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Säkerhetshänvisningar 

Elektrisk spänning

Installation, montering och servicear-
beten på elektriska apparater får 
utföras endast av behörig eltekniker.

Montage
Kunden måste säkerställa att ytan 
skyddas under monteringen, om det 
behövs.

Elektrostatisk laddning

När elektrostatisk laddning kommer 
direkt i kontakt med kretskortet, kan 
apparaten förstöras. Undvik därför 
att direkt beröra kretskortet.

Statiskt magnetfält

Magnetfält kan utgöra en risk för 
hjärtstimulatorer, magnetiska 
databärare och elektroniska appa-
rater. Respektera ovillkorligen säker-
hetsavståndet.

• Moderna möbler är behandlade 
med ett oöverskådligt mångfald av 
lacker och plaster. Dessa material 
innehåller ämnen som kan orsaka att 
bordsapparaternas plastfötter 
mjuknar, vilket kan skada möbelytan. 
Vi ber om förståelse för att tillver-
karen inte kan göras ansvarig för 
detta.
• Undvik störningskällor som mik-
rovågsugnar eller elapparater med 
stora metallhöljen i närheten av 
basstationen.
• Vid behov av service, kontakta din 
fackpartner eller elinstallatör.
• Vid användning i närheten av 
medicintekniska apparater kan det 
uppstå funktionsstörningar. Om det 
skulle vara fallet, kontakta tillver-
karen.
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Siedle Axiom med pekskärm 
17,8 cm av högvärdig plast. Panelen 
är en systemprodukt som har ett 
platt hölje för vägg- och bordsmon-
tering. Den erbjuder en ergonomisk 
och intuitiv användarstyrning. Siedle 
Axiom kan användas i systemet 
In-Home-buss (med en Smart 
Gateway).

Ändamålsenlig användning 
Panelen är en del av ett dörrkommu-
nikationssystem och ska uteslutande 
användas inom detta system.
Siedle påtar sig inget som helst 
ansvar för skador som orsakas av att 
panelen används på ett icke ända-
målsenlig sätt.

Användningsanvisningar 
För att undvika att skada panelen, 
observera:
Pekskärmen och knapparna kan 
skadas, när föremål med vassa 
kanter eller som är spetsiga används, 
till exempel kulspetspennor eller 
nycklar!
Använd uteslutande dina fingrar, när 
du använder panelen.

När panelen eller servern startas på 
nytt, utförs omstarten av panelen 
stegvist. Beroende på systemets 
storlek, kan en fullständig omstart 
ta flera minuter i anspråk. Panelen 
är inte redo för drift, förrän start-
skärmen visas permanent.

Skötselanvisningar 
Torr rengöring, aggressiva rengö-
ringsmedel och skurmedel kan skada 
ytan!
Rengör internapparaten endast med 
en mjuk, lätt fuktad trasa.
Akta på att det inte tränger in fukt 
i höljet.

Juridisk hänvisning 
Bilder på personer, som fotografe-
rades utan att de visste det, får inte 
publiceras eller postas på offentligt 
tillgängliga bildminnen.
Personer som fotograferades utan 
att de visste det, har en juridisk rätt 
att kräva att bilden på dem raderas. 
Spara inga bilder av främmande per-
soner på sociala nätverk eller sänd 
dem inte per mejl till andra/offent-
liga persongrupper. Dessa personers 
individuella rättigheter kränks.
Om de sparade bilderna ska 
användas för privat-/straffrättsliga 
undersökningar eller för polisutred-
ningar, rådgör först med en advokat 
eller den beträffade polismyndig-
heten.

Användning 
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Bildminne 
Bilderna sparas centralt på Smart 
Gateway. För närvarande är det inte 
förutsett att kunna spara bilderna på 
ett SD-kort.
De sparade bilderna är, liksom foto-
grafier, underkastade upphovsrätten.

Uppdatera 
Under uppdateringen av Smart 
Gateway, aktualiseras Siedle Axioms 
program automatiskt.

Service 
För garantin gäller de lagliga 
bestämmelserna.
Vid behov av service, kontakta din 
återförsäljare eller elinstallatör.

Allmänna informationer 

Funktionsomfång 
Med funktionerna anropa, tala, se, 
öppna dörren, telefonera, ljus.
Egenskaper:
• Anpassning av den grafiska bilden 
i displayen för individuell användning 
• 17,8 cm (7") pekskärm, upplös-
ning 1024 x 600 pixel
• Briljant bildåtergivning
• Fantastisk audiokvalitet
• Anropsdifferentiering mellan 
dörranrop, våningsplansanrop och 
andra anrop
• Kopplingsfunktioner
• Bildminnesfunktion
• Kan uppdateras via Smart Gateway

Förutsättningar för idrifttag-
ningen 
• Terminalen måste försörjas med 
ström med hjälp av en PoE (Power 
over Ethernet; IEEE 802.3 af eller 
802.3 at).

Leveransomfång A 180-10
(Väggapparat)
• Siedle Axiom
• Väggmonteringsplatta
• RJ45-jackmoduler
• Bruksanvisning för slutkunden
• Produktinformation

Leveransomfång A 180-20
(Bordsapparat)
• Siedle Axiom
• Hylla med konnektor
• Anslutningskabel, 8-polig, 3 m 
lång med RJ45-kontakt
• Bruksanvisning för slutkunden
• Produktinformation

Leveransomfång A 180-30
(Möbelversion)
• Siedle Axiom
• Möbeladapter
• Anslutningskabel, 8-polig, 3 m 
lång med RJ45-kontakt
• Bruksanvisning för slutkunden
• Produktinformation
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1 Visualisering av startmenyn, klock-
slaget och datumet (standardkonfi-
guration)
2 Display med pekfunktion (pek-
skärm)
3 Talknapp med LED-indikator
4 Högtalare
5 Dörröppningsknapp
6 Antalet sidor och visad sida
7 Ljusstyrkesensor
8 Närhetssensor
9 Mikrofon
10 Navigationslist
11 Statusrad

Siedle Axiom kännetecknas genom 
sin stora pekskärm. Två knappar 
belägger grundfunktionerna Tala 
och Öppna dörren. Andra funktioner 
aktiveras på displayen.

Klar symbolik, intuitiv användning:
Den viktigaste knappen är också den 
största, symbolen med munnen visar 
tydligt, vad den används för: För 
att ta emot anrop. Munnen blinkar 
parallellt med anropssignalen och 
leder så den manövrerande handen. 
När samtalet har tagits emot, lyser 
munnen kontinuerligt.

Produktöversikt 

Pekskärm 

Max Maier

Anropssignal  
in/från

Eva Köhler

Dörrbelysning Infart

Privat

Arbete

12:17 | Ons. 07 februari 2018

Husdörr
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Dr. Silke Köster

Arbeit

Dr. Silke Köster

Arbeit

U
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Max Maier

Pekskärm – Manövrering 

Ropa upp en meny 
Tryck på den önskade symbolen.

Ropa upp funktioner 
Tryck på det önskade kaklet.

Förskjuta ett kakel 
1 Berör det kakel som du vill för-
skjuta på startskärmen med valfritt 
finger. Efter två sekunder börjar 
kaklen att vibrera och symbolen 
Radera visas i det övre vänstra kakel-
hörnet.
2 Förskjut kaklet med fingret till ett 
fritt fält på startskärmen.

12:17 | Ons. 07 februari 2018

12:17 | Ons. 07 februari 2018

Privat

Dörrbelysning Infart

12:17 | Ons. 07 februari 2018

Privat

Paul

Dr. Christine Förster

Arbete

Klart Mer
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Dr. Silke Köster

Arbeit

Dr. Silke Köster

Arbeitw

w

U

Växla sida – Startskärm 
Bilden av bildskärmen består av flera 
sidor, som kan visas genom att dra 
med fingret.

1 Dra snabbt horisontalt med valfritt 
finger över startskärmen på pek-
skärmen, för att växla sida. Om du 
befinner dig på den första eller sista 
sidan, fungerar det bara i motsatt 
riktning.

Antalet befintliga sidor visas med 
hjälp av samma antal punkter. 
Punkterna befinner i mitten av det 
undre området på pekskärmen. 
Punkten för den aktuella sidan visas 
med en annan färg än de andra.

Radera kakel 
1 Berör valfritt kakel. Efter två 
sekunder börjar alla kakel att vibrera. 
Symbolen Radera visas i det övre 
vänstra kakelhörnet.
2 Tryck på symbolen Radera på det 
kakel, som du vill radera.

Följande appar kan inte raderas: 
Telefon, Kontakter, Tröskel och 
Inställningar.

Pekskärm – Manövrering 

Paul

Privat

12:17 | Ons. 07 februari 2018

Dr. Christine Förster

Arbete

Alwin Lehmann Garage

Privat

Ulrike Meier

Arbeit

Esther Schubert

Arbeit

12:17 | Ons. 07 februari 2018

Klart Mer
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Lupp 
Med luppen kan du förstora ett val-
fritt ställe på displayens bild. 
1 Tryck kort två gånger på ett fritt 
område på displayen.
2 En ram visas ovanför en cirkel. 
Inuti ramen visas texterna och sym-
bolerna större.
3 Genom att beröra och förskjuta 
cirkeln, navigerar du ramen över det 
område, som du vill förstora.
4 Genom att trycka två gånger 
på ett fritt område på displayen, 
kopplas luppen från igen.

Viktigt
Dessförinnan måste funktionen Lupp 
aktiveras i Inställningar:
Inställningar > Visualisering > Lupp > 
Funktion Lupp in

12:17 | Ons. 07 februari 2018

Dörrbelysning
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Talknapp 

Ta emot anrop Tryck på talknappen, för att ta emot samtalet.

Statusindikeringar Optisk signalering av ett anrop
När det kommer ett anrop, blickar munsymbolen på talknappen gult.  
Under ett aktivt samtal, lyser talknappen permanent gult.

Signalavstängning: När signalavstängningen är aktiv, lyser munsymbolen på talknappen  
permanent rött.

Avsluta ett samtal Under ett aktivt samtal lyser talknappen.
Tryck på talknappen, för att avsluta samtalet.

Dörröppningsknapp Tryck på dörröppningsknappen.
Dörröppnaren utlöses under 3 sekunder.
Med dörröppningsknappen kan du alltid utlösa dörröppnaren till den dörr, 
där det ringde på sist, även om det inte kom något dörranrop. (Men bara, 
när det sista anropet var ett dörranrop.)

Sensorer När närhetssensorn närmar sig panelen, aktiveras displayen automatiskt.
Reglera närhetssensorns känslighet: Inställningar > Display > Närhetssensor

Ljusstyrkesensorn anpassar displayens ljusstyrka till omgivningens ljus.  
Ljusstyrkan kan även regleras manuellt. I så fall måste ljusstyrkesensorn  
först kopplas från:
Inställningar > Display > Ljusstyrka > Ljusstyrkesensor 
I standardinställningarna är ljusstyrkesensorn avstängd.

Knappar / Sensorer 
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Symbolöversikt 

A
Start / Hem

B
Tröskel

l
Dörr

O
Kontakter

P
Ny kontakt

J
Kontakt

E
Intern kontakt

H
Grupp

T
Favorit(er)

W
Kameror / Dörrstation

X
IP-kamera

U
Ljus

s
Bildminne

V
Skärmbild

y
App

Q
Inställningar

b
Anropssignal från

+
Tillbaka

%
Nästa

]
Audio

)
 Ljudstyrka –

]
Ljudstyrka +

—
Reglering av ljudstyrkan

[
Ljusstyrka –

}
Ljusstyrka +

{
Ljusstyrka ++

h
Sök

C
KNX

6
Telefon

8
Avsluta

.
Hålla

,
Nummerpresentatör

Erhållet anrop

Skickat anrop

z
Tala fritt

c
Mikrofon Från

_
Sifferfält

∑
Radera bilden

|
Radera anteckningen

Anropa/Tala

Avsluta anrop

,

,
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Statusrad 

Anropssignal Från Symbolen visar, att den akustiska signaleringen av dörranropen och anropen 
är avstängd.b

Statusindikeringar 
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Logga in och grundinställningar 

Efter det att panelen har kopplats 
in för första gången, måste grun-
dinställningarna för inloggningen 
matas in:
• Språk
• Serveradress
• Användarnamn
• Lösenord

Språk 
Välj språket för displaymeddelan-
dena, genom att trycka på den 
beträffade radioknappen vid det 
önskade språket.
Efter det att språket har valts, växlar 
bilden automatiskt till de andra 
grundinställningarna.

Server 
I inloggningsmasken, mata in 
adressen till den server, med vilken 
panelen ska drivas.
Adressen kan matas in direkt eller 
hittas via serverfinder.
1 Serverfinder aktiveras automa-
tiskt, när du har tryckt på pilen vid 
adressfältet.
2 I serverfinder visas alla servrar som 
är tillgängliga i nätverket. 
3 Välj server och tryck på Säkra.

Logga in 
1 Mata in de användarnamn och 
lösenord, som tidigare skapades på 
servern.
2 Tryck på Logga in.

Logga ut 
När du loggar ut, kan du välja om 
du vill radera de inmatade åtkom-
stuppgifterna ur inloggningsmasken, 
eller om du vill behålla dem för nästa 
inloggning.
1 Tryck på symbolen Inställningar.
2 Tryck på alternativet Logga ut.
3 Tryck på knappen Logga ut.
4 Tryck antingen på Radera eller 
Spara.
5 Nu loggas panelen ut från servern.

Visa appar 
Apparna kan antingen visas som 
kakel eller som symbol i navigations-
raden.
1 Berör valfritt kakel. Efter två sek-
under börjar alla kakel att vibrera.
2 Tryck på knappen Mer.
3 Tryck på fliken med symbolen för 
apparna.
4 I listan med appar, välj om den 
beträffade appen ska visas som 
kakel eller om den ska visas i naviga-
tionsraden.

Visa funktioner 
Funktionerna kan visas som kakel.
1 Berör valfritt kakel. Efter två sek-
under börjar alla kakel att vibrera.
2 Tryck på knappen Mer.
3 Tryck på fliken med symbolen för 
funktionerna.
4 I listan med funktioner, välj om 
den beträffade funktionen ska visas 
som kakel.

Visa favoriter 
Favoriterna kan visas som kakel.
1 Berör valfritt kakel. Efter två sek-
under börjar alla kakel att vibrera.
2 Tryck på knappen Mer.
3 Tryck på fliken med symbolen för 
favoriterna.
4 I listan med favoriter, välj om den 
beträffade favoriten ska visas som 
kakel. 

Skapa kontakter 
1 Tryck på symbolen Kontakter.
2 Tryck på symbolen Ny kontakt.
3 Mata in den beträffade datan.
4 Tryck på Spara.

Bearbeta kontakter 
1 Tryck på symbolen Kontakter.
2 I listan med kontakter, välj den 
kontakt, som du vill bearbeta.
3 Tryck på Bearbeta kontakt. 
Nu kan du anpassa, ändra eller 
radera den inmatade datan som 
du vill.

För att kunna bearbeta interna kon-
takter, måste du använda adminis-
trationsytan på din Smart Gateway.

Skapa kontakter som favoriter 
1 Tryck på symbolen Kontakter.
2 I listan med kontakter, välj den 
kontakt, som du vill bearbeta.
3 Markera önskat nummer som 
favorit, genom att trycka på sym-
bolen vid numret.
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Viktiga funktioner 

Telefon Med symbolen Telefon kommer du direkt till valknapparna. 
Dessutom kan du direkt komma åt anropslistan och favoriterna.

Kontakter Under Kontakter finns telefonboken med alla sparade kontakter. Här kan  
du söka efter en kontakt samt anropa och bearbeta den.

Tröskel Med symbolen Tröskel, når du kamerorna i ingångsområdet.

Ropa upp kamerabild För att anropa kamerabilden från en kamera, tryck på den beträffade 
kameran.

Skärmbild Tryck på symbolen Snapshot, för att lagra en ögonblicksbild i bildminnet.

Bildminne Med symbolen Bildminne kommer du till mappen med alla sparade snaps-
hots och bilderna från de ankomna dörranropen.

6

O

B

s

Extra funktioner 

IP-kameror Via Inställningar > IP-kameror kan du foga in upp till 20 IP-kameror och 
bearbeta deras konfigurationsdata. På displayen visas de av IP-kamerornas 
direktuppspelade strömmar som står till förfogande.

KNX Med symbolen KNX kommer du till KNX-visualiseringen. Förbindelsen till 
en KNX-visualiseringsserver konfigureras via Smart Gateways administra-
tionsyta. För att symbolen KNX ska kunna visas på display, måste en förbin-
delse till en KNX-visualiseringsserver redan ha etablerats i Smart Gateway.

X

C

V

W
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Telefonera 

Anrop med inmatning av 
nummer 
1 Tryck på symbolen Telefon.
2 Sifferfältet visas.
3 Mata in det beträffade numret.
4 Tryck på munsymbolen.
5 Anropet utlöses.

Anropa ett anropsnummer ur 
listan med kontakter 
1 Tryck på symbolen Kontakter.
2 Välj den önskade kontakten.
3 Tryck på önskat nummer eller tryck 
på talknappen.
4 Anropet utlöses.

Anropa ett anropsnummer ur 
anropslistan 
Anropslistan visar alla anrop som 
valts eller som har kommit.
Missade anrop visas i rött.
1 Tryck på symbolen Anropslista.
2 Välj den önskade kontakten.
3 Tryck på önskat nummer eller tryck 
på talknappen.
4 Anropet utlöses.

Anropa ett anropsnummer ur 
listan med favoriter 
1 Tryck på symbolen Favorit(er).
2 Välj den önskade kontakten.
3 Tryck på önskat nummer eller tryck 
på talknappen.
4 Anropet utlöses.

Avvisa anrop 
Ett anrop kan avvisas, genom att 
trycka på den röda munsymbolen.

Väntkoppla samtal 
Vänta är förutsättningen för 
Förfrågning och Pendla. Därmed 
skickas en av deltagarna till en vän-
teslinga. Under tiden kan den andra 
deltagaren prata med en tredje 
person. Så snart som detta samtal 
har avslutats, återvänder han till det 
föregående samtalet.
1 Under ett aktivt samtal, tryck på 
symbolen Vänta.
2 För att kunna fortsätta samtalet 
igen, tryck på symbolen igen. 

Mikrofonavstängning under sam-
talet 
1 Tryck på symbolen Mikrofon från.
2 Om samtalspartnern ska kunna 
höra dig igen, tryck på symbolen 
igen.

6

O

,

T

Telefon

Kontakter

Nummerpresentatör

Favorit(er)
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Inställningar 

Inställningar 

Audio Toner/signaler Välja anropssignal

Ljudstyrka panel • Ljudstyrka anropssignal
• Ljudstyrka tal

Anropssignal in/från Anropssignal in/från

   Apparat-akustik • Bordsapparat
• Väggmontering

Indikering Användaryta Ljus eller mörk design

Kakeldesign Med eller utan bakgrund

Textstorlek • Standard
• Stor

Lupp Aktivera funktionen Lupp

Display Ljusstyrka • Koppla in eller från ljusstyrkesen-
sorn
• Ställa in ljusstyrkan manuellt

Närhetssensor • Koppla in eller från närhetssensorn
• Ställa in känsligheten

Viloläge Efter en inställd tid, växlar displayen 
till energisparläget

Rengöra displayen Avaktivera pek-funktionen tem-
porärt

IP-kamera Bearbeta IP-kameran Bearbeta konfigurationsdata

Infoga IP-kamera Mata in konfigurationsdata

Logga ut Logga ut Utloggning med eller utan att spara 
åtkomstdatan för inloggningen

Språk Välj display-språk

System Reset Återställning till fabriksinställning-
arna

Ny start Starta om apparaten

Apparatinformationer Apparat- och systeminformationer

Licensinformationer Utförliga licensinformationer angå-
ende produkten.

Q
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Allmänna informationer 

Avfallshantering 
Kasta inte elektriska och elektroniska 
apparater med vanliga hushållssopor, 
utan åtfölj myndigheternas anvis-
ningar.  
Sakkunnig avfallshantering och 
åtskild uppsamling av förbrukade 
apparater hjälper till att förebygga 
potentiella miljö- och hälsoskador. 
De är en av förutsättningarna för 
återvinningen av förbrukade elek-
triska och elektroniska apparater.
När symbolen av en genomstruken 
soptunna har placerats på en pro-
dukt, faller produkten under europa-
direktivet 2012/19/EU.

Hänvisningar 
För elimineringen av förbrukade 
apparater och ackumulatorer, åtfölj 
de lokala bestämmelserna angå-
ende avfallshantering, vilka kan 
konsulteras hos din kommun, ditt 
avfallshanteringsföretag eller hos 
den återförsäljare, av vilken du köpte 
apparaten.
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