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Sikkerhedsanvisninger

Elektrisk spænding

Indbygning og montering af samt 
servicearbejde på elektrisk materiel 
må kun foretages af en aut. elinstal-
latør.

Montage
Under monteringen skal overfladen 
evt. beskyttes mod beskadigelser på 
monteringsstedet.

Elektrostatisk opladning

Elektrostatisk opladning kan øde-
lægge enheden ved direkte kontakt 
med printpladen. Undgå derfor 
direkte berøring af printpladen.

Forudsætninger for idriftsættelse
• Slutapparatet skal forsynes med 
strøm via PoE (Power over Ethernet; 
IEEE 802.3 af eller 802.3 at).

Access-ibrugtagningsvejledningen 
og Access-planlægnings- og system-
manualen står til rådighed i down-
loadområdet.

Anvendelse
Access-videopanel med touchscreen 
17,5 cm til Access-systemet i 
førsteklasses plast. Panelet er et 
systemprodukt med et fladt frem-
bygningskabinet til montering på 
væg og bord. Det tilbyder en ergo-
nomisk og intuitiv brugerguide med 
mimikstyring.

Brug i overensstemmelse med 
formålet
Panelet er del af et dørkommuni-
kationssystem og må udelukkende 
bruges i dette system.
Siedle fraskriver sig ansvaret for 
skader, der opstår som følge af en 
forkert brug af panelet.

Betjeningsinstrukser
For at undgå skader på panelet bør 
du være opmærksom på følgende:
Touchscreenet og tasterne kan 
beskadiges af skarpkantede eller 
spidse genstande som f.eks. en kug-
lepen eller en nøgle!
Brug udelukkende dine fingre til at 
betjene panelet.

Ved en nystart af Access-
videopanelet eller Access-serveren 
gennemføres nystarten af Access-
videopanelet trinvist. Afhængigt 
af systemets størrelse kan en 
fuldstændig nystart vare op til flere 
minutter. I denne tid viser Access-
videopanelet forskellige statusser på 
engelsk. Access-videopanelet kan 
først bruges, når startskærmen ses 
permanent.

Vedligeholdelse
Tør rengøring, skrappe rengørings-
midler og skuremidler kan beskadige 
overfladen!
Rengør kun indendørsmodellen med 
en blød, let fugtig klud.
Sørg for, at fugtighed ikke trænger 
ind i kabinettet.

Retlig henvisning
Optagelser af personer, der er blevet 
fotograferet uden at vide det, må 
hverken offentliggøres eller gemmes 
på offentligt tilgængelige billedlagre.
Personer, der er blevet fotograferet 
uden at vide det, har krav på at 
blive slettet på basis af deres ret til 
deres eget billede. Gem ikke billeder 
af fremmede personer på sociale 
netværker og send dem ikke videre 
via email til andre/offentlige person-
grupper. Du overtræder derved disse 
personers personlige rettigheder.
Skal gemte billeder bruges til privat-/
strafferetlige eller politimæssige 
undersøgelser, skal du afklare dette 
forinden med en advokat eller den 
ansvarlige politistation.
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Billedhukommelse
Billedlagring foretages centralt på 
serveren. En lagring af billederne på 
SD-kort er p.t. ikke muligt.
For gemte billeder gælder ophavs-
retbestemmelserne på samme måde 
som for fotografier.

Almindelige informationer

Funktionsomfang
Med funktionerne opkald, tale, 
se, døråbning, lys, fjernstyring og 
opkaldsspærring.
Specifikationer:
• Individual- og Manufaktur-
designkoncept med mange design-
varianter
• Grafiske designmuligheder i dis-
playet til individuel betjening 
• 17,8 cm (7") touchscreen, opløs-
ning 800 x 480 pixel
• Skarp billedgengivelse
• Fremragende audiokvalitet  
(2-højttaler-teknik)
• Indgang til etagekald
• Udgang kan programmeres frit
• Ekstra ind- og udgange med 
Access input-/output-tilbehør 
AZIO 870-…
• Opkaldsdifferentiering mellem dør-
kald, etagekald og internt opkald
• Omskiftningsfunktioner
• Billedlagringsfunktion
• Med bordtilbehør AZTVP 870-… 
kan bruges som bordmodel
• Kan aktualiseres via Access-server
• fra Access-server V 3.1…: AVP 
med KNX-forbindelse til JUNG-
Facility-Pilot-serveren

Service
Garantien er omfattet af de gæl-
dende lovbestemmelser.
Kontakt en fagmand eller en elinstal-
latør, hvis der er behov for service.

Access Service Center på 
fabrikken i Furtwangen
Telefon +49 7723 63-540
access@siedle.de
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1 Display med touch-funktion 
(touchscreen)
2 Taletast med LED-visning og taste-
vippe til at indstille samtalelydstyrken
3 Højttaler
4 Døråbnertaste
5 Mikrofon
6 Statusvisninger
7 Visning af startmenu, klokkeslæt 
og dato (standardkonfiguration)
8 Indholdsområde
9 Navigationsbjælke
10 Antal sider og vist side

Access-video-panelet Comfort 
udmærker sig ved at have et 
storfladet touchscreen. To taster 
optager grundfunktionerne Tale/
Reguler lydstyrke og Døråbning. 
Yderligere funktioner realiseres via 
displayet.

10:1012 1 20.05.2013
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Indgang

Opkaldstone Arbejdsværelset Arbejdsværelset

Hoveddør Indgang Køkken Arbejdsværelset

Køkken Arbejdsværelset Entré

Start 08:00 | 16.12.2014

Indgang Kælder

Dagligstuen

Entré

Klar symbolik, intuitiv betjening:
Den vigtigste tast er også den 
største, mundsymbolet viser klart, 
hvad det tjener til: modtagelse af 
opkald. Munden blinker parallelt 
med opkaldstonen og guider på den 
måde den betjenende hånd. Når 
opkaldet er modtaget, lyser munden 
permanent. Døråbnertasten er 
tydeligt adskilt – et led i sikkerheden 
for at undgå, at den forveksles med 
andre taster eller aktiveres ved en 
fejl.

Produktoversigt
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Produktoversigt

Taletast – Funktioner

Opkald accepteres Ved et dørkald kan du tage imod samtalen inden for 60 sekunder, efter at 
den sidste ringetone har lydt. Ved et internt opkald kan du tage imod sam-
talen inden for 120 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt.
Tryk på taletasten for at tage imod samtalen.
Under en aktiv samtale lyser taletasten.
Panelet overfører altid kun sprog i en retning og skifter automatisk.

Samtalelydstyrke indstilles Samtalelydstyrke kan indstilles i 5 trin – både under en samtale og uden 
aktiv samtale.
Er den laveste lydstyrke indstillet, reagerer kun + på taletasten. Er den 
højeste lydstyrke allerede indstillet, reagerer kun – på taletasten.  
Den indstillede lydstyrke overtages til fremtidige samtaler.

Under samtalen:
• skal lydstyrken øges: Tryk på + på taletasten, til den grafiske regulator 
til samtalelydstyrke fremkommer, og hold + nede, til samtalelydstyrken har 
nået den ønskede værdi.
• skal lydstyrken reduceres: Tryk på – på taletasten, til den grafiske 
regulator til samtalelydstyrke fremkommer, og hold – nede, til samtalelyd-
styrken har nået den ønskede værdi.

Uden aktiv samtale: 
1. Åbn menuen Indstillinger > Audio > Samtalelydstyrke
2. Indstil samtalelydstyrken med regulatoren.
3. Den indstillede lydstyrke overtages til fremtidige samtaler.

Afslutning af samtale Under en aktiv samtale lyser taletasten.
Tryk på taletasten for at afslutte samtalen.

Ubesvarede opkald Ved ubesvarede dørkald/opkald blinker mundsymbolet på taletasten,  
hvis du har indstillet det på denne måde.
Denne meldefunktion indstilles i menuen Indstillinger > ECO-modus > 
Opkaldsvisning > Taletaste blinker ved ubesvarede opkald.

Døråbnerknap – Funktion Tryk på døråbnertasten.
Døråbneren udløses i 3 sekunder.
Med døråbnertasten kan du også uden dørkald altid udløse døråbneren til 
den dør, hvor der sidst blev ringet på.

Bemærk:  I udleveringstilstanden er udløsningstiden til døråbneren forind-
stillet på 3 sekunder, denne kan ændres i Access-serveren.
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Touchscreen – Betjening

Menu hentes frem
1 Tip på det ønskede symbol.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

TimPaul

Lili

Funktioner hentes frem
1 Tip på den ønskede kakkel.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

TimPaul

Lili

Kakkel forskydes
1 Brug en hvilken som helst finger 
til at berøre den kakkel, du ønsker 
at forskyde på startskærmen. Kaklen 
skifter kortvarigt farve. 
2 Forskyd kaklen vha. fingeren hen 
på et frit felt på startskærmen.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

Paul

Lili

Tim
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Touchscreen – Betjening

Sider skiftes – Startskærm
1 Visk hurtigt med en finger 
vandret hen over startskærmen på 
touchscreen for at skifte side. Er du 
på den første eller sidste side, fun-
gerer viskebevægelsen kun i modsat 
retning.

Antallet af de eksisterende sider 
vises med et punkt hver. Punkter 
findes i midten nederst på 
touchscreen. Den aktuelle side frem-
hæves i forhold til de andre sider 
med en farve. Startskærmen består 
af flere sider, der springes fra side til 
side med en viskebevægelse.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

Lili
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Menu- og symboloversigt

Menustruktur brugerflade

Start Omdirigering af opkald
Opkaldstone
Dørmatik

Kontakter Alle
Concierge
Intern
Ekstern
Grupper
Døre

Kameraer Standardvisning
Stor visning

Omskift Alle omskiftningsfunktioner
Døre
Generelt
Lys
Statusindikering
Postmelder

Bygningsautomation * (Bygningsautomation hentes frem)

Billedhukommelse Standardvisning
Stor visning
Slet alle billeder

Opkaldsliste Slet alle indtastninger

Indstillinger Audio Samtalelydstyrke

Opkaldstonens lydstyrke

Display Lysstyrke

Sprog Valg af sprog

Billedvisning Standardvisning

Stor visning

Design Design Lys/Mørk

Position for menustyring og  
navigationsbjælke Venstre/Højre

ECO-modus Opkaldsvisning

Passiv tilstand

Display rengøres

System Abonnentinformationer

Enhedsoplysninger

Licensinformationer

Reset Fabriksindstilling

ECO-modus *

* I navigationsbjælken til AVP kan 
der maks. vises 8 symboler. Vises 
symbolet Bygningsautomation, bort-
falder symbolet ECO-modus.

ECO-modussen kan bruges via 
menuen Indstillinger. 
Symbolet Bygningsautomation 
vises kun på din AVP, hvis forbin-
delsen mellem din AVP og 

bygningsautomationsserveren (JUNG 
Facility Pilot Server) er konfigureret i 
Access-serveren.
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Menu- og symboloversigt

Symbolforklaring

Start/Startskærm Bygningsautomation * Åbning af dør

Drop-down-menu – Åbnes Billedhukommelse Stor visning

Drop-down-menu – Luk Slet alle billeder Standardvisning

Omdirigering af opkald On Slet billede Opkald accepteres

Opkaldstone Off Opkaldsliste / Ubesvarede 
opkald

Mikrofon slukket

Dørmatik on Indstillinger Afvis opkald/Afslutning af 
samtale

Kontakter Audio Etagekald

Undgå venligst at forstyrre!
(Opkaldsspærring)

Lydstyrke –

Kontakt – Concierge Lydstyrke +

Kontakt – Intern Display

Alle kontakter/Kontakt – 
Ekstern

Lysstyrke –

Kontakt – Grupper Lysstyrke +

Døre Sprog

Kameraer / Dørstation Billedvisning

Liste Design

Standardvisning ECO-modus

Stor visning Display rengøres

Indlæs … Systeminformationer

Omskift Reset

Alle omskiftningsfunktioner/
Omskift

ECO-modus *

* I navigationsbjælken til AVP kan 
der maks. vises 8 symboler. Vises 
symbolet Bygningsautomation, bort-
falder symbolet ECO-modus. 
Der springes så til Eco-modussen via 
menuen Indstillinger.

Lys kobles Internt opkald / Audio-
dørstationer / Eksternt 
opkald

Postmelder Gem billede

Statusindikering Lys kobles
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Statusvisninger

Opkaldstone Off Symbolet gør opmærksom på, at den akustiske signalisering af døropkald 
og telefonopkald er slukket.

Ubesvarede opkald Symbolet gør opmærksom på, at der er mindst et ubesvaret opkald. Tippes 
på dette symbol, åbnes opkaldslisten. De ubesvarede opkald fremhæves 
med en farve, indtil opkaldslisten åbnes.

Omdirigering af opkald 
On

Symbolet angiver, at funktionen omdirigering af opkald er aktiveret. Alle 
abonnentkald omdirigeres til den valgte abonnent enten direkte eller efter 
en indstillet tid (omdirigering af opkald efter X sekunder). 
En abonnent kan først besvare et opkald igen, når omdirigering af opkald er 
blevet deaktiveret.

Dørmatik on Symbolet gør opmærksom på, at funktionen Dørmatik er tændt. Funktionen 
skal være blevet konfigureret i Access-serveren.
Døråbneren aktiveres automatisk efter aktivering af opkaldstasten –  
afhængigt af programmeringen enten til en bestemt dør eller til alle døre.

Statusvisning kontakter Symbolet ses som et punkt ved siden af hver kontakt/dør i menuerne 
Kontakter og Kameraer.
Symbolet angiver, om en kontakt/dør er tilgængelig (grøn), ikke er tilgæn-
gelig (grå) eller er optaget (rød).

Displaysymboler – 
Statusændring

Statusindikering – Off Statusændring ved
• at symbolet skifter farve
• at symbolet ændrer sigStatusindikering – On

Omskift – Off

Omskift – On

Omskift – Off Statusændring ved at symbolet 
skifter farve

Omskift – On

Statusvisning kontakter – 
grøn (Tilgængelig)

Statusvisning kontakter – 
grå (Ikke tilgængelig)

Statusvisning kontakter – 
rød (Optaget)

Drop-down-menu  
– Åbnes

Statusændring ved at symbolet 
ændrer sig

Drop-down-menu  
– Luk
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Displaynavigation

Navigationsbjælke

Start Menuen Start er startsiden for Access-videopanelet med kakler, der kan 
konfigureres individuelt og en drop-down-menu. Via drop-down-menuen 
har du adgang til funktionerne Omdirigering af opkald, Opkaldstone og 
Dørmatik. Via kaklerne, som skal indrettes over Access-serveren, har du 
adgang til styre- og Intercom-funktioner, der er indrettet i systemregi.
Bemærk: Systemet viser kun de kakler, der er blevet programmeret til dit 
Access-videopanel. Er der ikke programmeret nogle funktioner, har du på 
startsiden kun adgang til drop-down-menuen.

Kontakter I menuen Kontakter findes alle indrettede kontakter.
Her kan kontakterne
• filtreres og vises sorteret efter de eksisterende kategorier
• vælges direkte

Kameraer I menuen Kameraer findes alle indrettede video-dørstationer. Audio-
dørstationer findes udelukkende i menuen Kontakter.
Her kan du
• hente live-kamerabilledet for en dørstation frem
• vælge video-dørstationen direkte
• ændre video-billedvisningen (standardvisning/stor visning)

Omskift I menuen Kontakter har du adgang til alle indrettede koblingsfunktioner 
med statusindikering samt meldefunktioner.
Her kan posteringerne:
• vises sorteret efter de eksisterende kategorier/filtre
• udføres eller vises direkte

Bygningsautomation * Tippes på symbolet Bygningsautomation, åbnes startsiden til bygnings-
automationsserveren.

Billedhukommelse I menuen Billedlager findes de optagede billeder af dørkald for alle indret-
tede/frigivne dørsamtaleanlæg, og du kan få dem vist.
Her kan du
• få vist billederne sorteret efter dato og klokkeslæt og vurdere dem
• slette enkelte billeder
• slette alle billeder
• ændre visningen af posteringerne, der findes i menuen Billedlager (listevis-
ning uden oversigtsbillede, stor billedvisning, standard-billedvisning)

Opkaldsliste I menuen Opkaldsliste findes alle ubesvarede og afviste opkald i en liste.
Her kan du
• vurdere alle ubesvarede opkald efter dato og klokkeslæt
• slette alle posteringer
• ringe direkte tilbage til en person, der har forsøgt at ringe dig op, ved at 
tippe det rigtige sted i listen.
Afhængigt af det valgte design (lys/mørk) vises listeindtastninger i forskellige 
farver - redigeret (sort/hvid) og uredigeret (blå/gul).

Indstillinger I menuen Indstillinger
• gennemføres grundindstillingerne (sprog, tone/lyd- og viseindstillinger, 
ECO-modus),
• fås informationer om dit apparat,
• kan du aktivere rengøringsfunktionen og
• stille apparatet tilbage i udleveringstilstanden

ECO-modus * Tippes på symbolet ECO, stilles displayet i passiv tilstand. Displayet aktiveres 
igen ved at tippe et hvilket som helst sted på touchscreen.
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Start – Drop-down-menu

Omdirigering af opkald Omdirigering af opkald til- og frakobles
Indgående opkald omdirigeres til en forinden konfigureret opkaldsdestina-
tion.
Så længe omdirigering af opkald er aktiv, vises det pågældende symbol i 
statusvisningen.

Opkaldstone Opkaldstone slukkes og tændes
Her kan opkaldstonen
• slukkes
• tændes igen
Symbolet gør opmærksom på, om den akustiske signalisering af døropkald 
og ringe op er tændt eller slukket.

Dørmatik Dørmatik tændes og slukkes 
Døråbneren aktiveres automatisk efter aktivering af opkaldstasten – afhæn-
gigt af programmeringen enten til en bestemt dør eller til alle døre.
Bemærk:
• Funktionen Dørmatik skal være konfigureret i Access-serveren for at 
kunne bruges.
• Dørmatikfunktionen skal aktiveres og deaktiveres manuelt!
• Så længe dørmatik er aktiv, vises det pågældende symbol i statusvis-
ningen.

Kameraer

Dørstation Her ses alle indrettede dørstationer, som kan hentes direkte frem. 
Navngivningen gennemføres ifm. systemkonfigurationen (f.eks. ind-
gangsdør, hovedindgang,…).

Standardvisning Standard-billedvisning til billede og video.

Stor visning Stor billedvisning til billede og video.

* Henvisning til de viste symboler i 
navigationsbjælken:
I navigationsbjælken til AVP kan 
der maks. vises 8 symboler. Vises 
symbolet Bygningsautomation, bort-
falder symbolet ECO-modus.
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Omskift –  
Drop-down-menu

Alle omskiftningsfunk-
tioner

Alle disponible omskiftningsfunktioner vises.

Døre Til illustrationen af koblingsfunktionerne, statusindikeringerne og 
meldefunktionerne i kategorierne/filtrene kræves det, at Access-
serveren er blevet programmeret/konfigureret.Generelt

Lys

Statusindikering

Postmelder

Billedhukommelse

Standardvisning Billederne vises i standard-billedvisningen.

Stor visning Billederne vises i den store billedvisning.

Liste Billederne vises i form af en liste.

Slet alle billeder Alle abonnentens billeder slettes.

Slet billede Det valgte billede slettes.

Opkaldsliste

Slet alle indtastninger Alle eksisterende indtastninger slettes fra opkaldslisten.

Displaynavigation
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Indstillinger

Audio Samtalelydstyrke Samtalelydstyrke  
(kan indstilles i 5 trin)

Opkaldstonens lydstyrke Lydstyrke for opkaldstone  
(kan indstilles i 5 trin)

Display Lysstyrke Lysstyrke (kan indstilles i 5 trin)

Sprog Valg af sprog Deutsch
Français
Nederlands
Dansk
Polski

English
Italiano
Español
Svenska
русский

Billedvisning Standardvisning Standard-billedvisning til billede og 
video.

Stor visning Stor billedvisning til billede og video.

Design Lys Lys brugerflade

Mørk Mørk brugerflade

Position for menustyring og naviga-
tionsbjælke – Venstre

Menustyring og navigationsbjælke 
findes på den venstre side.

Position for menustyring og naviga-
tionsbjælke – Højre

Menustyring og navigationsbjælke 
findes på den højre side.

ECO-modus Opkaldsvisning Samtaletaste blinker ved ubesvarede 
opkald.

Passiv tilstand Display skifter efter en indstillelig, 
tidsmæssig inaktivitet til passiv til-
stand eller forbliver aktiv.

Display rengøres Touch-funktionen er deaktiveret 
temporært til display-rengøringen. 
(10 sek.)

System Abonnentinformationer Informationer om abonnenten 
(navn, opkaldsnummer)

Enhedsoplysninger Informationer om apparatet (navn, 
opkaldsnummer, version, netværks-
kort, server IP-adresse)

Licensinformationer Detaljerede licensinformationer om 
produktet.

Reset Fabriksindstilling Tilbagestilling til fabriksindstillinger

ECO-modus Tippes på symbolet ECO, stilles displayet i passiv tilstand. Displayet aktiveres 
igen ved at tippe et hvilket som helst sted på touchscreen.
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Dørkald

Gem billede Billede optages manuelt

Lys kobles * Lysrelæ udløses

Åbning af dør * Døråbner udløses

Stor visning * Stor billedvisning til billede og video.

Standardvisning * Standard-billedvisning til billede og video.

Afvis opkald Hvis du ikke ønsker at besvare et indgående opkald, tippes på det røde 
telefonrør. Hører apparatet til en gruppe, bibeholdes opkaldet ved de andre 
apparater.

Opkald accepteres Tip på besvar-symbolet (grønt telefonrør) for at besvare et indgående 
opkald. Ved et dørkald kan du tage imod samtalen inden for 60 sekunder, 
efter at den sidste ringetone har lydt. Når der er taget imod opkaldet, 
opbygges samtaleforbindelsen. Under en aktiv samtale lyser taletasten.
Afsluttes et dørkald ikke manuelt, afbrydes dørsamtalen automatisk efter et 
system-timeout på 10 minutter, så støj og lyde ikke trænger ud af boligen 
ved en fejltagelse.

Mikrofon slukket Med mikrofonspærren sætter du panelets mikrofon på mute under en aktiv 
samtale, så du kan tale diskret med en anden person i lokalet. Din samta-
lepartner, der står uden for døren eller den interne deltager kan ikke høre 
med. Som henvisning vises en gennemstreget mikrofon på en undergrund 
af en anden farve.

Afslutning af samtale Tippes på det røde telefonrør, afsluttes den igangværende samtale.
Afsluttes et dørkald ikke manuelt, afbrydes dørsamtalen automatisk efter et 
system-timeout på 10 minutter, så støj og lyde ikke trænger ud af boligen 
ved en fejltagelse.

Opkald accepteres / 
Afslutning af samtale / 
Samtalelydstyrke indstilles

Med taletasten kan du besvare et indgående opkald eller afslutte en 
igangværende samtale. Under en igangværende samtale samtalelydstyrken 
ændres.

* afhængigt af systemkonfi-
gurationen

Betjening
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Opkald/Internt opkald

Stor visning * Stor billedvisning til billede og video.

Standardvisning * Standard-billedvisning til billede og video.

Afvis opkald /  
Afslutning af samtale

Hvis du ikke ønsker at besvare et indgående opkald, tippes på det røde 
telefonrør. Hører apparatet til en gruppe, bibeholdes opkaldet ved de andre 
apparater.

Opkald accepteres Tip på besvar-symbolet (grønt telefonrør) for at besvare et indgående 
opkald. Ved et internt opkald kan du tage imod samtalen inden for 
120 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt. Når der er taget imod 
opkaldet, opbygges samtaleforbindelsen. Under en aktiv samtale lyser tale-
tasten.

Mikrofon slukket Med mikrofonspærren sætter du panelets mikrofon på mute under en aktiv 
samtale, så du kan tale diskret med en anden person i lokalet. Din samta-
lepartner, der står uden for døren eller den interne deltager kan ikke høre 
med. Som henvisning vises en gennemstreget mikrofon på en undergrund 
af en anden farve.

Afslutning af samtale Tippes på det røde telefonrør, afsluttes den igangværende samtale.

Opkald accepteres / 
Afslutning af samtale / 
Samtalelydstyrke indstilles

Med taletasten kan du besvare et indgående opkald eller afslutte en 
igangværende samtale. Under en igangværende samtale samtalelydstyrken 
ændres.

* afhængigt af systemkonfi-
gurationen
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Bygningsautomation hentes frem

Fra Access V 3.1.0 kan der integreres 
og køres en bygningsautomations-
server (JUNG Facility Pilot server) via 
Access-videopanelet.  
Vær opmærksom på, at bygnings-
automationsserveren (JUNG Facility  
Pilot server) ikke hører med til Siedle-
Access-systemet. Rådgivning og salg/
distribution af hardware og licenser 
gennemføres udelukkende af firmaet 
ALBRECHT JUNG GmbH & Co. KG.

Henvisninger: 
• Symbolet Bygningsautomation 
vises kun på din AVP, hvis forbin-
delsen mellem din AVP og byg-
ningsautomationsserveren (JUNG 
Facility Pilot Server) er konfigureret i 
Access-serveren.
• Funktionen Bygningsautomation 
hentes frem for at få visualiseret 
KNX-styre-/koblingsfunktioner (f.eks. 
KNX-Dimm-Aktor) til bygningsauto-
mationsserveren (JUNG Facility Pilot 
Server) på AVP i Access-systemet.
• Brugerfladen integreres og vises 
vha. en indarbejdet HTML-frame. 
Funktionsomfanget og designet 
kan udelukkende konfigureres på 
bygningsautomationsserveren (JUNG 
Facility Pilot Server). Brug venligst 
det aktuelle materiale fra produ-
centen til at ibrugtage og betjene 
produktet.

Forudsætning:
Bygningsautomationsserveren 
(JUNG Facility Pilot Server) er 
driftsklar og forbindelsen til 
bygningsautomationsserveren 
(JUNG Facility Pilot Server) er konfi-
gureret i Access-serveren.

Fremgangsmåde:
1 Tip på symbolet Bygningsauto-
mation i navigationsbjælken.
2 Bygningsautomationens startside 
vises.

Betjening

4 Opbygningen af opkaldet startes. 
En melding fremkommer i displayet.
5 Besvares opkaldet af den person, 
der ringes til, skifter visningen til 
samtalemodus. Dørkald forbindes 
med det samme.
6 I samtalemodussen vises alle 
betjenbare funktioner.

Tilbagekald af ubesvarede 
opkald

Fremgangsmåde:
Et ubesvaret opkald ringes til-
bage ved at springe til menuen 
Opkaldsliste og tippe det tilsvarende 
sted i listen. Der springes til menuen 
Opkaldsliste via navigations-
bjælken eller symbolet Ubesvarede 
opkald i statusvisningen.

Valg af dør station
Et målrettet opkald til et dørsamta-
leanlæg er muligt, hvis dette er ind-
rettet til dit Access-videopanel. Det 
direkte opkald til dørsamtaleanlæg 
er så muligt enten via en indrettet 
kakkel på startskærmen eller via 
menuen Kontakter.

Visefunktion skiftes

Videobilledets illustration kan 
ændres på 2 måder:
• Tip to gange på det viste kamera-
billede for at skifte mellem visefunk-
tionerne (standardvisning og stor 
visning).
• Tip på symbolet Stor visning eller 
på symbolet Standardvisning for at 
skifte mellem visefunktionerne (stan-
dardvisning og stor visning).

Opkald til kontakt
Der kan ringes til en kontakt på 2 
måder:
• Kontakten kan vælges via menuen 
Kontakter
• Kontakten kan vælges via start-
skærmen

Kontakten kan vælges via start-
skærmen

Det er kun muligt at vælge en kon-
takt via startskærmen, hvis der er 
oprettet kakler med kontakter på 
startskærmen.

Fremgangsmåde:
1 Tip i startskærmen på den 
ønskede kontakt for at ringe den op.
2 Opbygningen af opkaldet startes. 
En melding fremkommer i displayet.
3 Besvares opkaldet af den person, 
der ringes til, skifter visningen til 
samtalemodus. Dørkald forbindes 
med det samme.
4 I samtalemodussen vises alle 
betjenbare funktioner.

Kontakten kan vælges via 
menuen Kontakter

I menuen Kontakter findes alle kon-
takter, der er blevet frigivet til dig. 
Kontakterne kan indeholde interne 
og eksterne abonnenter, grupper, 
slutapparater og døre, som du kan 
vælge.

Fremgangsmåde:
1 Tip på symbolet Kontakter i navi-
gationsbjælken for at åbne menuen 
Kontakter.
2 Den ønskede liste over kon-
taktpersoner vises ved at tippe 
på det pågældende symbol (Alle, 
Concierge, Intern, Ekstern, Grupper, 
Døre).
3 Tip på den ønskede kontakt for at 
ringe den op.
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Tilbagestilling i udleveringstil-
stand
Nulstilling af panelet til udleverings-
tilstanden gælder kun indstillinger, 
der kan ændres på panelet som 
f.eks. lydstyrke for opkaldstone eller 
displayindstillinger.
Programmeringen, der er gennem-
ført af el-installatøren, går ikke tabt.

Fremgangsmåde:
1 Tip på symbolet Indstillinger i naviga-
tionsbjælken.
2 Tip på reset-symbolet.
3 Tip på OK for at stille apparatet  
tilbage i udleveringstilstanden.
4 Så snart processen er afsluttet,  
vises menuen Indstillinger > Sprog.
5 Vælg dit sprog for at stille apparatet 
i driftstilstanden.

Vedligeholdelse
Tør rengøring, skrappe rengørings-
midler og skuremidler kan beskadige 
overfladen!
Rengør kun indendørsmodellen med 
en blød, let fugtig klud.
Sørg for, at fugtighed ikke trænger 
ind i kabinettet.

Display rengøres

For at undgå at du ved et tilfælde 
kommer til at udløse en funktion 
eller ændre indstillinger, når panelet 
rengøres, kan du spærre touch-funk-
tionen for et kort øjeblik 
(10 sekunder).

Fremgangsmåde:
1 Tip på symbolet Indstillinger i navi-
gationsbjælken.
2 Tip på symbolet Display rengøres.
3 Rengør apparatets display.
4 Skulle rengøringen vare noget 
længere, tippes på ny på symbolet 
Display rengøres.

Billedvisning fastlægges

Den ønskede billedvisning til bil-
lede og video kan fastlægges som 
standard for alle dørkald/opkald i 
menuen Indstillinger.

Fremgangsmåde:
1 Tip på symbolet Indstillinger i navi-
gationsbjælken.
2 Tip på symbolet Billedvisning.
3 Tip på standardvisning eller stor 
visning for varigt at fastlægge den 
ønskede billedvisning for billede og 
video.
4 Tip på OK for at bekræfte det 
valgte. 
5 Alle dørkald/opkald vises i frem-
tiden med den udvalgte billedvis-
ning.
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Almindelige informationer

Bortskaffelse
Alle elektriske og elektroniske appa-
rater skal bortskaffes særskilt fra det 
almindelige husholdningsaffald på 
kommunal affaldsstation.  
Forskriftsmæssig bortskaffelse og 
sorteret indsamling af udtjent udstyr 
tjener til at imødegå risikoren for 
miljø- og sundhedsskader. Dette er 
en absolut forudsætning for, at recy-
cling af brugte elektriske og elektro-
niske apparater kan finde sted på 
miljømæssig forsvarlig vis.
Hvis et produkt er mærket med 
dette symbol med en overstreget 
skraldespand, er produktet under-
lagt det europæiske affaldsdirektiv 
2002/96/EC.

Bemærk
Bortskaffelse af udtjent udstyr og 
akkubatterier skal ske ifølge gæl-
dende miljøforskrifter; er du i tvivl, 
kan du høre nærmere hos din kom-
mune, dit renovationsselskab eller 
hos den forhandler, hvor du har købt 
produktet.
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