NL Gebruikershandleiding
Siedle Scope
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Overzicht
Display en navigatie

Gespreksvolume
Instelling van het
volume voor hoorn
en handsfree
bellen.

Hoofdmenu
Toegang tot bellerslijst, intercom
instellingen, algemene instellingen
en telefoonboek.

Telefoonboek
Toegang tot telefoonnummers met
voorrang.

Intercom menu
Toegang tot functies binnen de
gebouwencommunicatie (bijv. sturen
en schakelen).

Navigatie in alle menu‘s
Met de in kruisvorm geordende
stuurtoetsen en de invoertoets in het
midden van het kruis navigeert u in
alle menu‘s van de handset.

U bevestigt uw keuze met de ronde
invoertoets in het midden van het
kruis of alternatief met de displaytoets resp. opslaan.

OK

Terug

U verlaat een menu niveau en gaat
naar een menu niveau hoger, zonder
uw invoer op te slaan:
• met de rode ophangtoets
• of alternatief met de displaytoets
terug.

Geselecteerde menupunten, functies
of namen in de display hebben een
gele rand of zijn in geel weergegeven. In deze gebruikershandleiding hebben zij een grijze rand.
• Handelingsaanwijzigen worden
voorafgegaan door een punt.

Overzicht
Model: Siedle Scope

Luidspreker voor discreet spreken
De luidspreker voor het handsfree bellen bevindt zich op
de achterzijde.
9+

Statusweergave in de display
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Weergave

Licht

Deuroproep

Vaak gebruikte functies
Displaytoetsen
Stuurtoetsen voor de navigatie in de menu‘s

Invoertoets
groene opneemtoets
Deuropener-toets
rode ophangtoets
Apparaat aan-/uitschakelen (3 sec. ingedrukt houden)
Toets voor het terugspringen in het menu

Invoer van cijfers en letters

Hekje-toets voor de toetsblokkering (3 sec. ingedrukt
houden)
Microfoon
Stuurtoets voor de oproepuitschakeling (3 sec. ingedrukt
houden)

Overzicht
Weergave
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Statusweergave in de display

Statusweergave in de display

Volume
In het menu gespreksvolume stelt u het volume
voor de hoorn en handsfree bellen in.

Ontvangstkwaliteit
zeer goed tot geen

Deuropr.doorverbinden
Aan

Hoofdmenu
Toegang tot bellerslijst,
intercom instellingen,
algemene instellingen en
telefoonboek.

Accu laadtoestand
100 %, 80 %, 60 %,
40 % en bijna leeg

Service niet beschikbaar
Gewenste functie is
momenteel niet beschikbaar (resp. buitenlijn
bezet).

Telefoonboek
Toegang tot telefoonnummers met voorrang.

Toetsblokkering
De toetsblokkering verhindert het ongewenste
bedienen van de telefoon.

Deurautomatiek: geactiveerd

Oproepen in afwezigheid
Alle oproepen worden
tot het aantal 9 opgeteld.
Indien er meer dan 9
oproepen zijn wordt achter
9 het plusteken weergegeven.

Oproepuitschakeling:
geactiveerd

Intercom menu
Toegang tot functies
binnen de gebouwencommunicatie (bijv. sturen en
schakelen).
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Statusweergave in de display
Boven in de display worden de
actuele statusweergaven van de
Siedle Scope weergegeven. De
ontvangstkwaliteit naar het basisstation en de accu laadtoestand zijn
voortdurend te zien. Verdere functies
worden als symbool getoond, wanneer deze actief zijn.

Deuroproep

Symbolen in de gereedheidstoestand

Gereedheidstoestand
In de gereedheidstoestand toont de
handset tijd en datum in de display,
de 4 symbolen van het hoofdmenu
en 2 vaak gebruikte functies via de
displaytoetsen, wanneer deze zijn
ingesteld.

9+
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Technische aanvullingen en
drukfouten geven geen aanspraak
op schadevergoeding.
Klantenservice Nederland:
Tel. +31 30 2330500
Klantenservice België:
Tel. +32 38 805600
Deze gebruikershandleiding
aanvullen:
• de productinformatie over Scope
• het systeemhandboek voor de
In-Home-Bus: Video
De steeds actuele uitgave vindt u in
het downloadbereik op
www.siedle.de
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Siedle Scope
Één voor alles

Een nieuwe vrijheid
Siedle Scope is video intercom en
telefoon in één apparaat. En dat
draadloos. Dat betekent: Waar u
zich ook bevindt, in de keuken, in
bad, in de tuin, in de kelder... Scope
toont u live, wie voor de deur staat.
Daarbij biedt Scope alle functies van
een video binnenstation, inclusief
hands-free functie en deuropenertoets. Tegelijkertijd is Siedle Scope
een volwaardige telefoon voor het
vaste net met uitstekende spraakkwaliteit en talrijke comfort functies.
Één voor alles. Een nieuwe vrijheid.

Leveringsomvang
Siedle Scope draadloze DECT telefoon met deurvideo functie voor
de In-Home bus. Bestaande uit een
basisstation, handset en oplader.
Scope verenigt de werelden deurcommunicatie en buitenlijntelefonie,
het is een Comfort video intercom
en DECT telefoon in één apparaat.
Additioneel vindt u de benodigde
aansluitkabels:
2 stekkervoedingen
1 kabel voor verbinding met de
buitenlijn
1 patchkabel

Scope, de mobiele video
spraakpositie
• Grote kleurendisplay
• Videobewaking met zoom en
zwenkfunctie
• Hands-free functie
• Sturen van huisfuncties bijv. licht,
garagedeur of jaloezieën
• Uitbreidbaar: Tot maximaal 8
handsets parallel

Prestatiekenmerken
• Exclusief Design met
hoogwaardige materialen, in fijne
bewerking
• Hoge reikwijdte en uitstekende
spraakkwaliteit dankzij DECT
standaard
• Eco mode met gereduceerd
zendvermogen
• Energiebesparende voedingen
(max. 0,5 W zonder belasting)
• Reikwijdte in de open ruimte tot
maximaal 300 m, in gebouwen tot
maximaal 50 m
• Videobewaking met digitale zoom
• Deuroproep doorverbinding bijv.
naar een mobiele telefoon voor de
deuroproep incl. deuropener (met
PIN beveiliging)
• Sturen van huisfuncties bijv. licht,
garagedeur of rolluiken
• Communicatie tussen Scope en
alle andere In-Home apparaten in
dezelfde streng
• Deurautomatiek
• Uitbreidbaar: Tot maximaal 8
handsets parallel
• Compatibel met DECT
telefoons van andere fabrikanten
overeenkomstig het GAP profiel
• Gebruik met en zonder
telefooncentrale mogelijk

Scope, de draadloze telefoon
voor het vaste net
• Hoge reikwijdte en uitstekende
spraakkwaliteit dankzij DECT standaard
• Handsfree functie
• Ergonomisch geoptimaliseerde
vormgeving en gebruikersgeleiding
• Eco mode met gereduceerd zendvermogen
• Telefoonboek, bellerslijsten en talrijke andere telefoonfuncties
• Compatibel met telefoons van
andere fabrikanten (GAP) in de
basisfunctionaliteiten, fabrikantspecifieke functies alleen beperkt
mogelijk.

4

Prestatiekenmerken handset
• Individual Designconcept met zes
vormgevingsvarianten
• Grote kleurendisplay 5,5 cm,
240 x 320 beeldpunten, verlicht
• Verlicht toetsenbord
• Handsfree functie
• Laadstation met verlichte
bedientoetsen (oproepaanname en
deuropener)
• 8 belmelodieën
• Telefoonboek voor 50 invoeren
• Bellerslijst incl. datum en tijd
• Nummerherhaling
• Menutalen instelbaar
• Weergave van datum en tijd
• Weergave van de signaalsterkte
• Bellersweergave (clip)
• Li-polymeer accu

Aanwijzingen
De Scope handset dient net als een
huissleutel zorgvuldig en diefstalbeveiligd te worden bewaard, omdat
hiermee ook van buitenaf uw huisdeuren kunnen worden geopend.
Zorgt u ervoor dat hij niet in onbevoegde handen terecht komt!

Veiligheidsrichtlijnen

Gevaar

Waarschuwing

Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische
apparaten mogen uitsluitend door
een elektro-vakman worden uitgevoerd. Bij het niet opletten bestaat
het gevaar op zware schade aan de
gezondheid of levensgevaar door
elektrische schokken.

• Door ander bediening dan bedoeld
kunnen verwondingen optreden.
• De apparaten niet laten vallen en
niet mee gooien!
• De apparaten niet gebruiken,
wanneer zij beschadigd zijn bijv. bij
schade aan de apparaatbehuizing
(scherpe kanten of openliggende
delen)!
Waarschuwing
• Het basisstation op een droge
en stofvrije plaats zonder direct
inschijnen van zonlicht monteren!
• Siedle Scope is niet geschikt voor
het gebruik in vochtige of explosiegevaarlijke ruimtes.
• De handset en het basisstation
minimaal 1 meter van andere elektrische apparaten opstellen!
• Bij gebruik in de omgeving van
medische apparaten kunnen radiostoringen optreden. In zulke gevallen
uw vakhandelaar resp. elektro installateur contacteren!
• Uitsluitend originele Siedle stekkervoedingen gebruiken, die onderdeel
zijn van de leveringsomvang!
• In de handset alleen de originele
Siedle accu gebruiken!
• De handset niet met de achterzijde
aan het oor houden, wanneer wordt
gebeld of bij het gebruiken van de
handsfree functie! Zware gehoorschade kan het gevolg zijn.
• Bij gebruik met gehoorapparaten
kunnen bromtonen of koppelingsklanken optreden.
• In geval van service uw vakhandelaar of elektro installateur contacteren!
• De huidige meubels zijn voorzien
van een onoverzichtelijke hoeveelheid van lakken en kunststoffen.
Bestanddelen van deze stoffen
kunnen bij tafelapparaten leiden tot
het zachter worden van de kunststof
voeten en daardoor tot aantasten
van het meubeloppervlak. Wij
vragen om uw begrip, dat de fabrikant niet aansprakelijk kan worden
gesteld.

Gevaar

• Houdt de accu uit de buurt van
hittebronnen en open vlammen!
• Dompel de accu niet in water of
zout water!
• De accu nooit uit elkaar halen,
modificeren of aan hitte blootstellen!
• Laat de accu liefst niet vallen!
• Bescherm de accu tegen stoten
en slagen, die de behuizing kunnen
beschadigen!
• Anders kan het tot explosies of
tot lekken van de accu komen, die
branden, verwondingen of beschadigingen van de omgeving tot gevolg
kunnen hebben.
• Indien een accu lekt en ogen,
mond, huid of kleding met de
gelekte materialen in aanraking
komen, het betroffene direct met
water afspoelen en een arts raadplegen!
• De accu in de handset alleen met
het daarvoor bedoelde laadstation
en de originele stekkervoeding
opladen!
• Het laadstation en de stekkervoeding werden uitsluitend voor het
gebruik met de Siedle Scope handset
ontwikkeld.
• Niet gebruiken met andere producten of accu‘s!
• Het gevaar voor oververhitting
en vervorming bestaat, daardoor
kunnen branden en elektrische
schokken ontstaan.
• Apparaten niet blootstellen aan
overhitte en sterke druk!

Verwijdering

• Alle elektro- en electronica-apparaten dienen gescheiden van het
algemene huisvuil op de daarvoor
voorschreven wijze te worden verwijderd.
• Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalemmer op een
product is aangebracht, dan is dit
product onderhevig aan de Europese
richtlijn 2002/96/EC.
• Juiste verwijdering en gescheiden
inzameling van oude apparaten
dienen ter voorkoming van potentiële milieu- en gezondheidschade.
Zij zijn een vereiste voor de recycling
van gebruikte elektro- en electronica-apparaten.
• Ook accu‘s horen niet bij het
huisvuil.
• Let bij de verwijdering van uw
oude apparaten en accu‘s op de
plaatselijk geldende afvalverwijderingsbepalingen, die u bij uw gemeente, uw vuilinzameldienst of de
vakhandelaar, bij wie u het product
heeft aangeschaft, kunt opvragen.
• Voor het verwijderen van de accu
de contacten met plakband of
ander isolatiemateriaal afplakken,
zodat deze niet direct in aanraking
komen met andere voorwerpen! Een
aanraking met andere metalen voorwerpen in afvalcontainers kan leiden
tot branden en explosies.
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Eerste stappen

Handset op het basisstation aanmelden
In de set is uw handset reeds aangemeld: het linker veldsterktesymbool
geeft in de bovenste statusregel van
de display de verbinding weer.

14:34
Maandag 21/03/2011
Basis niet gevonden

Voortgangswijze:
• Toont de display van uw handset
de in geel weergegeven melding:
Basisstation niet gevonden, sluit
u dan het basisstation aan op het
stroomnet.
• Sluit u ook het laadstation met de
handset aan op het stroomnet.
• Zodra het basisstation is gevonden,
kunt u de handset in gebruik
nemen.
• Is de aanmelding mislukt, neemt u
dan contact op met uw vakhandelaar resp. elektro installateur.

		
Aanwijzingen
Let u a.u.b. op de veiligheids- en verwijderingsaanwijzingen bij de accu.

Accu van de handset opladen
Na het uitpakken van de handset
dient de laadtoestand van de accu
te worden gecontroleerd. Vanuit de
fabriek is deze opgeladen, maar hij
kan door opslag en transport ontladen te zijn.

Verdere handsets op het basisstation aanmelden
U kunt tot maximaal 8 handsets parallel op het basisstation gebruiken.
De in de set standaard meegeleverde
handsets is als handset 1 aangeduid.
Verdere handsets worden in de
volgorde van hun aanmelding doorgenummerd.
De ingestelde aanduidingen handset
1 tot 8 zijn niet te wijzigen.

6

Het gaat om een Li-Polymer accu
met de volgende prestatie-omvang:
• Stand-by: ca. 100 h
• Videoverbinding: ca. 3 h
• alleen audioverbinding: tot maximaal ca. 10 h

Voortgangswijze:
• Voor de aanmelding van een
verdere handset scheidt u het basisstation van het stroomnet.
• Verbindt u het basisstation weer
met het stroomnet.
Telefoon aanmelden?
• Het basisstation is nu 3 minuten
lang in staat, om een verdere
handset aan te melden, en toont dit
door middel van een groen knipperende LED op de bovenzijde.
• Sluit u ook het laadstation met de
handset aan op het stroomnet.
• De display van de additioneel aangemelde handset toont de vraag:
OK		
• Wilt u de telefoon aanmelden?
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Aanmelding

Eerste stappen

Tijdens de aanmeldingsprocedure
toont de display:
Basis zoeken
Wachten a.u.b.
Na het kiezen van de basis volgt
dan:
Aanmelding handset
Wachten a.u.b.
Zodra het basisstation gevonden is,
bevestigt u de gevonden basis met
de linker displaytoets OK.

Verdere handsets op het basisstation aanmelden

Nu is de handset in gereedheidstoestand.

14:34
Maandag 21/03/2011

Licht

Handset in- en uitschakelen
Tijdens het inschakelen toont de
display een voortgangsbalk.

Deuroproep

Na de succesvolle aanmelding is het
basisstation weer vergrendeld voor
de nieuwe aanmelding en toont dit
door de voortdurend groen brandende LED.
• Voor de aanmelding van verdere
handsets scheidt u het basisstation
opnieuw van het stroomnet en vervolgt u zoals boven beschreven.
Aanwijzingen
De additioneel aangemelde handsets
synchroniseren zich qua datum- en
tijdinstellingen evenals intercominstellingen volgens handset 1.
Voortgangswijze:
• Om de handset in te schakelen,
drukt u gedurende 1 seconde op de
rode ophangen toets.
• De handset activeert zelfstandig
de stroomspaarmode, wanneer hij
langer dan 2 minuten in de rusttoestand is. De display gaat uit.
• Een uitgeschakelde handset schakelt zichzelf in, zodra hij in het laadstation wordt geplaatst.
• De display beëindigt automatisch
na ca. 1 seconde de stroomspaarmode, zodra u hem uit het laadstation haalt.
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Eerste stappen
Telefoneren

• Bij een display in de stroomspaarmode dient de eerste toetsdruk voor
het inschakelen van de display, hij
heeft geen verdere functie.

Handset in- en uitschakelen

Inkomende oproepen
Het oproepnummer is in de display
te zien, wanneer de beller nummerweergave toelaat. De naam is in de
display te zien, wanneer u het bijbehorende telefoonnummer met naam
in het Scope telefoonboek heeft
opgeslagen.

of

Voortgangswijze:
• Met de groene opnemen toets
neemt u binnenkomende oproepen
aan.
• Wanneer u de oproep met de
mondtoets aanneemt, is het gesprek
in handsfree mode.
• Staat de handset in het laadstation, dan kun u de oproep ook met
de mondtoets van het laadstation
aannemen.
Voortgangswijze:
• Voor het blokkeren en deblokkeren houdt u de hekje toets ingedrukt, totdat het slotsymbool in de
statusweergave bovenin de display
verschijnt resp. verdwijnt.

Toetsblokkering
De toetsblokkering verhindert het
ongewenste bedienen van de telefoon.
De toetsblokkering schakelt automatisch uit, wanneer u wordt gebeld.
Na einde van het gesprek schakelt
deze zichzelf weer in.

Aanwijzingen
Bij ingeschakelde toetsblokkering
kunt u ook geen alarmnummers
kiezen.

Telefoonnummer kiezen
+

Voortgangswijze:
• Het gewenste telefoonnummer
geeft u in met de cijfertoetsen.
• Na invoer van het eerste cijfer
toont de display de ingevoerde
cijfers.
• Correcties voert u uit met de displaytoets <C.

Gesprek voeren

Voortgangswijze:
• Voor de gespreksopbouw drukt u
op de groene opnemen toets.

Handsfree bellen
Is handsfree actief, dan wordt het
mondsymbool geel weergegeven.

Voortgangswijze:
• Voor de gespreksopbouw in
handsfree mode drukt u de linker
displaytoets met het mondsymbool.
Is handsfree actief, dan wordt het
mondsymbool geel weergegeven.
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Eerste stappen
Telefoneren

Voortgangswijze:
• Voor het mute resp. weer luid
schakelen houdt u de sterretje toets
ingedrukt, totdat het belsymbool in
de statusweergave bovenin de display verschijnt resp. verdwijnt.

Oproepuitschakeling
Indien gewenst schakelt u alle beltonen op mute.
Binnenkomende gesprekken worden
alleen nog optisch in de display
gesignaleerd.

-

Volume
Met de symbolen + en - verhoogt
en verlaagt u het volume van het
actuele gesprek; afhankelijk van de
gespreksmode ofwel het hoorn- of
het handsfree volume.

+

-

+

Voortgangswijze:
• Markeert u met de linker stuurtoets het minsymbool resp. met de
rechter stuurtoets het plussymbool.

In 8 trappen stelt u het volume in.

Microfoonblokkering
Met de microfoonblokkering
schakelt u tijdens het gesprek uw
handset op mute, om u met een
persoon in de ruimte discreet te
onderhouden. UW gesprekspartner
aan de telefoon kan niet meeluisteren.
Het microfoonsymbool is bij microfoonblokkering in geel weergegeven
en de handset waarschuwt met
signaaltonen.

Voortgangswijze:
Markeert u bij het telefoneren het
doorgestreepte microfoonsymbool
op de display met de bovenste
stuurtoets.

In de wacht zetten
De punttoets is de zogenaamde
„Flash“. Wat met de „Flash“ wordt
uitgevoerd, is afhankelijk van de
telefooncentrale, waarop de Scope is
aangesloten.
Afhankelijk van de configuratie
kunt u bijvoorbeeld het gesprek in
de wacht zetten, om het na ruggespraak met een ander toestel weer
te hervatten. Een ander toestel kan
iedere telefoon zijn, die op een
nevenpositie van de telefooncentrale
is aangesloten.
Naar een andere op hetzelfde basisstation aangesloten Scope handset
verbindt u door via de displaytoets
Doorverbinden.

Voortgangswijze:
• Markeert u met de onderste stuurtoets het puntsymbool.
• Kiest u het telefoonnummer van
het toestel, waarnaar u wilt doorverbinden.
• Voor de gespreksopbouw drukt u
op de groene opnemen toets.
• Voor het succesvolle doorverbinden beëindigt u de ruggespraak
met de rode ophangen toets.
• Wilt u alternatief terug naar de
wachtende, drukt u dan opnieuw op
de punt-toets.
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Eerste stappen
Telefoneren

Gesprek doorverbinden
U kunt binnenkomende oproepen,
zowel van buitenlijntelefoons als ook
deuroproepen evenals oproepen van
andere bus telefoons, naar andere
Scope handsets doorverbinden.

Oproep doorverbinden
Handset 1
Handset 2
Handset 3
Handset 4
Handset 5

OK

Deuroproep doorverbinden

Doorverbinden

Deuroproep
Hoornvolume

+

–
Microfoon
Aan

Uit

Doorverbinden

OK

Sluiten

Oproep doorverbinden
• Drukt u bij een aangenomen
oproep voor het doorverbinden van
de oproep de displaytoets doorverbinden.
• Het submenu oproep doorverbinden met de beschikbare handsets wordt geopend.
• Kiest u met de stuurtoets de
handset, waarnaar u het gesprek
wilt doorverbinden.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• De verbinding naar de handset
wordt opgebouwd.
• Zodra de verbinding naar de
gekozen handset is gemaakt, bevestigt u de doorverbinding door het
drukken van de rode ophangen
toets.

• Drukt u bij een aangenomen
deuroproep voor het oproep doorverbinden de displaytoets opties.
• Het submenu opties wordt
geopend.
• Kiest u met de onderste stuurtoets
de optie doorverbinden.
• Kiest u nu met de stuurtoets de
handset, waarnaar u het gesprek
wilt doorverbinden.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• De verbinding naar de handset
wordt opgebouwd.
• Zodra de verbinding naar de
gekozen handset is gemaakt, bevestigt u de doorverbinding door het
drukken van de rode ophangen
toets.
Aanwijzingen
Het doorverbinden zonder gesprek
(blind transfer) is niet mogelijk.

Gesprek beëindigen
Gesprekken beëindigt u met de rode
ophangen toets.
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Voortgangswijze:
• Voor de gespreksbeëindiging drukt
u de rode ophangen toets.
• Spreekt u in de handsfree mode
met handset in het laadstation,
beëindigt u het gesprek met de
mondtoets op het laadstation.

Eerste stappen
Telefoneren

Bemiddelen
Bemiddelen staat voor ´onderhandelen tussen´ en is een functie,
waarmee u tussen deuroproep en
buitenlijnoproep heen en weer kunt
schakelen.

• Met de groene opnemen toets
neemt u de deuroproep of buitenlijnoproep aan.
• Door opnieuw de groene
opnemen knop te drukken neemt u
de tweede inkomende oproep aan.
• Met de groene opnemen knop
schakelt u heen en weer tussen de 2
actieve oproepen.
• Door drukken van de rode
ophangen toets weigert u daarentegen de inkomende tweede
oproep.

Handset
Rusttoestand
Om stroom te besparen en de accugebruiksduur te verlengen, is de
display in de rusttoestand uitgeschakeld, ca. 2 minuten na de laatste
actie schakelt de display zichzelf
automatisch uit.
Zodra een oproep binnenkomt of
informatie wordt doorgegeven, activeert de display zichzelf automatisch
naar de gereedheidstoestand.

Aanwijzingen
Bij een display in de stroomspaarmode dient de eerste toetsdruk voor
het inschakelen van de display, hij
heeft geen verdere functie.

Oplader
Het laadstation van uw Scope
handset dient voor het opladen van
de accu en biedt twee additionele
bedientoetsen.
De bedientoetsen zijn alleen in
gebruik en verlicht, wanneer de
handset in het laadstation staat en
het laadstation via de voeding van
stroom wordt voorzien.

Voortgangswijze:
• Zonder de handset in de hand te
nemen, neemt u de binnenkomende
oproep met de handsfree toets op
het laadstation aan.
• U beëindigt de oproep met een
hernieuwde druk op de handsfree
toets.
• Met de deuropenertoets opent u
de deuren.

Deur openen

U opent de huisdeur resp. de etagedeur, afhankelijk waar de deuroproep vandaan komt, met de deuropenertoets met sleutelsymbool.
Ook zonder deuroproep kunt u met
de witte deuropenertoets de huisdeuren openen.
Een verdere deuropenertoets bevindt
zich ook op het laadstation. Zij functioneert echter alleen dan, wanneer
de handset zich op het laadstation
bevindt.
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Eerste stappen
Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen
Datum en tijd zijn vereist, om binnenkomende oproepen in de bellerslijst van de juiste tijd te voorzien.

Voortgangswijze:
• Met de stuurtoets rechts kiest u
het hoofdmenu uit.
• In het hoofdmenu kiest u met de
rechter en daarna met de onderste
stuurtoets de instellingen uit.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Hoofdmenu

OK

Tijdinstelling

Terug

Instellingen
Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen

Voortgangswijze:
• Markeert u in het instellingen
menu met de onderste stuurtoets
de datum en tijd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Terug
• De invoer tijd is in het datum en
tijd menu gemarkeerd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Datum en tijd
Tijd
Datum

OK
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Terug

Eerste stappen
Datum en tijd instellen

Tijdinstelling

Tijd instellen
Uur
Minuut

Opslaan

<C

• De huidige instellingen voor datum
resp. tijd zijn in de display te zien.
Deze kunt u met de displaytoets <C
wissen.
• Geeft u de actuele tijd in met de
cijfers bijv. 17 voor uren.
• Markeert u met de onderste stuurtoets minuten en geeft u bijv. 25 in.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.
• Ter bevestiging toont de display de
terugmelding: Tijd opgeslagen met
de ingevoerde tijd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

In het hoofdmenu kiest u met de
rechter en onderste stuurtoets het
instellingensymbool uit.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u in het instellingen
menu met de onderste stuurtoets de
datum en tijd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u met de stuurtoets
datum.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Datum instellen

Datum en tijd
Tijd
Datum

• De huidige instellingen voor datum
resp. tijd zijn in de display te zien.
Deze kunt u met de displaytoets <C
wissen.

OK

Terug

Datum instellen
Jaar
Maand
Dag

Opslaan

<C

• Jaar: Geeft u het actuele jaar met
de cijfers in.
• Maand: Markeert u met de
onderste stuurtoets maand en geeft
u de actuele maand numeriek in met
de cijfers.
• Dag: Markeert u met de onderste
stuurtoets dag en geeft u de actuele
dag in met de cijfers.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.
• Ter bevestiging toont de display de
terugmelding: Datum opgeslagen
met de ingegeven datum.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
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Eerste stappen
Video

Video
Bij een deuroproep belt de Scope
handset en toont het videobeeld. Na
drukken van de groene opnemen
toets resp. de handsfree toets met
het mondsymbool wordt de spraakverbinding opgebouwd.
Komt een verdere deuroproep van
een andere deur, dan wordt het
bestaande gesprek beëindigt en
begint de procedure opnieuw.

Digitale zoom
Wanneer u de videoverbinding van
het deurstation heeft aangenomen,
geeft u met de digitale zoom beelduitsneden vergroot weer.
De beelduitsnede van het gezoomde
beeld kunt u als standaard vastleggen. De volgende deuroproep
start het videobeeld dan exact met
deze beelduitsnede.
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Voortgangswijze:
• Met de middelste stuurtoets zoomt
u in het videobeeld.
• Met de stuurtoetsen boven, onder,
links en rechts kiest u de gewenste
beelduitsnede.
• Vernieuwd drukken van de stuurtoets deactiveert de zoomfunctie.
• De geactiveerde digitale zoom
kunt u als standaard vastleggen.
• Opent u met de displaytoets
opties het menu.
• Kiest u Als standaard vastleggen en bevestigt u uw keuze
met OK.
• Voor het wissen van de standaard
beelduitsnede opent u het opties
menu.
• Kiest u zoom deactiveren.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Gespreksvolume

Met de bovenste stuurtoets kiest u
het submenu gespreksvolume uit.

Hoorn

Gespreksvolume
Hoorn

–

Handsfree bellen

–

Opslaan

+
+

Terug

Handsfree bellen

Gespreksvolume
Hoorn

–

Handsfree bellen

–

Opslaan

Voortgangswijze:
• Met de stuurtoets rechts en links
(+ en -) stelt u het volume in 8
trappen in.
• Wilt u de waarde overnemen, dan
bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

+
+

• Met de onderste stuurtoets kiest u
handsfree bellen.
• Met de stuurtoets rechts en links
(+ en -) stelt u het handsfree
volume in meerdere trappen in.
• Wilt u de waarde overnemen, dan
bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

Terug

15

Hoofdmenu
Bellerslijsten

Voortgangswijze:
• Met de stuurtoets rechts kiest u
het hoofdmenu uit.
• In het hoofdmenu heeft u snelle
toegang tot:
• Bellerslijsten
• Intercom instellingen
• Algemene instellingen
• Telefoonboek
of
• De bellerslijsten bereikt u door
drukken van de groene opnemen
toets vanuit de gereedheidstoestand.

Bellerslijsten
De bellerslijst registreert de in- en
uitgaande oproepen met telefoonnummer, datum en tijd.
De bellerslijst is onderverdeeld in
meerdere lijsten: aangenomen, uitgaande, in afwezigheid binnenkomen
en alle oproepen.

alle oproepen

Oproepen in afwezigheid
Alle oproepen worden tot het aantal
9 opgeteld. Indien er meer dan 9
oproepen zijn wordt achter 9 het
plusteken weergegeven.
uitgaande oproepen

aangenomen oproepen
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Hoofdmenu
Bellerslijsten

Bellerslijsten
In het hoofdmenu is het bellerslijstsymbool geel weergegeven.

Hoofdmenu

OK

Terug

Voortgangswijze:
Het bellerslijstsymbool is geel
gemarkeerd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
Eerst wordt de gehele bellerslijst
weergegeven.
In de statusregel van de display
worden symbolen voor de verschillende bellerslijsten weergegeven.
• Met de rechter en linker stuurtoets
wisselt u tussen de verschillende
lijsten.
• De actieve lijst is in de statuslijst
van de display geel weergegeven.
• Voor het terugbellen markeert
u het gewenste nummer geel met
de stuurtoets en drukt u de groene
opnemen toets.

• Voor het bewerken van de bellerslijsten drukt u de displaytoets
opties.
• Hier staan de volgende functies ter
beschikking:
• Bellen
• Wissen
• Lijst wissen
• Opslaan in het telefoonboek

Bellerlijst

Bedrijf X
Bellen
Wissen
Lijst wissen
Opslaan in telefoonboek
OK

Terug
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Hoofdmenu
Intercom instellingen

• Met de stuurtoets rechts kiest u
het hoofdmenu uit.
• In het hoofdmenu heeft u snelle
toegang tot:
• Bellerslijsten
• Intercom instellingen
• Algemene instellingen
• Telefoonboek
Intercom instellingen
In het menu intercom instellingen
geeft u de aan de gebruiker gerelateerde invoeren in, die voor het
schakel- en stuurgebruik met uw
Scope handset zijn voorzien. Deze
functies dienen door uw elektro installateur te worden ingesteld.

OK
Deurautomatiek
In het deurautomatiek menu activeert/deactiveert u de deurautomatiek, wanneer uw elektro installateur
deze functie heeft vrijgeschakeld.
In de statusweergave van de display
in de gereedheidstoestand verschijnt
bij geactiveerde deurautomatiek het
deurautomatieksymbool.
De deurautomatiek instelling geldt
voor alle op het basisstation aangemelde handsets en wordt ook bij
allemaal in de statusweergave van
de display getoond.

• In het hoofdmenu kiest u met
de stuurtoets de intercom instellingen uit.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Hoofdmenu

Terug

Intercom instellingen
Deurautomatiek
Deuroproep doorverbinden
Functies

OK

Terug

Deurautomatiek

Deurautomatiek activeren?
Ja
Nee

OK
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• De invoer deurautomatiek is
gemarkeerd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Met de rechter of linker stuurtoets
kiest u Ja resp. Nee uit. Uw keuze
wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• De display toont de melding:
Deurautomatiek geactiveerd/
gedeactiveerd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Terug

Aanwijzingen
De deuroproep geschiedt ondanks
geactiveerde deurautomatiek gedurende ca. 40 sec.
Wilt u de oproep uitschakelen, dan
stelt u het volume van de huisdeur
op 0, en wel in het hoofdmenu >
Instellingen > Tonen en signalen
> Huisdeur of u zet uw Scope
handset met de sterretje toets in de
mute-stand. Let u echter wel op, dat
dan ook alle andere binnenkomende
oproepen op mute zijn geschakeld.

Hoofdmenu
Intercom instellingen

Deuroproep doorverbinden
In het deuroproep doorverbinden
menu verbindt u uw deuroproep
automatisch door naar een buitenlijntelefoon. Deze functie is er
uitsluitend voor deuroproepen; het
doorverbinden van de deuroproep
kan uitsluitend naar een buitenlijntelefoon geschieden.
Wilt u daar bovenop de deur openen
functie vanaf uw buitenlijntelefoon
gebruiken, dan is uw individuele
pincode vereist.
Aanwijzingen
Bij geactiveerde deuroproep voorverbinding gaat uw Scope handset niet
meer over!

Intercom instellingen
Deurautomatiek
Deuroproep doorverbinden
Functies

OK

Terug

Deuroproep
doorverbinden
Deuroproep doorverbinden
activeren?
Ja Nee

OK

Deuroproep doorverbinden naar
de buitenlijntelefoon
Bij actieve deuroproep doorverbinding kunt u vanaf uw buitenlijntelefoon ook uw huisdeuren openen.
De basisvereiste hiervoor is om
veiligheidsredenen een individuele
pincode.

Terug

Voortgangswijze:
• In het menu intercom instellingen markeert u de invoer oproep
doorverbinden met de stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

• Met de rechter of linker stuurtoets
kiest u Ja resp. Nee uit. Uw keuze
wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
Het deuroproep doorverbindingsmenu toont doorverbindadressen
uit hun telefoonboek.
• Kiest u een invoer met de
onderste of bovenste stuurtoets.
of
• Maakt u met de keuze Nieuwe
Invoer een nieuw doorverbindadres
aan, met naam evenals het bijbehorende telefoonnummer.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
De display toont de melding:
Deuroproep doorverbinden activeert met de betreffende naam,
waarnaar wordt doorverbonden,
resp. deactiveert.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

• Neemt u de deuroproep aan op
uw buitenlijntelefoon.
• Geeft u voor het openen van de
deur uw 4-cijferige pincode in met
de cijferblok.
• Druk u de hekje toets.
• Uw huisdeuren worden door uw
buitenlijntelefoon geopend.

• U beëindigt het deurgesprek met
de toetscombinatie * 0 #, voordat
u de hoorn met de rode ophangen
toets ophangt, anders is het bezetsignaal van de buitenlijn tot aan de
time-out aan de deuren te horen.
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Hoofdmenu
Intercom instellingen

Functies
Het functiemenu toont de stuurfuncties evenals de interne oproepfuncties, die uw elektro installateur reeds
heeft ingesteld. Het informeert u
ook over de nog vrije en daarmee
in te delen functienummer. En hier
kunt u ook functies weer wissen, die
u niet meer nodig heeft.
De functies 1 en 2 zijn vanuit de
fabriek bezet. Beide functies kunnen
echter door uw elektro installateur
worden veranderd, indien u dat wilt.

Naam
Kiest u voor uw keuze alleen
onbezette functies. Overschrijft u
niet opzettelijk de vooringestelde
functies.

Voortgangswijze:
• In het menu intercom instellingen markeert u de invoer functies met de onderste stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u in het functie menu
een nog onbezet functienummer.
Tot maximaal 15 functies zijn mogelijk.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Functies
1 Licht
2 laatste deuren
3
4
5
6
7
OK

Terug

• In het menu Nieuwe Invoer is de
invoer Naam gemarkeerd.
• Geeft u met de letters toets
een unieke benaming in voor de
gewenste functie bijv. garage
openen of huisdeur licht.
• De naam mag niet met een spatie
of met speciale tekens beginnen!

Nieuwe invoer
Naam
Type

Type
In het submenu Type wijst u aan de
functie het passende functietype
toe. In principe is iedere functie met
ieder functietype te verbinden.
Met de keuze van het juiste type
stelt u zeker, dat de handset bij het
uitvoeren van de functie de passende interface weergeeft.
3 mogelijkheden staan ter beschikking.
• Draadgebonden
• Deur
• Stuurapparaat

Functie
3

OK

<C

• Markeert u de invoer Type met de
stuurtoetsen.
• Roept u met de displaytoets OK de
mogelijke functietypen op.

Type
Draadgebonden
Deur
Stuurapparaat

• Markeert u de invoer
Draadgebonden met de stuurtoetsen.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Draadgebonden
Dit functietype kiest u, wanneer met
de functie een andere bus telefoon
dient te worden gebeld.

OK
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Terug

Hoofdmenu
Intercom instellingen

Deur
Dit functietype kiest u, wanneer met
de functie een deur dient te worden
gebeld.

• Markeert u de invoer Deur met de
stuurtoetsen.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Nieuwe invoer
Naam
Type
Deur
Functie
3

OK

Stuurapparaat
Dit functietype kiest u, wanneer met
de functie een stuurapparaat dient
te worden geschakeld.

Functie
De toewijzing naar het gewenste
functienummer voert u in het
submenu Functie uit. Het functienummer moet identiek zijn aan de
geprogrammeerde waarde in de bus
programmeersoftware BPS 650-...; in
totaal zijn tot maximaal 15 functies
te programmeren.

Terug

• Markeert u de invoer
Stuurapparaat met de stuurtoetsen.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Nieuwe invoer
Naam
Type
Functie
3

OK

Terug

Het functienummer wordt voorafgegaan door uw keuze.
Markeert u deze met de onderste
stuurtoets.
Bewaart u nu de gehele invoer met
de linker displaytoets Opslaan.

Nieuwe invoer
Naam
Type
Functie
3

Opslaan

Terug
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Hoofdmenu
Instellingen

In het menu Instellingen krijgt u alle
informatie over uw handset en voert
u algemene invoeren in, die voor het
normale gebruik vereist zijn.
De volgende menupunten staan ter
beschikking:
• Status
• Datum en tijd
• Melodieën en signalen
• Snelkeuze
• Taal
• Systeem

• Met de stuurtoets rechts kiest u
het hoofdmenu uit.

OK
Status
Het statusmenu informeert u over
het model, de geïnstalleerde soften firmware, de laadtoestand van
de accu, evenals over actieve/niet
actieve functies (deurautomatiek en
oproep doorverbinden).

• In het hoofdmenu kiest u met de
rechter en onderste stuurtoets het
instellingensymbool uit.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Hoofdmenu

Terug
Het statusmenu is geel gemarkeerd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Instellingen
Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Terug

Status
Model: Siedle Scope
PP:
FP:
Batterij:
Deurautomatiek: geactivd
Deuropr.doorverbinden Uit

Terug
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Hoofdmenu
Instellingen

Voortgangswijze:
• Met de stuurtoets rechts kiest u
het hoofdmenu uit.
• In het hoofdmenu kiest u met de
rechter en daarna met de onderste
stuurtoets de instellingen uit.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Datum en tijd instellen
Datum en tijd zijn vereist, om binnenkomende oproepen in de bellerslijst van de juiste tijd te voorzien.

Hoofdmenu

OK
Tijdinstelling

Terug
• Markeert u in het instellingen
menu met de onderste stuurtoets
de datum en tijd.

Instellingen
Status
Datum en tijd

• De invoer tijd is in het datum en
tijd menu gemarkeerd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Melodieën en signalen
Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Terug

Tijd instellen
Uur
Minuut

Opslaan

<C

• De huidige instellingen voor datum
resp. tijd zijn in de display te zien.
Deze kunt u met de displaytoets <C
wissen.
• Geeft u de actuele tijd in met de
cijfers bijv. 17 voor uren.
• Markeert u met de onderste stuurtoets minuten en geeft u bijv. 25 in.
Alleen plausibele invoeren zijn
mogelijk.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.
• Ter bevestiging toont de display
de terugmelding: Tijd opgeslagen
met de ingevoerde tijd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
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Hoofdmenu
Instellingen

• Voortgangswijze:
• In het hoofdmenu kiest u met de
rechter en onderste stuurtoets het
instellingensymbool uit.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u in het instellingen
menu met de onderste stuurtoets de
datum en tijd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u met de stuurtoets
datum.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Datum instellen

Datum en tijd
Tijd
Datum

OK

Terug

Datum instellen
Jaar
Maand
Dag

Opslaan

<C

• De huidige instellingen voor datum
resp. tijd zijn in de display te zien.
Deze kunt u met de displaytoets <C
wissen.
• Jaar: Geeft u het actuele jaar met
de cijfers in.
• Maand: Markeert u met de
onderste stuurtoets maand en geeft
u de actuele maand numeriek in met
de cijfers.
• Dag: Markeert u met de onderste
stuurtoets dag en geeft u de actuele
dag in met de cijfers.
• Alleen plausibele invoeren zijn
mogelijk.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.
• Ter bevestiging toont de display de
terugmelding: Datum opgeslagen
met de ingegeven datum.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Met de rode ophangen toets gaat
u terug naar het bovenliggende
menu, zonder op te slaan.
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Hoofdmenu
Instellingen

In het menu Instellingen krijgt u alle
informatie over uw handset en voert
u algemene invoeren in, die voor het
normale gebruik vereist zijn.
De volgende menupunten staan ter
beschikking:
Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze
Taal
Systeem

Voortgangswijze:
• Met de stuurtoets rechts kiest u
het hoofdmenu uit.

Hoofdmenu

OK

Melodieën en signalen
In het menu Tonen en Signalen
voert u akoestische instellingen uit,
voor het gespreksvolume en voor de
toewijzing van verschillende melodieën aan de verschillende oproepsoorten. 8 verschillende melodieën
voor de verschillende oproepsoorten
staan ter beschikking.
De volgende menupunten staan ter
beschikking:
Beltonen
Gespreksvolume
Berichttonen
Beltonen
U voert akoestische instellingen als
volgt uit:
Telefoon
Etage-oproep
Intercom
Huisdeur
Volume

• In het hoofdmenu kiest u met de
rechter en onderste stuurtoets het
instellingensymbool uit.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Terug

• Markeert u in het instellingen
menu met de onderste stuurtoets
Tonen en Signalen.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Instellingen
Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen

• Markeert u in het Tonen en
Signalen menu met de stuurtoets
Beltonen.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Terug

• Markeert u in het Beltonen menu
de gewenste invoer met de stuurtoetsen.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

+

Voortgangswijze:
• Met de stuurtoets rechts en links
(+ en -) stelt u het volume in 8
trappen in.
• Wilt u de waarde overnemen, dan
bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

Telefoon
Volume

–
Melodie
Marimba

Opslaan

Terug
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Hoofdmenu
Instellingen

Melodie

• Markeert u de menu invoer
Melodie met de onderste stuurtoets.

Telefoon
Volume

–

+

Melodie
Marimba

Opslaan

Gespreksvolume
In het menu gespreksvolume stelt u
het volume voor de hoorn en handsfree bellen in.

• Het melodiekeuze menu opent,
wanneer u op de middelste invoertoets drukt.
• Markeert u de gewenste melodie
met de stuurtoetsen.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

Terug

Melodieën en signalen
Beltonen
Gespreksvolume

• Markeert u in het menu Tonen en
Signalen het submenu gespreksvolume met de onderste stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Berichttonen

OK

Terug

Hoorn

Gespreksvolume
Hoorn

–

Handsfree bellen

Handsfree bellen

–

Opslaan
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+
+

Terug

• Met de stuurtoets rechts en links
(+ en -) stelt u het volume in 8
trappen in.
• Wilt u de waarde overnemen, dan
bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.
• Met de onderste stuurtoets kiest u
handsfree bellen.
• Met de stuurtoets rechts en links
(+ en -) stelt u het handsfree volume
in meerdere trappen in.
• Wilt u de waarde overnemen, dan
bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

Hoofdmenu
Instellingen

Berichttonen
In het menu Berichttonen zet u voor
verschillende toestanden berichttonen aan resp. uit.

Melodieën en signalen
Beltonen
Gespreksvolume
Berichttonen

OK

Toetssignalen
Iedere toetsdruk meldt een akoestisch signaal. Deze toetstonen zet u
hier aan of uit.

Voortgangswijze:
• Markeert u in het menu Tonen
en Signalen het submenu
Berichttonen met de onderste
stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Terug

• Markeert u met de stuurtoets de
menu invoer Toetstonen.
• Met de stuurtoetsen rechts en links
kiest u Aan of Uit.
Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Berichttonen
Toetssignalen
Aan Uit
Batterijtoon
Aan Uit
Attentietonen
Aan Uit

Batterijtoon
De kritieke laadtoestand van de accu
signaleert de Scope handset met een
akoestische waarschuwing. De accu
in de handset dient dan in het laadstation te worden opgeladen. Deze
batterijtoon zet u hier aan of uit.

Attentietonen
Uitgevoerde functies zoals deurautomatiek worden hier door een
akoestische toon gesignaleerd.
Een signaaltoon wijst er ook op,
wanneer een actie niet mogelijk is
bijv. onjuiste invoer bij datum en
tijd. Deze signaaltoon zet u hier aan
of uit.

Opslaan

Terug

• Markeert u met de stuurtoets batterijtoon.
• Met de stuurtoetsen rechts en links
kiest u Aan of Uit.
• Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

• Markeert u met de stuurtoets signaaltoon.
• Met de stuurtoetsen rechts en links
kiest u Aan of Uit.
• Uw keuze is in het gele kader
weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
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Snelkeuze
Voor de snelle toegang op voorkeursnummers uit het telefoonboek
of intercomtoestellen resp. -functies
wijst u deze een snelkeuzenummer
van 0 - 9 toe.

Instellingen
Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Terug

Voortgangswijze:
• Markeert u in het instellingen
menu het submenu Snelkeuze met
de onderste stuurtoets
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u het gewenste snelkeuze nummer met de stuurtoets.
• Roept u het snelkeuze toewijzen
menu op met de displaytoets toewijzen.
• Snelkeuzes kunt u vanuit telefoonboek of intercom toewijzen.
• Met de rechter en linker stuurtoets kiest u tussen telefoonboek of
intercom.

.

Snelkeuze
5
6
7
8
9
I Licht
II laatste deuren
Toewijzen

Terug

Snelkeuze

Snelkeuze toewijzen uit
Telefoonboek Intercom

• Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u met de onderste
stuurtoets de gewenste snelkeuze
toewijzing.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Met de rode ophangen toets gaat
u terug naar het bovenliggende
menu.

OK
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Terug

Hoofdmenu
Instellingen

• Drukt u in de gereedheidstoestand
van de Scope handset het toegewezen nummer gedurende ca. 3
seconden. Het nummer wordt direct
gekozen.

Bellen van snelkeuze

Vaak gebruikte functies
Twee vaak gebruikte functies resp.
toestelnummers (zogenaamde softkeys) kunnen in de display worden
weergegeven voor snelle toegang
met de beiden displaytoetsen.
Daarvoor zijn in het snelkeuzemenu
de toetsen I en II gereserveerd. Deze
beide toetsen wijst u in het snelkeuzemenu een naam uit het telefoonboek of een intercomfunctie toe.
In de gereedheidsmode verkrijgt u
directe toegang via de beide toetsen
onder de display tot uw vaak gebruikte functies zoals licht inschakelen
of garage openen resp. op voorkeurstelefoonnummers.

14:34
Maandag 21/03/2011

Licht

Deuroproep

Vaak gebruikte functies:

Licht
Deuroproep

• Markeert u in het instellingen
menu het submenu Snelkeuze met
de onderste stuurtoets
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Instellingen
Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Terug
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Vaak gebruikte functies

Snelkeuze
5
6
7
8
9
I Licht
II laatste deuren
Toewijzen

Terug

Snelkeuze

Snelkeuze toewijzen uit
Telefoonboek Intercom

OK

• Markeert u het snelkeuzenummer I (voor de linker displaytoets) resp. II (voor de rechter
displaytoets) met de onderste
stuurtoets.
• Markeert u het gewenste snelkeuze nummer met de stuurtoets.
• Roept u het snelkeuze toewijzen
menu op met de displaytoets toewijzen.
• Snelkeuzes kunt u vanuit telefoonboek of intercom toewijzen.
• Met de rechter en linker stuurtoets kiest u tussen telefoonboek of
intercom.

• Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u met de onderste
stuurtoets de gewenste snelkeuze
toewijzing.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Terug

• Met de rode ophangen toets gaat
u terug naar het bovenliggende
menu.
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Taal
In het menu Taal stelt u de menutaal
in evenals de mogelijke speciale
karakters voor de telefoonboekinvoeren. U kunt kiezen uit 10 talen:
Deens, Duits, Engels, Spaans, Frans,
Italiaans, Nederlands, Noors, Pools
en Zweeds.

Instellingen
Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Voortgangswijze:
• Markeert u het submenu taal met
de onderste stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u de gewenste taal met
de onderste stuurtoets.
• Uw keuze is in het gele kader
weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

Terug

Taal
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Opslaan

Systeem
In het menu Systeem voert u algemene instellingen van uw Scope
handset uit.

Terug

Instellingen
Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Terug
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ECO Mode
In de Eco mode wordt het zendvermogen tot een vaste waarde gereduceerd. Deze reducering van het
zendvermogen dient ter vermindering van de elektrosmog. De waarde
is onafhankelijk van de afstand tot
het basisstation.
Daardoor vermindert de reikwijdte
van uw Scope handset.
In het Eco mode menu schakelt u de
Eco mode Aan resp. Uit.

Voortgangswijze:
• Markeert u Eco mode in het
systeemmenu met de onderste
stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Met de stuurtoetsen rechts en links
kiest u Aan of Uit.
• Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

ECO Mode

ECO Mode
Aan Uit

OK

Terug

Instellingen
ECO Mode: Uit
PIN veranderen
Deuroproep: Aan
Handset afmelden
Kiespauze
Voorkiesnummer

OK

PIN veranderen
Belangrijke systeeminstellingen
zijn door middel van een 4-cijferig
persoonlijk identificatie nummer
(PIN) tegen onbevoegde toegang
beschermd zoals het aan- en
afmelden van een handset of ter
bescherming van de deuropenertoets op een buitenlijntelefoon.
In het Pincode menu individualiseert
u de vanuit de fabriek ingestelde
pincode (0000) naar een door u
ingevoerde 4-cijferige pincode.

Aanwijzingen
Indien u de pincode vergeet, is een
reset van het basisstation naar de
fabrieksinstellingen nodig (zie het
volgende hoofdstuk).

Instellingen
ECO Mode: Uit
PIN veranderen
Deuroproep: Aan
Handset afmelden
Kiespauze
Voorkiesnummer

OK
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Terug

Terug

Hoofdmenu
Instellingen

PIN veranderen

Voortgangswijze:
• Markeert u PIN veranderen in het
systeemmenu met de stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Geeft u met de cijfertoetsen de
door u gewenste 4-cijferige pincode
in.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Bevestigt u de nieuwe pincode
door hernieuwde invoer.

Instellingen
PIN veranderen
PIN invoeren a.u.b.
****

OK

<C

• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Bij correcte invoer krijgt u de
bevestiging: PIN veranderd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Bij onjuiste invoer geeft u de
pincode opnieuw twee keer in met
dezelfde 4-cijferige nummerreeks.

Instellingen
PIN veranderen
PIN bevestigen a.u.b.
****

OK

<C

Instellingen
PIN veranderen
PIN
veranderd

OK
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Reset van het basisstation
Bij een reset van het basisstation
wordt deze op de afleveringstoestand teruggezet, d.w.z.:
de pincode wordt teruggezet naar
0000
alle aanmeldingen van handsets
worden gewist
de deuroproepdoorverbinding wordt
gewist
de deurautomatiek wordt gewist
alle functies van In-Home worden
gewist
(Noteert u de uitdraai uit de BPS of
functies voor een reset, en geeft
u deze bij de nieuwe aanmelding
weer in.)

In-Home
Line
Power

Prog.

Voortgangswijze:
• De patchkabel voor de In-Home
bus uit het basisstation verwijderen.
• Het basisstation kan daarbij door
stroom verzorgd blijven.
• Dan drukt u de prog-toets (met
een paperclip of iets dergelijk) en
houdt u deze ingedrukt.
• Terwijl u nog steeds de Prog-toets
ingedrukt houdt, steekt u de patchkabel voor de In-Home bus weer in.
• Knippert de prog-LED twee keer,
dan kunt u de prog-toets loslaten.
De status-LED op de voorzijde van
het basisstation knippert als indicatie, dat de reset loopt.
• Zodra de status-LED groen knippert, is de reset afgesloten.
• Nu kunt u de handsets weer aanmelden, wanneer u ze eerst heeft
afgemeld.
Heeft u de handsets niet vooraf
afgemeld, dan toont de display:
Basis niet gevonden
• Dan kiest u in het hoofdmenu in
de systeeminstellingen de invoer
handset afmelden.
• Bevestigt u de vraag Wilt u de
handset afmelden? met de keuze
Ja.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
De display toont de vraag:
Afmelding afgebroken. Bij
nieuwe basis aanmelden?
• Bevestigt u met de displaytoets
OK.
Nu loopt de aanmelding.
Zodra het basisstation is gevonden,
kunt u de handset in gebruik
nemen.
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Deuroproep
Bij meerdere aangemelde handsets
op een basisstation kunt u indien
gewenst op iedere handset de
deuroproep uitschakelen, om ongestoord te zijn.

Deuroproep

Deuroproep toestaan?
Ja Nee

OK

Handset afmelden/aanmelden
In het handset afmelden/aanmelden
menu meldt u de handset bij het
basisstation af of aan.
De aanmelding is door middel van
de vanuit de fabriek ingestelde
pincode 0000 beveiligd. Indien u
deze pincode gewijzigd heeft, is
bij de aanmelding uw persoonlijke
pincode vereist.

Handset afmelden

Wilt u de handset
afmelden?
Ja Nee

OK

Kiespauze
Wanneer u de Siedle Scope op een
telefooncentrale gebruikt, heeft u
misschien een buitenlijn voorkiesnummer nodig.
Na de keuze hiervan is soms een
korte kiespauze vereist. De vereiste
pauzetijd wordt door de fabrieksinstellingen van de telefooncentrale
bepaald. 3 kiespauzetijden staan ter
beschikking: 800 ms, 1600 ms en
3200 ms, of geen kiespauze 0 ms.
U geeft de kiespauze op alle handsets individueel in.

Terug

Terug

• Markeert u handset afmelden/
aanmelden in het systeemmenu
met de onderste stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Met de stuurtoetsen rechts en links
kiest u Ja of Nee.
• Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
De display toont afhankelijk van de
keuze de melding:
Aanmelding succesvol
Afmelding afgebroken
en:
Wilt u de telefoon aanmelden?
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
Markeert u kiespauze in het systeemmenu met de onderste stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Markeert u met de stuurtoets de
gewenste lengte van de kiespauze.
• Uw keuze is in het gele kader
weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

Kiespauze
0 ms
800 ms
1600 ms
3200 ms

Opslaan

Voortgangswijze:
• Markeert u deuroproep in het
systeemmenu met de onderste
stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• Met de stuurtoetsen rechts en links
kiest u Ja of Nee.
• Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
De display toont de melding:
Deuroproep geactiveerd/gedeactiveerd.

Terug
35

Hoofdmenu
Instellingen

Voorkiesnummer
Afhankelijk van de telefooncentrale
is het noodzakelijk, dat Scope voor
het oproepnummer automatisch het
buitenlijn voorkiesnummer kiest.
U geeft het buitenlijn voorkiesnummer op alle handsets individueel
in.

Voorkiesnummer
Voorkiesnummer
0
Automatisch vooraan
plaatsen
Ja Nee

Opslaan
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Terug

• Markeert u Buitenlijn kiezen in
het systeemmenu met de onderste
stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• De invoer Buitenlijn kiezen is
gemarkeerd. Geeft u met de numerieke toetsen het door u gewenste
Buitenlijn kiezen in. Over het algemeen is buitenlijn voorkiesnummer
nummer: 0.
• Markeert u de invoer
Automatisch voor plaatsen met
de onderste stuurtoets.
• Met de stuurtoetsen rechts en links
kiest u Ja of Nee.
• Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

Hoofdmenu
Telefoonboek

Voortgangswijze:
• In de gereedheidstoestand van
uw handset kiest u met de onderste
stuurtoets direct het menu telefoonboek.
Alternatief:
• In het hoofdmenu Instellingen
markeert u met de onderste stuurtoets het telefoonboeksymbool.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Telefoonboek
In het menu Telefoonboek geeft u
uw voorkeursnummers in en heeft
u directe toegang tot deze. In het
telefoonboek van ieder op het basisstation aangemelde handset zijn tot
maximaal 50 invoeren mogelijk.

Nieuwe invoer
Ook de in de ingestelde taal gebruikelijke speciale karakters vindt u
door meervoudig drukken van een
cijfertoets.

Volgorde van de telefoonboekinvoeren
De telefoonboekinvoeren worden
over het algemeen alfabetisch
gesorteerd.
Speciale karakters en cijfers hebben
daarbij eerste prioriteit.
Wilt u de alfabetische volgorde van
de invoeren omzeilen, voert u dan
voor de naam een speciaal karakter
of een cijfer in. Deze invoeren
komen dan bovenaan in uw telefoonboek.

Telefoonboek
Nieuwe invoer

OK

Terug

• In het telefoonboek menu is
Nieuwe Invoer gemarkeerd.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
• De invoer Naam is in het gele
kader gemarkeerd.
• Geeft u met de invoertoetsen de
door u gewenste naam in. Onder
iedere cijfertoets zijn meerdere
letters ondergebracht. Door meervoudig drukken van de toets springt
u van letter naar letter.
• Korte pauzes tussen het drukken
geven de gewenste letter over naar
uw invoer.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

• Markeert u de invoer Nummer
met de onderste stuurtoets.
• Geeft u met de cijfertoetsen het
door u gewenste nummer in.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.

Nieuwe invoer
Naam:
Nummer:

Opslaan

<C

37

Hoofdmenu
Telefoonboek

Telefoonboekopties

De volgende opties staan voor de
zich in het telefoonboek beschikbare
invoeren ter beschikking:
• Bellen
• Bewerken
• Wissen

Telefoonboek
Nieuwe invoer
Bedrijf X
...
...
Bellen
Bewerken
Wissen
Opties

Invoer bellen
Bij een omvangrijk telefoonboek
springt u door het drukken van
de lettertoets direct naar de met
de betreffende letter beginnende
invoeren.

Terug

• Drukt u de groene opnemen toets,
de gemarkeerde nummer wordt
direct gekozen.

Bedrijf X

of

-

++

Doorverbinden
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• Markeert u met de stuurtoetsen de
gewenste telefoonboekinvoer.
• Kiest u opties met de links daaronder liggende displaytoets.Het
volgende optiesmenu opent:
• Bellen
• Bewerken
• Wissen

• Markeert u Bellen in het telefoonboekopties menu met de onderste
stuurtoets.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
Bellen:
De oproep naar het telefoonboeknummer wordt opgebouwd. De display verandert naar de telefoneren
mode.

Hoofdmenu
Telefoonboek

Invoer bewerken

Voortgangswijze:
• Markeert u Bewerken in het
telefoonboekopties menu met de
onderste stuurtoets.
Bewerken:
De naaminvoer laat zich hier veranderen, uitbreiden resp. wissen.

Invoer bewerken
Naam:
Nummer:

• Correcties voert u uit met de displaytoets <C.

Opslaan

<C

• Markeert u Nummer in het
telefoonboekopties menu met de
stuurtoetsen.
• Het nummer laat zich hier
bewerken, uitbreiden resp. wissen.
• Bevestigt u met de linker displaytoets opslaan.
• Correcties voert u uit met de displaytoets <C.

Invoer wissen

• Markeert u Wissen in het telefoonboekopties menu met de
onderste stuurtoets.
Invoer wissen
• Met de stuurtoetsen rechts en links
kiest u Ja of Nee.
• Uw keuze wordt geel weergegeven.
• Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Invoer wissen

Wissen bevestigen
Ja
Nee

OK

Terug
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Intercom menu

Via het Intercom menu kunt u functies binnen de gebouwencommunicatie uitvoeren. Voorbeelden:
Licht inschakelen
Keuze laatste deur
Intercom bellen
Verdere Siedle Scope handset
bellen
Videobeeld van het deurstation
zien
Maximaal 15 verschillende functies
plus maximaal 7 verdere Scope
handsets zijn mogelijk. De laatsten
worden door het systeem zelfstandig
ingevoerd.
Uw elektro installateur programmeert deze functies, volgt u a.u.b.
bij de Intercom functies het afzonderlijke In-Home systeemhandboek
video.

Voortgangswijze:
In de gereedheidstoestand van uw
handset kiest u met de linker stuurtoets direct het intercom menu uit.

De statusweergave van de display
toont de intercom instellingen
voor de verschillende bereiken.
• Met de rechter of linker stuurtoets
wisselt u tussen de verschillende
bereiken.
• Het betreffende intercomsymbool
wordt ook voor iedere invoer in de
lijst getoond.
• Wanneer uw lijst veel invoeren
bevat, bladert u met de onderste
stuurtoets naar de volgende pagina.

De enkele symbolen in het
intercom menu

Alle intercomfuncties

Kiesbare deuren

Bus telefoons: Oproepen naar draadgebonden In-Home toestellen

Scope handsets

Schalt- und Steuerfunktionen im
In-Home Bus
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Vragen en antwoorden

De display toont niets.
1 De handset slaapt.
• Drukt u kort op een willekeurige
toets.
2 De handset is niet ingeschakeld.
• Drukt u lang op de rode ophangen
toets.
• De accu is leeg.
• Laadt u de accu op resp. wisselt u
deze om.
De handset belt niet.
1 Beltoon is uitgeschakeld
• Drukt u gedurende 3 seconden
lang de sterretje toets.
2 Belvolume staat op minimum
• Verhoogt u het belvolume.
3 Deuroproepen zijn uitgeschakeld
• Schakelt u deuroproepen in.
4 Deuroproep doorverbinden is
geactiveerd
• Schakelt u deuroproep doorverbinden uit.
De handset reageert niet op een
toetsendruk
1 Toetsenblokkering is ingeschakeld
• Drukt u gedurende 3 seconden
lang de hekje toets.
Uw gesprekspartner kan u niet
horen
2 U heeft de handset met het
microfoonsymbool op mute
geschakeld.
• Drukt u opnieuw het microfoonsymbool.
Het nummer van de beller wordt
niet getoond.
1 De beller heeft het eigen
telefoonnummer afgeschermd.
of
2 De nummerweergave is niet
vrijgeschakeld.
• De beller dient de
nummerweergave bij zijn provider
laten vrijschakelen.
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In de display staat Basis niet
gevonden
1 Handset is buiten de reikwijdte
van de basis
• Vermindert u de afstand handset/
basis.
2 Handset werd afgemeld
• Meldt u de handset aan.
3 Basis is niet ingeschakeld
• Controleert u de stekkervoeding
van de basis.
Fouttoon na pincode invoer/
pincode vergeten
1 U heeft de onjuiste pincode
ingevoerd.
• Zet u de systeempincode terug
naar de fabrieksinstelling (0000)
U hoort geen bel-/kiestoon van
het vaste net
1 U gebruikt niet de meegeleverde
telefoonkabel.
• Gebruikt u a.u.b. de meegeleverde
telefoonkabel.
2 De telefoonkabel is niet correct
verbonden met het basisstation resp.
met het telefoonnet.
• Controleert u de correcte
verbinding.
3 Uw telefooncentrale benodigt een
(ander) buitenlijn voorkiesnummer
resp. een (andere) kiespauze, dan
door u is ingesteld.
• Wanneer u uw handset vanaf een
buitenlijntelefoon opbelt, informeert
de display van uw handset u, of de
TC-installatie het buitenlijn kengetal
bij binnenkomende oproepen
automatisch toevoegt of niet.
4 Probeert u de verschillende
kiespauzes in het menu Instellingen
> Systeem uit.
• Houdt u bij de instelling van uw
Scope handset rekening met de
instellingen van uw telefooncentrale.

U kunt de invoeren van de bellerslijsten niet terugbellen
1 Uw telefooncentrale geeft
voor binnenkomende oproepen
automatisch een extra 0 vooraf
aan. U heeft daarvoor het
buitenlijn voorkiesnummer 0 in
de systeeminstellingen ingesteld.
Uw telefooncentrale slaat in de
bellerslijsten de binnenkomende
oproepen op met de vooraan
toegevoegde nul. Daarmee belt u de
invoeren van de bellerslijst met een
dubbele 0 terug.
De instellingen van uw
telefooncentrale komt u de volgende
manier te weten:
• Belt u uw handset vanaf een buitenlijntelefoon.
• De display van uw handset informeert u over de instellingen van uw
telefooncentrale, bijv. over de vooraan toegevoegde 0.
• Bij een vooraan toegevoegde 0
kiest u in de systeeminstellingen
voor Buitenlijn kiezen de optie Nee.
• Houdt u bij de instellingen van
uw Scope handset rekening met de
algemene instellingen van uw telefooncentrale.
U ontvangt tijdens een deuroproep een oproep van een buitenlijntelefoon.
Wanneer u de buitenlijnoproep wilt
aannemen:
• Sluit u de deuroproep met de rode
ophangen toets af.
• Neemt u dan de buitenlijnoproep
aan met de groene opnemen toets.
Bij doorverbonden deuroproep is
aan de deur na het ophangen het
bezetsignaal van de buitenlijn
hoorbaar.
• Voor het ophangen de toetsencombinatie * 0 #
• drukken en daarna het gesprek
met de rode ophangen toets beëindigen.
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