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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.

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).

Anvisningen för idrifttagningen av 
Access och Access-planerings- och 
systemhandboken står till förfo-
gande i nedladdningszonen.

Användning
Access-videopanel med pekskärm 
17,5 cm för Access-systemet av 
högvärdig plast. Panelen är en sys-
temprodukt som har ett platt hölje 
för utanpåliggande vägg- och bord-
smontering. Den erbjuder en ergo-
nomisk och intuitiv användarstyrning 
med geststyrning.

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 Access-videopanelen eller 
Access-servern startas på nytt, 
startas Access-videopanelen stegvis 
igen. Beroende på systemets storlek, 
kan en fullständig omstart ta flera 
minuter i anspråk. Under denna 
tid visar Access-videopanelen olika 
statistiker på engelska. Access-
videopanelen är inte redo för drift, 
förrän startskärmen visas perma-
nent.

Skötselanvisningar
Torr rengöring, aggressiva  
rengöringsmedel 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.
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Bildminne
Bilderna sparas centralt på servern. 
För närvarande är det inte förutsett 
att kunna spara bilderna på ett 
SD-kort.
De sparade bilderna är, liksom foto-
grafier, underkastade upphovsrätten.

Allmänna informationer

Funktionsomfång
Med funktionerna anropa, tala, se, 
öppna dörr, ljus, fjärrkoppling och 
anropsblockering.
Egenskaper:
• Designkoncept Individual och 
Manufaktur med många gestalt-
ningsvarianter
• Grafiska gestaltningsmöjligheter i 
displayen för individuell användning 
• 17,8 cm (7") pekskärm, upplös-
ning 800 x 480 pixel
• Briljant bildåtergivning
• Fantastisk audiokvalitet (2-högta-
lar-teknik)
• Ingång för våningsplansanropet
• Utgången kan programmeras fritt
• Extra in- och utgångar med 
Access input-/output-tillbehöret 
AZIO 870-…
• Anropsdifferentiering mellan 
dörranrop, våningsplansanrop och 
internanrop
• Kopplingsfunktioner
• Bildminnesfunktion
• Med bordstillbehöret 
AZTVP 870-… kan den användas 
som bordsapparat
• Kan uppdateras via Access-server
• från Access-server V 3.1…: AVP 
med KNX-anknytning till JUNG-
Facility-Pilot-Server

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

Access Service Center i fabriken 
Furtwangen
Telefon +49 7723 63-540
access@siedle.de
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1 Display med pekfunktion (pek-
skärm)
2 Talknapp med LED-indikering och 
vippknapp för att ställa in ljudstyrkan 
på talet
3 Högtalare
4 Dörröppningsknapp
5 Mikrofon
6 Statusindikeringar
7 Visualisering av startmenyn, klock-
slaget och datumet (standardkonfi-
guration)
8 Innehållsområde
9 Navigationslist
10 Antalet sidor och visad sida

Access-videopanelen kännetecknas 
genom sin stora pekskärm.  
Två knappar belägger grundfunk-
tionerna Tala/Reglera ljudstyrkan 
och Öppna dörren. Andra funk-
tioner aktiveras på displayen.

10:1012 1 20.05.2013
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Ingång

Anropssignal Arbetsrum Arbetsrum

Husdörr Ingång Kök Arbetsrum

Kök Arbetsrum Korridor

Start 08:00 | 16.12.2014

Ingång Källare

Vardagsrum

Korridor

Klar symbolik, intuitiv användning:
De viktigaste knapparna är också de 
största, symbolen med munnen visar 
tydligt, vad den används för: för att 
ta emot samtal.  
Munnen blinkar parallellt till 
anropssignalen och leder så den 
manövrerande handen. När samtalet 
har tagits emot, lyser munnen kon-
tinuerligt.  
Dörröppningsknappen är tydligt 
avgränsad – ett bidrag till säker-
heten, så kan den vare sig förväxlas 
eller aktiveras oavsiktligt.

Produktöversikt
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Produktöversikt

Talknapp – Funktioner

Ta emot anrop När det kommer ett dörranrop, kan du ta emot samtalet inom 60 sekunder 
efter det att det ringde på sista gången. När det kommer ett internt anrop, 
kan du ta emot samtalet inom 120 sekunder efter det att det ringde sista 
gången.
Tryck på talknappen, för att ta emot samtalet.
Under ett aktivt samtal lyser talknappen.
Panelen överför talet bara i en riktning i taget och kopplar automatiskt om.

Ställa in ljudstyrkan för samtalet Ljudstyrkan för samtalet kan ställas in i 5 steg – både under ett samtal och 
när det inte finns något aktivt samtal.
När du har ställt in den lägsta ljudstyrkan, reagerar endast tecknet + på 
språkknappen. När du har ställt in den högsta ljudstyrkan, reagerar 
endast tecknet – på språkknappen. Den inställda ljudstyrkan tas över för 
framtida samtal.

Under det pågående samtalet:
• Höja ljudstyrkan: Tryck på tecknet + på språkknappen, tills den gra-
fiska regulatorn för samtalets ljudstyrka visas och håll tecknet + intryckt, 
tills ljudstyrkan för samtalet har nått det önskade värdet.
• Sänka ljudstyrkan: Tryck på tecknet – på språkknappen, tills den gra-
fiska regulatorn för samtalets ljudstyrka visas och håll tecknet – intryckt, 
tills ljudstyrkan för samtalet har nått det önskade värdet.

Utan aktivt samtal: 
1. Öppna menyn Inställningar > Audio > Ljudstyrka för samtalet
2. Ställ in ljudstyrkan för samtalet med reglaget.
3. Den inställda ljudstyrkan tas över för framtida samtal.

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

Missade anrop När du har missat dörranrop/anrop, blinkar munsymbolen på talknappen, 
under förutsättning att du har ställt in den så.
Denna signaleringsfunktion ställs in i menyn Inställningar > ECO-läge > 
Anropsindikering > Talknappen blinkar när anrop har missats.

Dörröppningsknapp – Funktion 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.

Hänvisningar:  Före leveransen ställdes utlösningstiden för dörröppnaren in 
på 3 sekunder och kan ändras i Access-servern.
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Pekskärm – Manövrering

Ropa upp en meny
1 Tryck på den önskade symbolen.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

TimPaul

Lili

Ropa upp funktioner
1 Tryck på det önskade kaklet.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

TimPaul

Lili

Förskjuta ett kakel
1 Berör det kakel som du vill  
förskjuta på startskärmen med  
valfritt finger. Kaklet växlar färg 
under en kort tid. 
2 Förskjut kaklet med fingret till ett 
fritt fält på startskärmen.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

Paul

Lili

Tim
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Pekskärm – Manövrering

Växla sida – Startskärm
1 Dra snabbt horisontalt med valfritt 
finger över startskärmen på  
pekskärmen, 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. 
Den aktuella sidan visas med en 
annan färg än de andra sidorna. 
Startskärmen består av flera sidor, 
som kan visas genom att dra med 
fingret.

10:1012 1 20.05.2013Start 08:00 | 16.12.2014

Lili
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Meny- och symbolöversikt

Menystruktur användaryta

Start Omdirigering av anrop
Anropssignal
DoorMatic

Kontakter Alla
Portvakt
Intern
Extern
Grupper
Dörrar

Kameror Standardvy
Stor bild

Koppling Alla kopplingsfunktioner
Dörrar
Allmänt
Ljus
Statusindikator
Postvakt

Byggnadsautomation * (Ropa upp byggnadsautomationen)

Bildminne Standardvy
Stor bild
Radera alla bilder

Nummerpresentatör Radera alla anteckningar

Inställningar Audio Ljudstyrka tal

Ljudstyrka anropssignal

Display Ljusstyrka

Språk Språkurval

Bildvy Standardvy

Stor bild

Design Design Ljus/Mörk

Menystyrningens och  
navigationslistens position  
Vänster/Höger

ECO-Modus Anropsindikering

Viloläge

Rengöra displayen

System Deltagarinformationer

Apparatinformationer

Licensinformationer

Reset Fabriksinställning

ECO-Modus *

* På navigationsraden på AVP kan 
max. 8 symboler visas. När symbolen 
Byggnadsautomation visas, bortfaller 
symbolen ECO-läge.

ECO-läget kan användas via 
menyn Inställningar. Symbolen 
Byggnadsautomation visas på 
din AVP endast när anslutningen till 
byggnadsautomationsservern  

(JUNG Facility Pilot Server) i Access-
servern konfigurerades för din AVP.
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Meny- och symbolöversikt

Förklaring av symbolerna

Start/Startskärm Byggnadsautomation * Öppna dörr

Rullgardinsmeny – Öppna Bildminne Stor bild

Rullgardinsmeny – Stäng Radera alla bilder Standardvy

Omdirigering av anrop In Radera bilden Ta emot anrop

Anropssignal Från Nummerpresentatör / 
Missade anrop

Mikrofon Från

DoorMatic in Inställningar Avvisa anropet/Avsluta ett 
samtal

Kontakter Audio Anrop våningsplan

Stör ej!
(Anropsblockering)

Ljudstyrka –

Kontakt – Portvakt Ljudstyrka +

Kontakt – Intern Display

Alla kontakter/Kontakt – 
Extern

Ljusstyrka –

Kontakt – Grupper Ljusstyrka +

Dörrar Språk

Kameror / Dörrstation Bildvy

Listan Design

Standardvy ECO-Modus

Stor bild Rengöra displayen

Ladda … Systeminformationer

Koppling Reset

Alla kopplingsfunktioner/
Koppling

ECO-Modus *

* På navigationsraden på AVP kan 
max. 8 symboler visas. När sym-
bolen Byggnadsautomation visas, 
bortfaller symbolen ECO-läge. 
Då kan eco-läget nås via menyn 
Inställningar.

Koppla ljuset Internt anrop / Audio-
dörrstationer / Externt 
anrop

Postvakt Spara bild

Statusindikator Koppla ljuset
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Statusindikeringar

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

Missade anrop Symbolen visar, att minst ett anrop har missats. När du trycker på denna 
symbol, öppnas anropslistan. De missade anropen visas med en avvikande 
färg, ända tills anropslistan öppnas.

Omdirigering av anrop In Symbolen visar, att funktionen Omdirigering av anrop är inkopplad. Alla 
deltagaranrop omdirigeras till det programmerade målet, antingen direkt 
eller först efter den tid som har ställts in (omdirigering av anrop efter X 
sekunder). 
En deltagare kan inte ta emot anropet, förrän omdirigering av anropet har 
avaktiverats.

DoorMatic in Symbolen visar, att funktionen DoorMatic är inkopplad. Funktionen måste 
ha konfigurerats i Access-servern.
När anropsknappen har aktiverats, aktiveras automatiskt dörröppnaren – 
beroende på programmeringen antingen en viss dörr eller alla dörrarna.

Statusindikator Kontakter Symbolen visas som en punkt bredvid varje kontakt/dörr i menyerna 
Kontakter och Kameror.
Symbolen visar, om en kontakt/dörr kan nås (grön), inte kan nås (grå) eller 
är upptagen (röd).

Displaysymboler – Statusändring

Statusindikator – Från Statusändring genom
• Symbolen ändrar färg
• Symbolen förändrasStatusindikator – In

Koppla – Från

Koppla – In

Koppla – Från Statusändring genom att symbolen 
ändrar färg

Koppla – In

Statusindikator Kontakter – 
grön (Kan nås)

Statusindikator Kontakter – 
grå (Kan ej nås)

Statusindikator Kontakter – 
röd (Upptaget)

Rullgardinsmeny – Öppna Statusändring genom att symbolen 
förändras

Rullgardinsmeny – Stäng
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Displaynavigation

Navigationslist

Start Menyn start är Access-videopanelens startsida med kakel som kan kon-
figureras individuellt och en rullgardinsmeny. Via rullgardinsmenyn kan 
du komma åt funktionerna Omdirigering av anrop, Anropssignal och 
DoorMatic. Via de kakel, som måste programmeras via Access-servern, kan 
du komma åt de styr- och Intercom-funktioner som är programmerade i 
systemet.
Hänvisning: Endast de kakel visas, vilka har programmerats för din Access-
videopanel. När inga funktioner har programmerats, kan du bara komma åt 
rullgardinsmenyn från startsidan.

Kontakter I menyn Kontakter finns alla programmerade kontakter.
Här kan kontakterna
• Filtrera enligt de befintliga kategorierna och visa sorterat
• Väljas direkt

Kameror I menyn Kameror finns alla programmerade videodörrstationer. 
Audiodörrstationerna finns uteslutande i menyn Kontakter.
Här kan du
• Ropa upp live-kamerabilden från en dörrstation
• Välja videodörrstationen direkt
• Ändra videobildvyn (standardvy/stor vy)

Koppling I menyn Koppla kan du komma åt alla programmerade kopplingsfunktioner 
med statusindikering samt signaleringsfunktioner.
Här kan anteckningarna:
• Visas sorterat enligt de befintliga kategorierna/filtren.
• Utföras direkt eller visas.

Byggnadsautomation * Genom att trycka på symbolen Byggnadsautomation, öppnas byggnads-
automationsserverns startsida.

Bildminne I menyn Bildminne finns alla bilder som togs, när det ringde på dörren från de 
programmerade/frigivna porttelefonerna, och här kan bilderna visualiseras.
Här kan du
• Visa och utvärdera bilderna efter datum och klockslag
• Radera enstaka bilder
• Radera alla bilder
• Ändra visualiseringen av anteckningarna i menyn Bildminne (Listvy utan 
översiktsbild, Stor bildvy, Standardbildvy)

Nummerpresentatör I menyn Anropslistor finns alla missade och avvisade anrop uppförda i en lista.
Här kan du
• Utvärdera alla missade anrop efter datum och klockslag
• Radera alla anteckningar
• Ringa tillbaka direkt till en person som har anropat, genom att trycka på 
anteckningen i listan.
Beroende på den valda designen (ljus/mörk) skiljer sig färgen på de bearbe-
tade anteckningarna i listan (svart/vit) från de ej bearbetade (blå/gul).

Inställningar I menyn inställningar
• Genomför grundinställningarna (språk, inställningar av ton och indike-
ringar, ECO-läge),
• Erhåller du informationer angående din apparat,
• Kan du aktivera rengöringsläget och
• Återställa apparaten till leveranstillståndet

ECO-Modus * Genom att trycka på symbolen ECO, försätts displayen i viloläget. För att 
aktivera displayen igen, tryck på valfritt ställe på pekskärmen.
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Start – Rullgardinsmeny

Omdirigering av anrop Koppla in och från omdirigeringen av anrop
Ankommande anrop omdirigeras till ett redan konfigurerat anropsmål.
Så länge som omdirigeringen av anrop är aktiv, visas den beträffade sym-
bolen i statusindikeringen.

Anropssignal Koppla in och från anropssignalen
Här kan anropssignalen
• Stängas av
• Kopplas in igen
Symbolen visar, om den akustiska signaleringen av dörranropen och 
anropen är aktiv eller avstängd.

DoorMatic Koppla in och från DoorMatic 
När anropsknappen har aktiverats, aktiveras automatiskt dörröppnaren – 
beroende på programmeringen antingen en viss dörr eller alla dörrarna.
Hänvisningar:
• För att kunna använda funktionen DoorMatic, måste den ha konfigurerats 
i Access-servern.
• Funktionen DoorMatic måste aktiveras och avaktiveras manuellt!
• Så länge som funktionen DoorMatic är aktiv, visas den beträffade  
symbolen i statusindikeringen.

Kameror

Dörrstation Här visas alla programmerade dörrstationer och här kan de ropas upp direkt. 
Namnen fastläggs under systemkonfigurationen (t.ex. ingångsdörrar, huvu-
dingång,…).

Standardvy Standardbildvy för bild och video.

Stor bild Stor bildvy för bild och video.

* Hänvisning angående de symboler 
som visas på navigationsraden:
På navigationsraden på AVP kan 
max. 8 symboler visas. När symbolen 
Byggnadsautomation visas, bortfaller 
symbolen ECO-läge.
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Koppling –  
Rullgardinsmeny

Alla kopplingsfunktioner Alla tillgängliga kopplingsfunktioner visas.

Dörrar För att kunna visualisera kopplingsfunktionerna,  
statusindikeringarna och signaleringsfunktionerna i kategorierna/
Filtrera, måste Access-servern ha programmerats/konfigurerats.Allmänt

Ljus

Statusindikator

Postvakt

Bildminne

Standardvy Bilderna visas på standardbildvyn.

Stor bild Bilderna visas på den stora bildvyn.

Listan Bilderna visas som anteckningar i listan.

Radera alla bilder Deltagarens bilder raderas komplett.

Radera bilden Den valda bilden raderas.

Nummerpresentatör

Radera alla anteckningar Alla anteckningarna på anropslistan raderas komplett.

Displaynavigation
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Inställningar

Audio Ljudstyrka tal Ljudstyrkan på samtalet  
(kan ställas i 5 steg)

Ljudstyrka anropssignal Ljudstyrkan på anropssignalen  
(kan ställas i 5 steg)

Display Ljusstyrka Ljusstyrka  
(kan ställas i 5 steg)

Språk Språkurval Deutsch
Français
Nederlands
Dansk
Polski

English
Italiano
Español
Svenska
русский

Bildvy Standardvy Standardbildvy för bild och video.

Stor bild Stor bildvy för bild och video.

Design Ljus Ljus användaryta

Mörk Mörk användaryta

Menystyrningens och navigationslis-
tens position – Vänster

Menystyrningen och navigations-
listen befinner sig på den vänstra 
sidan.

Menystyrningens och navigationslis-
tens position – Höger

Menystyrningen och navigations-
listen befinner sig på den högra 
sidan.

ECO-Modus Anropsindikering Talknappen blinkar, när anrop har 
missats.

Viloläge Efter en inställbar tid utan aktivitet, 
växlar displayen till viloläget eller 
fortsätter att vara aktiv.

Rengöra displayen Under den tid som displayen ren-
görs, avaktiveras pekfunktionen 
tillfälligt. (10 sek.)

System Deltagarinformationer Informationer angående deltagaren 
(namn, anropsnummer)

Apparatinformationer Informationer angående apparaten 
(namn, anropsnummer, version, nät-
verkskort, server IP-adress)

Licensinformationer Utförliga licensinformationer angå-
ende produkten.

Reset Fabriksinställning Återställning till fabriksinställning-
arna

ECO-Modus Genom att trycka på symbolen ECO, försätts displayen i viloläget. För att 
aktivera displayen igen, tryck på valfritt ställe på pekskärmen.
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Dörranrop

Spara bild Registrera en bild manuellt

Koppla ljuset * Utlösa ett ljusrelä

Öppna dörr * Utlösa dörröppnaren

Stor bild * Stor bildvy för bild och video.

Standardvy * Standardbildvy för bild och video.

Avvisa anropet När du inte vill ta emot ett inkommande anrop, tryck på den röda hörlurs-
symbolen. Om apparaten hör till en grupp, blir anropet kvar på de andra 
apparaterna.

Ta emot anrop Tryck på symbolen Ta emot samtal (grön hörlurssymbol) för att ta emot ett 
inkommande anrop. När det kommer ett dörranrop, kan du ta emot sam-
talet inom 60 sekunder efter det att det ringde på sista gången.  
När anropet har tagits emot, byggs samtalsförbindelsen upp. Under ett 
aktivt samtal lyser talknappen.
Om du inte skulle avsluta ett dörranrop manuellt, bryts dörrsamtalet  
automatisk efter en system-timeout på 10 minuter, för att inga ljud inte  
ska kunna överföras av misstag från lägenheten till dörrhögtalaren under  
en längre tid.

Mikrofon Från Med mikrofonspärren kan du stänga av panelens mikrofon under ett aktivt 
samtal, för att kunna underhålla dig diskret med en annan person i rummet. 
Din samtalspartner vid dörren eller den interna deltagaren kan inte höra 
med. Som hänvisning till detta visas en genomstruken mikrofon mot en 
bakgrund i avvikande färg.

Avsluta ett samtal Genom att trycka på den röda hörlurssymbolen, avslutas det pågående 
samtalet.
Om du inte skulle avsluta ett dörranrop manuellt, bryts dörrsamtalet  
automatisk efter en system-timeout på 10 minuter, för att inga ljud inte  
ska kunna överföras av misstag från lägenheten till dörrhögtalaren under  
en längre tid.

Ta emot anrop / Avsluta ett 
samtal / Ställa in ljudstyrkan 
för samtalet

Med talknappen kan du ta emot ett inkommande anrop eller avsluta ett 
pågående samtal. Under ett pågående samtal kan samtalets ljudstyrka 
ändras.

* Beroende på systemkonfi-
gurationen

Manövrering
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Anrop/Internt anrop

Stor bild * Stor bildvy för bild och video.

Standardvy * Standardbildvy för bild och video.

Avvisa anropet /  
Avsluta ett samtal

När du inte vill ta emot ett inkommande anrop, tryck på den röda  
hörlurssymbolen. Om apparaten hör till en grupp, blir anropet kvar på de 
andra apparaterna.

Ta emot anrop Tryck på symbolen Ta emot samtal (grön hörlurssymbol) för att ta emot ett 
inkommande anrop. När det kommer ett internt anrop, kan du ta emot 
samtalet inom 120 sekunder efter det att det ringde sista gången. När 
anropet har tagits emot, byggs samtalsförbindelsen upp. Under ett aktivt 
samtal lyser talknappen.

Mikrofon Från Med mikrofonspärren kan du stänga av panelens mikrofon under ett aktivt 
samtal, för att kunna underhålla dig diskret med en annan person i rummet. 
Din samtalspartner vid dörren eller den interna deltagaren kan inte höra 
med. Som hänvisning till detta visas en genomstruken mikrofon mot en 
bakgrund i avvikande färg.

Avsluta ett samtal Genom att trycka på den röda hörlurssymbolen, avslutas det pågående 
samtalet.

Ta emot anrop / Avsluta ett 
samtal / Ställa in ljudstyrkan 
för samtalet

Med talknappen kan du ta emot ett inkommande anrop eller avsluta ett 
pågående samtal. Under ett pågående samtal kan samtalets ljudstyrka 
ändras.

* Beroende på systemkonfi-
gurationen
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Ropa upp byggnads-
automationen

Från Access V 3.1.0 är det möjligt att 
förbinda och driva en byggnadsauto-
mationsserver (JUNG Facility Pilot 
Server) via Access-videopanelen. 
Beakta, att byggnadsautomationsser-
vern (JUNG Facility Pilot Server) inte är 
en del av Siedle-Access-systemet. 
Rådgivning och försäljning av maskin-
varor och licenser sker uteslutande 
genom företaget ALBRECHT JUNG  
GmbH & Co. KG.

Hänvisningar:
• Symbolen Byggnadsautomation 
visas på din AVP endast när anslut-
ningen till byggnadsautomations-
servern (JUNG Facility Pilot Server) 
i Access-servern konfigurerades för 
din AVP..
• Funktionen Ropa upp byggnads-
automationen används endast för 
att visualisera byggnadsautomations-
serverns (JUNG Facility Pilot Server) 
KNX-styr-/kopplingsfunktioner (t.ex. 
KNX-Dimm-Aktor) på din AVP i 
Access-systemet.
• Anslutningen av användarytan alt. 
dess indikeringar sker per integrerad 
HTML-frame. Funktionsomfånget 
och utseendet (design) kan ute-
slutande konfigureras på bygg-
nadsautomationsservern (JUNG 
Facility Pilot Server). För idrifttag-
ningen och användningen, konsul-
tera den beträffade tillverkardoku-
mentationen.

Förutsättning:
Byggnadsautomationsservern 
(JUNG Facility Pilot Server) är 
redo för drift och anslutningen 
till byggnadsautomationsservern 
(JUNG Facility Pilot Server) är konfi-
gurerad i Access-servern.

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på symbolen Byggnadsauto-
mation på navigationslisten.
2 Byggnadsautomationens startsida 
visas.

Manövrering

4 Uppkopplingen av samtalet 
startas. Ett meddelande visas på 
displayen.
5 När den person som anropas tar 
emot anropet, växlar indikeringen till 
samtalsläget. Dörranropen etableras 
omedelbart.
6 I samtalsläget visas alla funktioner 
som kan användas.

Återuppringning av missade 
anrop

Tillvägagångssätt:
För att ringa tillbaka till ett missat 
anrop, växla till menyn Anropslista 
och tryck på den beträffade anteck-
ningen i listan. Menyn Anropslista 
kan du ropa upp på navigations-
listen eller med symbolen Missade 
anrop på statusindikeringen.

Välja dörr station
Ett målriktat anrop från en portte-
lefon kan endast utföras, när din 
Access-videopanel har ställts in för 
detta. Då kan porttelefonerna väljas 
direkt, antingen via ett skapat kakel 
på startskärmen eller via menyn 
Kontakter.

Växla indikeringsläge

För att ändra visualiseringen av vide-
obilden har du två möjligheter:
• Tryck två gånger på den visade 
kamerabilden, för att växla mellan 
visualiseringslägena (Standardvy och 
Stor vy).
• Tryck på symbolen Stor vy eller 
symbolen standardvy, för att växla 
mellan indikeringslägena (Standardvy 
och Stor vy).

Anropa en kontakt
Det finns två möjligheter, för att 
anropa en kontakt:
• Välja en kontakt via menyn 
Kontakter
• Välja en kontakt via startskärmen

Välja en kontakt via startskärmen

För att kunna välja en kontakt via 
startskärmen, måste först ett kakel 
med kontakter har skapats på start-
skärmen.

Tillvägagångssätt:
1 På startskärmen, tryck på den öns-
kade kontakten, för att anropa den.
2 Uppkopplingen av samtalet 
startas. Ett meddelande visas på 
displayen.
3 När den person som anropas tar 
emot anropet, växlar indikeringen till 
samtalsläget. Dörranropen etableras 
omedelbart.
4 I samtalsläget visas alla funktioner 
som kan användas.

Välja en kontakt via menyn 
Kontakter

I menyn kontakter befinner sig alla 
kontakter, som har frigivits för dig. 
Kontakterna kan omfatta de interna 
och externa deltagare, grupper, ter-
minaler och dörrar, som du kan välja.

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på symbolen Kontakter på 
navigationslisten, för att öppna 
menyn Kontakter.
2 För att kunna visualisera den öns-
kade kontaktlistan, tryck på motsva-
rande symbol (Alla, Portvakt, Intern, 
Extern, Grupper, Dörrar).
3 Tryck på den önskade kontakten, 
för att anropa den.
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Återställa till leveranstillståndet
Återställningen av panelen till  
leveranstillståndet beträffar endast 
de inställningar som kan ändras på 
panelen, till exempel ljudstyrkan för 
anropssignalen eller inställningarna 
för displayen.
Den programmering som  
elinstallatören har gjort, förloras inte.

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på symbolen Inställningar på 
navigationslisten.
2 Tryck på reset-symbolen.
3 Tryck på OK, för att återställa appa-
raten till leveranstillståndet.
4 Så snart som proceduren är  
avslutad, visas menyn inställningar > 
språk.
5 Välj ditt språk, för att apparaten ska 
kunna försättas i drifttillståndet.

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.

Rengöra displayen

För att undvika att en funktion 
utlöses eller en inställning ändras 
oavsiktligt under rengöringen av 
panelen, kan pekfunktionen spärras 
under en kort tid (10 sekunder).

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på symbolen Inställningar på 
navigationslisten.
2 Tryck på symbolen Rengöra dis-
playen.
3 Rengör apparatens display.
4 Om rengöringen skulle kräva mer 
tid, tryck en gång till på symbolen 
Rengöra displayen.

Definiera bildvy

I menyn Inställningar kan den 
önskade bildvyn för bild och video 
ställas in som standard för alla dör-
ranrop/anrop.

Tillvägagångssätt:
1 Tryck på symbolen Inställningar på 
navigationslisten.
2 Tryck på symbolen Bildvy.
3 Tryck på Standardvy eller Stor vy, 
för att definiera den önskade bildvyn 
för bild och video som standard.
4 Tryck på OK, för att bekräfta ditt 
val. 
5 Alla dörranrop/anrop visas numera 
med den valda bildvyn.
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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  
elektriska och elektroniska apparater.
När symbolen av en genomstruken 
soptunna har placerats på en  
produkt, faller produkten under 
europadirektivet 2002/96/EC.

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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