Kenmerken

Beknopte handleiding

4,3" beeldscherm (16:9)
Opbouw
Deuropenertoets met ledverlichting
3 extra functietoetsen
Instelbaar oproepsignaal met mute functie
Instelbare helderheid en kleur van
beelscherm
Inductielus voor slechthorenden
afmetingen 200 x 175 x 52 mm (hxbxd)

1 = Deuropenertoets
Hiermee ontgrendelt u de deur na een oproep
2 = Groene led verlichting deuropen toets
3 = Functietoets
4 = Functietoets
5 = Functietoets
Afhankelijk van de installatie kunt u met de
functietoetsen 3, 4 en 5 diverse toepassingen
(laten) programmeren. Zoals een eigen oproep
of een oproep van de centrale receptie
6 = 2 kleuren led
10 = Helderheid
Met de schuifknop kunt u de helderheid van het
beeld instellen
11 = Kleur/contrast
Met de schuifknop stelt u de kleur en het contrast
van het beeld in
12 = Schroeven
Ter bevestiging van de monitor aan de wandbeugel
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Bediening gebruikersfuncties
Programmeer mode activeren:
Druk (met de hoorn op het toestel) de functietoets
T1 in voor ten minste 5 seconden. Led (L) zal geel
knipperen en drie piepjes zijn hoorbaar.

Programmeer mode verlaten:
Druk (met de hoorn op het toestel) functietoets T1
opnieuw in voor tenminste 5 seconden. Een piepje
en daarna twee langere piepen zijn hoorbaar, led (L)
stopt met knipperen.

Oproepvolume:
Activeer de programmeermode en druk op
functietoets T3. Bij iedere druk op toets T3
verandert het oproepvolume (hard-zacht-uit). Als het
oproepvolume uit staat in programmeer mode zal
de led (L) geel knipperen. Als het oproepvolume uit
staat nadat de programmeer mode is verlaten zal de
led (L) rood knipperen.

Automatische deur ontgrendeling:
Activeer de programmeermode en druk eenmaal op
de deuropentoets (A). Bij iedere druk op deuropentoets A verandert de instelling van deze functie
(aan-uit). Als de functie automatische deur
ontgrendeling aan staat zal de led (L) groen
knipperen.

Instellen oproeptoon:
Activeer de programmeermode en druk op
functietoets T1. Bij iedere druk op toets T1
verandert de oproeptoon (5 verschillende
oproeptonen beschikbaar).

Instellen oproeptoon etage beldrukker:
Activeer de programmeermode en druk op
functietoets T2. Bij iedere druk op toets T2
verandert de oproeptoon (5 verschillende
oproeptonen beschikbaar

Resetten parameters:
Reset naar fabrieks instellingen, activeer de
programmeermode en druk de toetsen T1 en A
gelijktijdig in voor tenminste 3 seconden. Twee
piepjes zijn hoorbaar.
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Bevestiging en aansluiting

7 = Aansluitklemmen voor verbinding met het systeem
8 = Configuratie schakelaars voor de adres instellingen
9 = Aansluiting voor de IN-UIT adapter
Indien er gekozen word voor het doorlussen van de binnentoestellen in een stijglijn is de adapter met
referentie 1750/50 nodig. Laatste toestel in de lijn heeft deze niet nodig.
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