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Scope-mobilenhed

1

2

42

12:30
Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

3

4

5
6
7

8
14

9

10

13

1 Højttaler
til diskret samtale. Højttaleren til
håndfri funktion befinder sig på
bagsiden.
2 Displaysymboler:
Statusvisninger med forskellige
funktioner (viste display-symboler
afhænger af indstillingerne.)
3 Display
med startbilledskærm i driftstilstand
4 Menuafhængige funktioner/
kortvalgindtastninger
til softkeytasterne (display-taster)
5 Højre/venstre softkey-taste
(displaytaster):
Vælg menuafhængige funktioner,
vælg kortvalg I/II
6 Bekræft-tast:
Menuudvalg bekræftes
7 Navigeringstaster:
Menuer hentes frem og navigeres
8 Døråbnertast: Døråbner udløses
9 Afslut-tast (rødt telefonrør):
(tryk kort: Opkald afvises, samtale
afsluttes, et menuniveau tilbage,
løbende funktion afbrydes, driftstilstand aktiveres), (tryk i mindst 3
sekunder i drifts-/slukket-tilstand:
Håndsæt tændes/slukkes)
10 Taster (0–9):
Indtastning af tal, tegn og bogstaver
11 Firkant-tast:
(tryk i mindst 3 sekunder i driftstilstand: Tastespærre tændes/slukkes),
bestanddel for styrekoder (intern/
ekstern)
12 Mikrofon
til diskret og højttalende telefoni.
13 Stjerne-tast:
(tryk i mindst 3 sekunder i driftstilstand: opkaldstone tændes/slukkes),
indtastning af styrekoder (intern/
ekstern)
14 Vælg-tast/Besvar-tast (grønt
telefonrør): (tryk kort: Samtale
besvares, opkaldsnummer vælges,
opkaldslister hentes frem)

11
12
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Oversigt
Displaynavigation

42

Døropkald bil.
Adgang til gemte dørkaldbilleder.

42

Hovedmenu
Adgang til
• opkaldslister
• telefonbog
• indstillinger

42

42

Telefonbog
Adgang til gemte telefonnumre.

Intercom
Adgang til bygningskommunikationens funktioner:
• Stationer til indendørs
brug/dørsamtaleanlæg
kaldes
• Koblingsfunktioner
udløses
• Dørkaldoptioner vælges
(f.eks. dørmatik)

Navigering i alle menuer
Med navigeringstasterne
med krydsformet anordning (højre, venstre,
foroven, forneden) og
bekræft-tasten i midten
navigeres gennem
menustrukturen i Scopehåndsættet.
42

Hovedmenu
12:30
Mobilenhed 1 Ma 27.04.2015
Opkaldslister
Telefonbog
Indstillinger

6

Udvalgte menupunkter er
markeret med to gule linjer
i displayet. I den nærværende betjeningsvejledning
er disse grå.

Annullér

Tilbage

OK

Rediger

Det ønskede kan vælges
med en af følgende taster:
• Bekræft-tast (navigation)
• Højre navigeringstast
• Højre softkey-taste
(OK, Gem osv.).

Den venstre softkeytaste er hyppigst optaget
med funktionen (Tilbage).
Trykkes på softkey-tasten,
springes til det tidligere
menuniveau, uden at
din indtastning/ændring
gemmes.
Afslut-tasten (rødt
telefonrør) har funktionen (Tilbage), hvis den
venstre softkey-taste er
konfigureret med en anden
funktion.

Bekræft-/navigeringstaster: Funktioner under samtalen
Softkey-tast: Funktioner under samtalen

Funktioner hentes frem under samtalen
Under en aktiv samtale overtager navigeringstasterne
forskellige funktioner:
• Navigeringstast foroven: Mikrofon on/off
• Navigeringstast højre/venstre: Lydstyrke telefonrør/højttalende telefoni
• Navigeringstast forneden: Flash-tast (kun ved telefoni)

42

Hovedmenu
12:30
Mobilenhed 1 Ma 27.04.2015

Tryk på bekræft-tasten under samtalen ved telefoni-/
interne opkald.
Navigeringstasternes funktioner vises i displayet i ca. 1
sekund. Ved dørkald med videooverførsel vælges funktionerne med den højre softkey-taste (optioner).

Annullér

OK

Navigeringstaster: Funktioner udføres under samtalen
42

Mikrofonspærre on/off

42

Samtalelydstyrke +

Som alternativ kan der vælges mellem følgende funktioner med den højre softkey-taste (optioner):
• lydstyrke telefonrør/højttalende telefoni
• højttalende telefoni on/off
• mikrofon on/off
• viderestilling
Tryk på den højre softkey-taste (optioner) under samtalen. Funktionerne vises i displayet.

42

42

Forespørgsel
(flash-funktion)

Samtalelydstyrke -

42

Valgmuligh.

Hovedmenu
12:30
Mobilenhed 1 Ma 27.04.2015
Lydstyrke
Højttalende telefoni on
Mikrofon on
Viderestil
Tilbage
Annullér

OK
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Oversigt
Displaysymboler

Generelt
Displaysymbolerne viser statussen
for de forskellige apparatfunktioner
og findes foroven og forneden på

displayet. Er en funktion aktiv, vises
dens displaysymbol. Følgende displaysymboler vises altid:

• forbindelseskvalitet til basisstationen (foroven til venstre)
• akkubatteriets ladetilstand (foroven til højre)

Symboloversigt

Forbindelseskvalitet

Dørmatik aktiveret

Visning af forbindelseskvaliteten fra håndsættet til basisstationen/DECT-repeateren i 5
trin: fuld, god, middel, dårlig
og ingen modtagning:

Døråbneren aktiveres automatisk, når opkaldstasten
betjenes ved døren - dørmatik
kan aktiveres for en bestemt
dør eller for alle døre.

42

I ECO-modussen er dette
symbol grønt.
Ubesvarede opkald
42

Antal ubesvarede telefonopkald og dørkald. I eksemplet
er man gået glip af 42 opkald.

Tastaturspærre er aktiveret
Tastaturspærren forhindrer
utilsigtet betjening af telefonen.

Slukning opkaldstone aktiveret
Frakobling af opkaldstonen er
aktiveret til alle indgående
opkald.
Mikrofonspærre aktiveret
Mikrofonen på Scope er stillet
på mute. Samtalepartneren
kan ikke høre, hvad der bliver
sagt.
Dørkaldviderestilling aktiveret
Indgående dørkald stilles
videre til et forinden fastlagt
opkaldsnummer.
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Dørkald deaktiveret
Frakobling af opkaldstonen er
aktiveret til dørkald. Opkald
fra andre svartelefoner samt
fra telefonanlægget signaliseres stadigvæk akustisk.
Akkubatteriets opladningstilstand

Afhængigt af akkubatteriets
ladetilstand (fuld, middel, lav
og næsten tom) vises et af
følgende symboler:
Akkubatteriets opladningsproces
Akkubatteriet lades.

Højttalende telefoni tændes
Tryk på den venstre softkey-taste (mundsymbol) for at
tænde for højttalende telefoni
(er kun mulig under samtale/
valgproces).
Højttalende telefoni slukkes
Tryk på den venstre softkey-taste (gennemstreget
mundsymbol) for at slukke
for højttalende telefoni (er
kun mulig under samtale/
valgproces).

Menustruktur håndsæt
Menuniveau 1

Menuniveau 2

Menuniveau 3

Opkaldslister

Alle opkald
Ubesvarede døropkald
Ubesvarede opkald
Besvarede opkald
Valgte numre

Menuniveau 4

Døropkald bil.
Hovedmenu

Telefonbog
Indstillinger

Sprog
Dato / kl.
Lyde / signaler

Mobilenhed

Display
Kortvalg
System

Samtale
Telefonopkald
Dørkald
Etagekald
Intercom
Adviseringstoner
Dørkald on
Navn mobilenhed
Log mobilenhed på

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Status
Telefonbog
Intercom

Svarenheder
Døre
Omskift
Dørkaldoptioner

Dørmatik
Viderestilling

Fremhævede menupunkter har undermenupunkter.
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Oversigt

Systemoversigt
Forenklet illustration af placering af
Siedle Scope, Siedle app til Smart
Gateway Mini og det installerede
Siedle-samtaleanlæg i det samlede
system.

Internet

Mobile phone
with installed
Siedle app
Router
WLAN

BVPC 850-...
LAN

BTSV 850-...

Siedle app for
Smart Gateway Mini

In-Home bus

BVNG 650-...

Siedle intercom system
building installation
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DECT

Scope base station
SGM 650-...

Door station

Scope handset
SZM 851-...
Siedle Scope
S 851-...

Siedle Scope – Én til alt

En ny form for frihed
Siedle Scope forener verdenen med
audiovisuel dørkommunikation og
verdenen med festnet-telefoni, det
er video-svartelefon og trådløs
fastnettelefon in one.
Det vil sige: Uafhængigt af hvor du
befinder dig - i køkkenet, på badeværelset, i haven, i kælderen, … -,
Scope viser dig live, hvem der står
foran døren. Samtidigt er Siedle
Scope en 100% fastnettelefon med
fremragende talekvalitet og talrige
komfortfunktioner.
Scope udmærker sig ved et farvedisplay og den komfortable håndfri
funktion. Let forståelige symboler og
en klar menuopbygning muliggør en
nem og intuitiv betjening.
Det mobile video-samtalested
Scope tilbyder alle funktioner, som
findes i en video-svartelefon:
• Forskellige opkaldstoner kan indstilles til
- telefonopkald
- dørkald
- etagekald
- interne opkald
• Udvalg af forskellige opkaldstoner
• Integreret medhøre- og medsespærre
• Intern billedlagring
• Flere funktioner kan programmeres
f.eks. opbygning af interne samtaler
eller styre- og omskiftefunktioner
som f.eks. tænde for lys eller aktivere dørmatik
• Statusvisning i display ved
- aktiv taleforbindelse
- aktiv frakobling af opkaldstone
- tændt dørmatik
• Styring af husets funktioner, f.eks.
lys eller garageport

Den trådløse fastnettelefon
Som fastnettelefon tilbyder Scope:
• Stor rækkevidde og fremragende
samtalelyd takket være DECTstandard:
- op til 300 m i frit terræn
- op til 50 m i bygning
• ECO-modus med nedsat sendeeffekt
• Lang akkubatteri-driftstid
• Telefonbog, opkaldslister og en
lang række yderligere telefonfunktioner
• Drift med og uden telefonanlæg
mulig.
Der kan også køres DECT-håndsæt
fra andre producenter på basisstationen fra Siedle Scope, hvis disse er
kompatible med GAP-standarden
(GAP-kompatibelt slutapparat).
På Siedle Scope er det dog kun
muligt at bruge grundfunktioner
(f.eks. telefoni, besvare audio-dørkald osv.) og ikke hele funktionsomfanget i Siedle Scope (f.eks.
tage imod video-dørkald, central
adressebogadministration osv).
Producentspecifikke funktioner på
dit GAP-kompatible slutapparat
(f.eks. afhøre mailboks) er ikke eller
kun betinget muligt.
App-forbindelse
Scope S 851–… gør det muligt at
forbinde Siedle-appen til In-Home til
iOS-apparater (iPhone og iPad).

Administration vha. software
Ingen besværlig betjening via telefontastaturet. En browserbaseret,
platformuafhængig software gør det
nemt og komfortabelt at administrere grundfunktionerne.
Informationer om softwarens browserbaserede brugerflade fremgår af
ibrugtagningsvejledningen til Scope.
Smart Gateway Mini SGM 650-0
svarer til basisstationen S 851-0.
Til driften af SGM 650-0 kræves
Siedle appen til Smart Gateway Mini.
Udvides SGM 650-0 med en mobilenhed SZM 851-0, ændres enheden
til en Siedle Scope S 851-0.
Leveringsomfang
• Siedle-Scope-mobilenhed med
akkubatteri (Li-ion 3,7 V)
• Ladeenhed med netdel med stik
• Basisstation med netdel med stik
• Tilslutningskabel TAE/RJ11
• Netværkskabel RJ45 (In-Home)
• Netværkskabel RJ45 skærmet
(LAN)
• Ibrugtagningsvejledning
• Produktinformation
• Databærer (Betjeningsvejledning,
Ibrugtagningsvejledning,
Produktinformation)
Yderligere mobilenheder
På Smart Gateway Mini SGM 650–…
(basisstation), der følger med leveringen, kan der logges yderligere
mobilenheder på.
Repeater
Basisstationens rækkevidde kan
udvides med DECT-repeateren
DR 800‑0.
Sørg for, at repeaterne ikke kan
kobles i serie. Ellers er der alt for stor
risiko for fejl på nettet.
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Oversigt
Siedle Scope – Én til alt

I modsætning til apps etablerer
Scope den trådløse forbindelse via
telefoni-standarden DECT. Siedle har
udvidet DECT med video-transferen.
Resultatet er et mobilt video-dørtelefonanlæg, som med kombinationen
af audio-kvalitet, disponibilitet,
standby-tid og driftssikkerhed langt
overgår enhver WLANbaseret app.
Også med hensyn til design og betjening er Scope et klart alternativ til en
app – og således dens ideelle supplement. Store mekaniske taster med
taktil tilbagemelding, massive materialer i præcis forarbejdning, individuel udformning og en mærkbar
vægt er udtryk for værdibevidsthed
og et udkast, som satser på mange
års pålidelig brug. Ligesom den
lange mulighed for at få reservedele,
udskiftelige akkuer og en konstant
vedligeholdelsesfri drift. Når Scope
er taget korrekt i brug, udfører den
i mange år sin tjeneste upåfaldende,
mens smartphones, tablets og deres
operativsystemer hele tiden skal
aktualiseres.
Scope udmærker sig ikke mindst ved
den høje sikkerhed mod manipulationer og afhøring. DECT-forbindelser
er i sig selv kodet og har ikke brug
for internet. Det reducerer de mulige
angrebspunkter for uberettiget
adgang.
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Sikkerhedsanvisninger

Pas På
Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og indholdet af følgende,
medleverede dokumenter, før Siedle
Scope tages i brug første gang:
• produktinformation
• ibrugtagningsvejledning
• betjeningsvejledning
Forklar børn og personer, der har
brug for hjælp, indholdet af sikkerhedsanvisningerne og de farer,
der er forbundet med at håndtere
teknisk komplekse produkter på en
forståelig måde.
Skulle strømmen svigte, kan du ikke
sende noget nødkald!
Ved strømsvigt fungerer Siedle
Scope ikke.
Elektrisk spænding

Indbygning og montering af samt
servicearbejde på elektrisk materiel
må kun foretages af en aut. elinstallatør.

Ikke tilsigtet anvendelse kan føre til
kvæstelser.
• Smid ikke enhederne et eller andet
sted hen og undgå at tabe dem på
gulvet!
• Brug ikke enhederne, hvis de er
beskadigede, f.eks. med skader på
kabinettet (skarpe kanter eller blotlagte komponenter)!
• Hold aldrig mobilenheden med
bagsiden ind mod øret, når du
benytter den håndfri funktion, eller
når mobilenheden ringer. Svære
høreskader kan være følgen!

Akkubatteri-sikkerhed

Medicinske apparater/udstyr

• Overhold efterfølgende instruktioner, ellers kan der opstå eksplosioner, elektrisk stød eller lækage på
akkubatterierne. Dette kan føre til
brand, alvorlige kvæstelser eller
beskadigelser i omgivelserne.
• Hold akkubatteriet væk fra varmekilder og åben ild!
• Udsæt ikke akkubatteriet for stort
tryk!
• Dyp ikke akkubatteriet i vand, saltvand eller andre væsker/substanser
af anden form!
• Undgå at tabe akkubatteriet og
beskyt det mod stød og slag, som vil
kunne beskadige kabinettet. Ellers
er der fare for, at akkubatterierne
eksploderer eller lækker, hvilket kan
forårsage brand, kvæstelser/beskadigelser på omgivelserne.
• Lad kun akkubatteriet i håndsættet med den dertil indrettede,
originale ladeenhed og den originale
netdel med stik.
• Ladeenheden og netdelen med
stik er udviklet udelukkende til
brug sammen med Siedle Scopehåndsættet. Brug dem ikke sammen
med andre produkter eller akkubatterier. Det vil indebære en fare
for overophedning og deformation,
hvilket kan udløse brand og elektrisk
stød.
• Akkubatteriet skal bortskaffes
ifølge miljøforskrifterne. Klæb kontakterne til med klæbebånd eller
anden form for isoleringsmateriale.
Direkte berøring med andre metalgenstande kan føre til brand og
eksplosion.
• Hvis et akkubatteri lækker, og
øjne, mund, hud eller tøj kommer
i berøring med de udtrængende
substanser, skal det pågældende
sted omgående skylles med vand,
hvorefter læge opsøges!
• Hverken skil eller modificér akkubatteriet!

• Bruger du personlige, medicinske
apparater som f.eks. pacemaker, skal
du kontrollere, om disse er kompatible med højfrekvente, elektromagnetiske strålinger i DECT-området.
• Ved brug sammen med høreapparater kan der optræde brumme- eller
koblingsstøj. Kontakt høreapparat-servicen, hvis der skulle opstå
problemer.
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Sikkerhedsanvisninger

Vigtige indbygningsanvisninger
Dette produkt og dets enkelte
bestanddele er ikke egnet til at blive
brugt i fugtige rum og er ikke godkendt til at blive brugt i eksplosive
rum!
• Brug ikke ladeenheden med netdel
med stik i badeværelser og brusekabiner.
• Montér basisstationen på et tørt
og støvfrit sted uden direkte solindfald.
• Stil basisstationen og mobilenheden mindst 1 meter fra andre
elektriske apparater.
• Sørg for tilstrækkelig afstand til
fejlkilder såsom mikrobølgeovne eller
andre elektriske apparater med stort
metalkabinet.

Generelt
Brug kun det originale akkubatteri
fra Siedle i mobilenheden.
Moderne møbler er overfladebehendlet med en uoverskuelig
mangfoldighed af lakker og kunststoffer. Ingredienser i disse stoffer
kan på bordmodellerne medføre,
at kunststoffødderne bliver bløde,
hvilket igen kan beskadige møbeloverfladen. Vi beder om forståelse
for, at producenten ikke kan gøres
ansvarlig for dette.
Opbevar alle medleverede dokumenter til Siedle Scope. Informer dig
regelmæssigt om mulige ændringer
i downloadområdet på Siedles hjemmeside. Giv kun Siedle Scope videre
til tredjemand, hvis alle aktuelle
dokumenter følger med.
Fjern omgående en defekt basisstation, håndsæt eller ladeenhed
med netdel med stik fra brugernes
adgangsområde. Tag defekte apparater ud af brug. Forny omgående
defekte apparater eller få dem
repareret.
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Beskyt din ejendom!
Luk og lås også døre til hus og lejlighed om dagen, selv om der ikke er
nogen hjemme. Ikke aflåste døre gør
det nemt for indbrudstyve/tyve at få
adgang til din ejendom.
Scope-håndsættet skal ligesom en
hoveddørsnøgle opbevares omhyggeligt og sikret mod tyveri, da husets
døre også kan åbnes udefra med
enheden.
Sørg for, at den ikke kommer i hænderne på uvedkommende!
Siedle appen til Smart Gateway
Mini kan bruges som døråbner fra
et hvilket som helst sted! Opbevar
smartphones/tablets, hvor Siedle
appen er aktiveret, et sted, hvor de
er beskyttet mod tyveri. Beskyt disse
apparater mod ubeføjet brug med
en kode/adgangskode. Brug altid de
aktuelste beskyttelsesmekanismer,
der står til rådighed på din mobiltelefon.

Retlig henvisning
Optagelser af personer, der er blevet
fotograferet uden at vide det, må
hverken offentliggøres eller gemmes
på offentligt tilgængelige billedlagre.
Personer, der er blevet fotograferet
uden at vide det, har krav på at
blive slettet på basis af deres ret til
deres eget billede. Gem ikke billeder
af fremmede personer på sociale
netværker og send dem ikke videre
via email til andre/offentlige persongrupper. Du overtræder derved disse
personers personlige rettigheder.
Skal gemte billeder bruges til privat-/
strafferetlige eller politimæssige
undersøgelser, skal du afklare dette
forinden med en advokat eller den
ansvarlige politistation.
Den lovbestemte, retmæssige drift/
installation af dette apparat og alle
dets systembestanddele (hardware
og software) ligger altid i operatørens ansvarsområde og ikke i apparatproducentens ansvarsområde.

Vedligeholdelse
Den rigtige pleje af Siedle Scope
afhænger af overfladen, som er
valgt til apparatet. Forkert rengøring,
skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.
Overhold og rengør stationen til
indendørs brug iht. de aktuelt gældende, detaljerede plejehenvisninger,
som kan downloades under
www.siedle.com.

Kontakt med væsker
Ved stærk kontakt eller tilsmudsning
med væsker (f.eks. vandskader som
følge af rørbrud, håndsæt er tabt
i badekarret) følg da punkt 1 til 4
og kontakt omgående en servicepartner.
Er basisstationen, håndsættet eller
ladeenheden med netdel med stik
kommet i kontakt med væske, gennemføres følgende trin:
1 Ved apparater med netdel med
stik: Sluk for sikringen til stikdåsen
og fjern netdelen med stik fra stikdåsen. Kontakt evt. en uddannet
elspecialist for at få kontrolleret
elinstallationen.
2 Ved håndsæt: Sluk straks for apparatet, tag akkubatteriet ud og lad
akkubatterirummet stå åbent.
3 Opstil apparatet efter ønske, så al
væsken kan dryppe ud af apparatet.
4 Dup apparatet tørt med en absorberende klud.
5 Lad apparatet tørre et varmt og
tørt sted i mindst 72 timer (brug
hverken ovn/mikrobølgeovn eller
lignende).
6 Tag først apparatet i brug igen, når
det er helt tørt og fri for væskesnavs.
Service
Garantien er omfattet af de gældende lovbestemmelser.
Kontakt en fagmand eller en elinstallatør, hvis der er behov for service.
Kundeservice:
Siedle Danmark
Tel. +45 3677 2477
info@siedle.dk
Siedle Norway
Tel. +47 6711 0607
info@siedle.no
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Første skridt

Leveringsomfang kontrolleres

Fremgangsmåde:
Kontroller leveringen for
mangler.
Tag følgende komponenter ud af
leveringen:
• Produktinformation S 851–0
• Ibrugtagningsvejledning S 851–0
• Siedle Scope håndsæt med akkubatteri (Li-Ion 3,7 V)
• Ladeenhed med netdel med stik

Ladeenhed til Scope-håndsæt

Bemærk:
På ladeenheden findes der
2 taster:
• Venstre taste med mundsymbol:
Tag imod/afslut opkald i højttalende
telefoni
• Højre tast med nøglesymbol:
Dør åbnes
Begge taster fungerer kun, hvis
håndsættet står i ladeenheden.
Ellers er begge taster uden funktion.
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Leveringsomfang S 851-0

In-Home

Leveringsomfang SGM 650-0

In-Home

Prog.

• Siedle-Scope-mobilenhed med akkubatteri (Li-ion 3,7 V)
• Ladeenhed med netdel med stik
• Basisstation med netdel med stik
• Tilslutningskabel TAE/RJ11
• Netværkskabel RJ45 (In-Home)
• Netværkskabel RJ45 skærmet (LAN)
• Ibrugtagningsvejledning
• Produktinformation
• Databærer (Betjeningsvejledning,
Ibrugtagningsvejledning,
Produktinformation)

Prog.

Line

Line
LAN
Power

Leveringsomfang SZM 851-0

LAN
Power

• Basisstation med netdel med stik
• Tilslutningskabel TAE/RJ11
• Netværkskabel RJ45 (In-Home)
• Netværkskabel RJ45 skærmet (LAN)
• Ibrugtagningsvejledning
• Produktinformation
• Databærer (Betjeningsvejledning,
Ibrugtagningsvejledning,
Produktinformation)

• Siedle-Scope-mobilenhed
SZM 851-… med akkubatteri
(Li-ion 3,7 V)
• Ladeenhed med netdel med stik
• Produktinformation
• Databærer (Betjeningsvejledning,
Ibrugtagningsvejledning,
Produktinformation)
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Første skridt

Håndsæt lades

Bemærk:
Mobilenheden leveres med driftsklart
akkubatteri indsat. Siedle anbefaler
at lade mobilenheden oplade i ca. 3
timer den første gang.
I udleveringstilstanden er akkubatteriet forladet. Lagring og transport
kan føre til afladninger. Håndsættet
skal være helt opladet, før det tages
i brug første gang (se displaysymbol
”Akkubatteri-ladetilstand”).
Fremgangsmåde:
1 Tilslut ladeenheden til strømnettet.
2 Stil mobilenheden ind i ladeenheden.
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Lade- og driftstider

Brug kun det originale akkubatteri
fra Siedle i mobilenheden.
Lade- og driftstiderne afhænger af
brugen af Siedle Scope og akkubatteriets kapacitet og alder.
Ladetider:
• Anbefalet første ladning: mindst
3 timer
• Mindste ladning før ibrugtagning:
mindst 30 minutter
• Standardladning: mindst 3 timer
Brugstider:
• Standby-brug: ca. 100 timer
• Samtaletid: ca. 5 timer
Bemærk
Bruges DECT-repeatere, sammenligner håndsættet hele tiden basisstationens og DECT-repeaterens
signalstyrke for at sikre den bedst
mulige radioforbindelse.
Dette fører til en hurtigere afladning
af akkubatteriet i standby- og samtale-funktion.
Tages håndsættet ud af brug i længere tid, bør akkubatteriet oplades
forinden. Bruges håndsættet ikke i
mere end 6 måneder, afbrydes akkubatteriet fra apparatet (udbygning af
akkubatteri, se produktinformation).
Når akkubatteriet oplades, bliver det
varmt. Dette er normalt og er teknisk betinget.
I akkubatteriets levetid forringes
akkubatteriets kapacitet med årene.
Dette er normalt og er teknisk
betinget.
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Første skridt

Basisstation/Smart Gateway Mini
tages i brug

Tag følgende komponenter ud af
leveringen:
• Basisstation med netdel med stik
• Tilslutningskabel TAE/RJ11
• Netværkskabel RJ45 (In-Home)
• Netværkskabel RJ45 skærmet
(LAN)
• Ibrugtagningsvejledning S 851–0
Tag basisstationen/Smart Gateway
Mini i brug iht. ibrugtagningsvejledningen.
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In-Home
Line
LAN
Power

Prog.

Tænd mobilenhed

Håndsættet tændes ved at trykke på
afslut-tasten (rødt telefonrør) i ca.
1 sekund.
Hvis den er i hviletilstand i mere end
2 minutter, aktiverer mobilenheden
automatisk strømsparemodussen.
Displayet slukker.
Et slukket håndsæt tænder af sig
selv, når det sættes i ladeenheden.
Displayet afslutter automatik strømsparemodus efter ca. 1 sekund,
straks efter at det er taget ud af
ladeenheden.

Tilmelding af håndsættet til
basisstationen

I sættet er håndsættet allerede
logget på: det venstre symbol
viser forbindelseskvaliteten i den
øverste statuslinje på displayet.
Skulle dette ikke være tilfældet en
gang, vises meldingen Søg… i displayet. Mobilenheden skal logges på
basisstationen.
Håndsættet, der følger med i
sættet som standard, betegnes som
håndsæt 1. Yderligere håndsæt
nummereres i den rækkefølge, de
logges på (håndsæt 2, håndsæt 3…)
Du har følgende muligheder for
at logge et yderligere håndsæt
på:
1 Pålogning ved at slukke, vent i
5 sekunder og tænd for basisstationen.
2 Pålogning med et allerede
pålogget håndsæt (pålogningsmodus tændes).
3 Pålogning via basisstationens
browserbaserede brugerflade (pålogningsmodus tændes).
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Første skridt

Displaynavigation
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Ud fra startbilledskærmen kan de
enkelte undermenuer åbnes med
navigeringstasterne.
• Med navigeringstasten foroven
åbnes menuen Dørkaldbilleder.
• Med navigeringstasten til højre
åbnes hovedmenuen.
• Med navigeringstasten forneden åbnes menuen Telefonbog.
• Med navigeringstasten til venstre åbnes menuen Intercom.
• Med afslut-tasten (rødt telefonrør) springes fra enhver menu et
niveau tilbage.
• Med den venstre softkey-taste
(Tilbage) eller navigeringstasten
til venstre springes tilbage til en
overordnet menu - uden at det indtastede gemmes.

42

12:30
Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Tilmelding af håndsættet til
basisstationen
(Mulighed 1)

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Mobilenhed
Log mobilenhed på

Fremgangsmåde:
1 Afbryd kort basisstationen fra
strømnettet og tilslut den igen.
2 Så snart status-LED' en blinker
grøn på basisstationen, har du
ca. 2 minutter til at logge Scopemobilenheden på.
3 Vælg hovedmenuen med navigeringstasten til højre.
4 I Hovedmenuen vælges
Indstillinger.
5 Vælg mobilenheden i menuen
Indstillinger.
6 Vælg Log mobilenhed på i
menuen Mobilenhed.
7 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
8 Den aktive basisstation vises i
displayet.
9 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
10 Posteringen Indtast PIN er valgt.
11 Indtast din aktuelle PIN (fabriksindstilling 0000).
12 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (OK).
13 En bekræftelse vises.
14 Efter ca. 1 sekund vises menuen
Indstillinger.

....

....
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12:30
Ma 27.04.2015
Dørkald on
Navn mobilenhed
Log mobilenhed på

Tilbage

Vælg

42

....
System

12:30
Ma 27.04.2015

Indtast PIN

Tilbage

****

OK
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Første skridt

Pålogning med et allerede
pålogget håndsæt
(Mulighed 2)

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
System
Pålogningsmodus on

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Mobilenhed
Log mobilenhed på

Fremgangsmåde:
1 Hold begge håndsæt driftsklar.
2 Pålogningsmodussen aktiveres
med et håndsæt ved at bruge et
allerede pålogget Scope håndsæt.
3 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
4 Vælg hovedmenuen med navigeringstasten til højre.
5 I Hovedmenuen vælges
Indstillinger.
6 Vælg System i menuen
Indstillinger.
7 Vælg Pålogningsmodus on i
menuen System.
8 Bekræft det indtastede med den
højre softkey-taste (Gem).
9 Nu har du ca. 2 minutter til at
logge et yderliger håndsæt på.
10 Log det yderligere håndsæt på
ved at udføre efterfølgende trin på
basisstationen:
11 Skift til startbilledskærmen,
hvis denne ikke allerede vises.
12 Vælg hovedmenuen med navigeringstasten til højre.
13 I Hovedmenuen vælges
Indstillinger.
14 Vælg mobilenheden i menuen
Indstillinger.
15 Vælg Log mobilenhed på i
menuen Mobilenhed.
16 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
17 Den aktive basisstation vises i
displayet.
18 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
19 Posteringen Indtast PIN er valgt.
20 Indtast din aktuelle PIN (fabriksindstilling 0000).
21 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (OK).
22 En bekræftelse vises.
23 Efter ca. 1 sekund vises menuen
Indstillinger.
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System
Håndsæt 2
Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

....

Gem

42

12:30
Ma 27.04.2015
Dørkald on
Navn mobilenhed
Log mobilenhed på

Tilbage

Vælg

42

....
System

12:30
Ma 27.04.2015

Indtast PIN

Tilbage
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12:30
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****

OK

Pålogning via basisstationens
browserbaserede brugerflade
(Mulighed 3)

Fremgangsmåde:
1 Log dig på basisstationen som
administrator (admin/admin).
2 Klik på DECT > Basisstation.
3 Tildel et nyt 4-cifret PINnummer og noter dette.
4 Alle fremtidige pålogninger
gennemføres med det nye PINnummer.
5 Klik på den kvadratiske trykknap for at aktivere pålogningsmodussen.
6 Nu har du ca. 2 minutter til at
logge et yderligere håndsæt på.
Til yderligere informationer se side
105.

....

42

12:30

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Mobilenhed
Log mobilenhed på

1 Log det yderligere håndsæt på
ved at udføre efterfølgende trin på
basisstationen:
2 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
3 Vælg hovedmenuen med navigeringstasten til højre.
4 I Hovedmenuen vælges
Indstillinger.
5 Vælg mobilenheden i menuen
Indstillinger.
6 Vælg Log mobilenhed på i
menuen Mobilenhed.
7 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
8 Posteringen Indtast PIN er valgt.
9 Indtast din aktuelle PIN (fabriksindstilling 0000).
10 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (OK).
11 En bekræftelse vises.
12 Efter ca. 1 sekund vises menuen
Indstillinger.

Ma 27.04.2015
Dørkald on
Navn mobilenhed
Log mobilenhed på

Tilbage

Vælg

42

....
System

12:30
Ma 27.04.2015

Indtast PIN

Tilbage

****

OK
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Første skridt

Frameld håndsæt

Alle håndsæt, der er logget på
basisstationen, skal logges af via
basisstationens browserbaserede
brugerflade, så de ikke mere vises
som interne abonnenter. Slukkes et
pålogget håndsæt, er det defekt,
eller er det fjernet fra basisstationens/DECT-repeaterens modtagelsesområde, vises det stadigvæk som
intern abonnent, også selv om
det ikke mere kan nås.
Til yderligere informationer se side
107.

Indstil sprog

Vælg menusproget i menuen Sprog.
Der kan vælges mellem 10 sprog:
Engelsk, tysk, spansk, fransk, dansk,
italiensk, hollandsk, norsk, polsk og
svensk.

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Sprog

Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 I Hovedmenuen vælges
Indstillinger.
4 Vælg Sprog i menuen Indstillinger.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Udvalget af sprog vises.
7 Vælg det ønskede sprog med navigeringstasterne (foroven/forneden).
8 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
9 En bekræftelse vises.
10 Efter ca. 1 sekund vises menuen
Indstillinger.
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Indstillinger
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Sprog
Dato / kl.
Lyde / signaler
Mobilenhed
Display
Tilbage

Vælg

42

Sprog
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

English
Deutsch
Español
Français
Dansk
Italiano
Nederlands
Norsk

Annullér

26

Gem

Indstilling af dato og klokkeslæt

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger

Dato og klokkeslæt kræves for at
få vist ind- og udgående opkald
i opkaldslisten samt billeder i
billedlagringen med den korrekte
tid.

42

System
Mobilenhed 1

• Med navigeringstasterne (foroven/forneden) skiftes der mellem
linjerne.
• Med den venstre softkey-taste
(<-X) korrigeres en forkert indtastning.

Sprog

Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 I Hovedmenuen vælges
Indstillinger.
4 I menuen Indstillinger vælges
Dato / klokkeslæt.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Udvalget af datoformater vises.
7 Vælg datoformatet med navigeringstasterne (foroven/forneden).
8 Bekræft det valgte med
bekræft-tasten.
9 Tryk på den højre softkey-taste
(videre) for at skifte til datoindtastningen.
10 Indtast den aktuelle dato via
tastaturet f.eks.
• 27 for dag
• 04 for måned
• 2015 for år
11 Tryk på den højre softkey-taste
(Videre) for at skifte til klokkeslætindtastningen.

Display

Dato / kl.

12:30
Ma 27.04.2015

Dato / kl.
Lyde / signaler
Mobilenhed

Tilbage

Vælg
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Dato / kl.
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Datoformat
DD.MM.ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ.MM.DD
MM.DD.ÅÅÅÅ

Annullér

Næste
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Dato / kl.
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Dato
Dag

27

Måned

04

År

2015

Næste
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Indstilling af dato og klokkeslæt

Med navigeringstasterne (foroven/forneden) skiftes der mellem
linjerne.
Med den venstre softkey-taste
(Tilbage) afbrydes indtastningen,
hvorefter der skiftes til den tidligere
visning Dato.
12 Indtast det aktuelle klokkeslæt
via tastaturet f.eks.
• 12 for timer
• 30 for minutter
13 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
14 En bekræftelse vises.
15 Efter ca. 1 sekund vises menuen
Indstillinger.
16 Visningen af dato og klokkeslæt
aktualiseres i displayet øverst til
højre.
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Dato / kl.

12:30

Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Klokkeslæt
Time

12

Minut

30

Tilbage

Gem
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Dato / kl.

12:30

Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Gemt
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Grundfunktioner

Tænde og slukke håndsættet

Fremgangsmåde:
Håndsættet tændes eller slukkes ved
at trykke på afslut-tasten (rødt telefonrør) i ca. 3 sekunder.
Hvis den er i hviletilstand i mere end
2 minutter, aktiverer mobilenheden
automatisk strømsparemodussen.
Displayet slukker.
Når et display er i strømsparemodus, tænder det første tastetryk displayet, uden at andre
funktioner aktiveres.

Tastespærre tændes og slukkes

Tastaturspærren forhindrer utilsigtet
betjening af telefonen.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 For at spærre og frigøre holdes firkanttasten trykket ind i 3 sekunder.
Så længe tastespærren er aktiv, vises
låsesymbolet i displayets statuslinje.
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12:30
Ma 27.04.2015

Bemærk
• Tastespærren kan kun aktiveres
på startbilledskærmen.
• Tastaturspærren slår automatisk
fra, når du modtager et opkald. Efter
endt telefonsamtale slår den til igen.
• Er tastespærren tændt, kan der
hverken vælges nødkaldnumre eller
aktiveres kortvalgfunktionen.
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Grundfunktioner

Opkald besvares

Nummeret ses på displayet, forudsat at personen, der ringer, har
tilladt nummervisning. Navnet ses
på displayet, hvis du har gemt det
pågældende nummer med navn i
Scope-telefonbogen.
Fremgangsmåder:
• Med besvar-tasten (grønt telefonrør) besvares indgående opkald.
• Besvares opkaldet med den venstre
softkey-taste (mundsymbol), er den
håndfrie funktion tændt.
• Hvis håndsættet står i ladeenheden, kan du også besvare
opkaldet med tale-tasten på ladeenheden.

Døråbner udløses

Fremgangsmåde:
1 Tryk på døråbnertasten.
2 Døråbneren udløses i 3 sekunder.
Bemærk
• Med døråbnertasten kan du også
uden dørkald altid udløse døråbneren til den dør, hvor der sidst blev
ringet på.
• Der findes også en døråbnertast på
ladeenheden. Den virker dog kun,
når håndsættet er i ladeenheden.
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015001234567

eller

Døråbner udløses med GAPslutapparater

Bemærk:
Der kan også køres DECT-håndsæt
fra andre producenter på basisstationen fra Siedle Scope, hvis disse er
kompatible med GAP-standarden
(GAP-kompatibelt slutapparat). På
Siedle Scope er det dog kun muligt
at bruge grundfunktioner (f.eks.
telefoni, besvare audio-dørkald osv.)
og ikke hele funktionsomfanget i
Siedle Scope (f.eks. tage imod videodørkald, central adressebogadministration osv). Producentspecifikke
funktioner på dit GAP-kompatible
slutapparat (f.eks. afhøre mailboks)
er ikke eller kun betinget muligt.
Forudsætning:
Dit GAP-kompatible slutapparat fra
en anden producent er logget på
basisstationen fra Siedle Scope og
klar til drift.
Fremgangsmåde:
1 Besvar dørkaldet på dit GAPkompatible slutapparat.
2 Indtast under dørsamtalen følgende tegnsekvens via tastaturet til
det GAP-kompatible slutapparat for
at aktivere funktionen Åbn dør: # 6
3 Koblingsfunktionen udløses.
4 Afslut dørsamtalen med afsluttasten (rødt telefonrør).
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Grundfunktioner

Afslutning af samtale

Fremgangsmåde:
Tryk på afslut-tasten (rødt telefonrør)
for at afslutte samtalen.
Hvis du taler vha. den håndfrie funktion med mobilenhed i ladeenhed:
Afslut samtalen med taletasten på
ladeenheden.

Valg af telefonnummer

Bemærk
• Med den venstre softkey-taste
(<-X) korrigeres en forkert indtastning.
• Med den højre softkey-taste
(Annullér) eller den røde taste
afbrydes.
Fremgangsmåde:
1 Indtast det ønskede opkaldsnummer med ciffertasterne. Efter
indtastning af det første ciffer vises
de indtastede cifre i displayet.
2 Tryk på besvar-tasten (grønt telefonrør) for at vælge opkaldsnummeret.
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+

Tekst indtastes og redigeres

Følgende regler gælder, når en tekst
skal oprettes (f.eks. navn indtastes):
• Flere bogstaver og tegn er forbundet med hver taste mellem 0
og 9 - afhængigt af det indstillede
sprog.
• Med den venstre softkey-taste
(<-X) kan indtastede tegn slettes.
• Ved posteringer i telefonbogen
skrives det første bogstav i navnet
automatisk med stort bogstav; herefter skrives med små bogstave.
• De store bogstaver findes med den
samme tast som de små bogstaver.
• Med afslut-tasten (rødt telefonrør)
forlades indtastningen.

+
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Grundfunktioner

Højttalende telefoni tændes og
slukkes

I den håndfrie funktion holdes
mobilenheden ikke op mod øret, i
dette tilfælde lægges den f.eks. fra
på bordet. På denne måde kan også
andre personer deltage i telefonsamtalen.
Fremgangsmåde:
1 Tag imod et opkald med den venstre softkey-taste (mundsymbol).
2 Tryk under samtalen på den venstre softkey-taste (mundsymbol) for
at skifte mellem håndfri funktion og
telefonrørfunktion.

Højttalende telefoni tændes

Tryk på den venstre softkey-taste
(mundsymbol) for at tænde for højttalende telefoni (er kun mulig under
samtale/valgproces).

Højttalende telefoni slukkes

Tryk på den venstre softkey-taste
(gennemstreget mundsymbol) for
at slukke for højttalende telefoni
(er kun mulig under samtale/valgproces).
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Bekræft-/navigeringstaster:
Funktioner under samtalen

Under en aktiv samtale overtager
navigeringstasterne forskellige funktioner:
• Navigeringstast foroven: Mikrofon
on/off
• Navigeringstast højre/venstre:
Lydstyrke telefonrør/højttalende
telefoni
• Navigeringstast forneden: Flashtast (kun ved telefoni)
Fremgangsmåde:
1 Tryk på bekræft-tasten under samtalen ved telefoni-/interne opkald.
2 Navigeringstasternes funktioner
vises i displayet i ca. 1 sekund. Ved
dørkald med videooverførsel vælges
funktionerne med den højre softkey-taste (optioner).

42

12:30
Mobilenhed 1

Annullér

Ma 27.04.2015

OK
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Grundfunktioner

Mikrofonspærre aktiveres og
deaktiveres

Med mikrofonspærren sætter du
mobilenheden på mute under en
samtale, så du kan tale diskret med
en anden person i lokalet. Den
person, du taler med på telefonen,
kan så ikke høre, hvad der bliver
sagt.
Fremgangsmåde:
1 Tryk på bekræft-tasten under samtalen. Navigeringstasternes funktioner vises i displayet i ca. 1 sekund.
2 Tryk på navigeringstasten foroven
for at tænde for mikrofonspærren.
3 Som henvisning til den aktiverede mikrofonspærre vises en
gennemstreget mikrofon i statusvisningen.
4 Tryk på bekræft-tasten under samtalen. Navigeringstasternes funktioner vises i displayet i ca. 1 sekund.
5 Tryk på navigeringstasten foroven
for at slukke for mikrofonspærren.
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42

12:30
Ma 27.04.2015

Lydstyrke indstilles

Med navigeringstasterne (til højre
og venstre) reduceres og øges lydstyrken for den aktuelle samtale –
enten lydstyrken i telefonrøret eller
for den håndfrie funktion.
Samtalelydstyrke kan indstilles
i 5 trin.
Fremgangsmåde:
1 Tryk på navigeringstasten til
venstre for at reducere samtalelydstyrken.
2 Tryk på navigeringstasten til højre
for at øge samtalelydstyrken.
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Grundfunktioner

Forespørgsel (flash-funktion)

Under en samtale har du mulighed
for at udløse den såkaldte Flash med
navigeringstasten forneden.
Flash er en tidsmæssigt defineret
ledningsafbrydelse, der bruges til at
udløse telefonifunktioner.
Hvilken telefonifunktion kan udløses,
afhænger af de disponible styrekoder i telefonanlægget/fra netudbyderen, som Scope er tilsluttet til.
Alt efter konfiguration kan du f.eks.
sætte samtalen på hold for så efter
aftale at viderestille til en anden
abonnent.
”En anden abonnent” kan være
enhver telefon, der er tilsluttet et
lokalnummer på telefonanlægget.
Til et andet Scope-håndsæt, der er
logget på den samme basisstation,
stilles samtalen videre via den højre
softkey-taste Valgmuligheder; se
afsnit Videstil samtale.

38

Fremgangsmåde:
1 Tryk på bekræft-tasten under samtalen. Navigeringstasternes funktioner vises i displayet i ca. 1 sekund.
2 Tryk på navigeringstasten forneden
for at aktivere Flash.
3 Tip på den ønskede styrekode til
dit telefonanlæg/din netudbyder for
at udløse den ønskede funktion i dit
telefonanlæg/din netudbyder.
4 Den yderligere proces
afhænger af telefonanlægget/
systemet hos din netudbyder.

42
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Grundfunktioner

Pendling

Pendling hedder den funktion,
som du kan skifte mellem dør- og
telefonopkald med. Den aktive
samtale skifter under viderestillingen
til ”vente i kø” og omvendt.
Du kan naturligvis også afvise et indgående, yderligere opkald. Tryk hertil
på afslut-tasten (rødt telefonrør).
Det er ikke muligt at tage imod to
forskellige dørkald og to forskellige
telefonopkald på samme tid.
Fremgangsmåde:
1 Med besvar-tasten (grønt telefonrør) besvarer du dørkaldet eller
telefonopkaldet.
2 Kommer der et yderligere opkald,
tager du imod dette ved at trykke på
besvar-tasten (grønt telefonrør) igen.
3 Tryk på besvar-tasten (grønt telefonrør) for at springe frem og tilbage
mellem de to aktive opkald.
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Viderestilling af samtale

Føre samtale
Valgmuligh.
Viderestil
Håndsæt vælges

Indgående opkald kan du viderestille
til andre Scope-håndenheder, såvel
fra fastnettelefoner som dørkald.
Viderestilling uden samtale
(blind transfer) er ikke muligt.
Fremgangsmåde:
1 Med besvar-tasten (grønt telefonrør) besvarer du dørkaldet eller
telefonopkaldet.
2 Kommer der et yderligere opkald,
tager du imod dette ved at trykke på
besvar-tasten (grønt telefonrør) igen.
3 Tryk på besvar-tasten (grønt telefonrør) for at springe frem og tilbage
mellem de to aktive opkald.
4 Tryk på den højre softkey-taste
Valgmuligheder og vælg herefter
Viderestilling.
5 En liste med alle disponible
håndsæt, som samtalen kan stilles
videre til, vises.
6 Vælg håndsættet, som samtalen
skal stilles videre til.
7 Tryk på navigeringstasten til højre
eller bekræft med den højre softkey-taste (Udvælg).
8 Forbindelsen til håndsættet
opbygges.
9 Så snart forbindelsen er blevet
oprettet, bekræftes viderestillingen
ved at trykke på afslut-tasten (rødt
telefonrør).
10 Tages der ikke imod samtalen
med det håndsæt, der ringes til,
trykkes på besvar-tasten (grønt telefonrør) for at fortsætte den igangværende samtale.

Valgmuligh.
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Opkald
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Modtagelse
Lager
Hans
Ulla
Peter
Tilbage

Vælg
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Grundfunktioner

Videobillede

Ved et dørkald fra en kamera-dørstation ringer Scope-håndsættet og
viser kamerabilledet.
Når der er taget imod dørkaldet,
opbygges samtaleforbindelsen.
Hvis der indgår endnu et dørkald fra
en anden dørstation, afsluttes den
igangværende samtale, og proceduren begynder forfra.

Billedudsnit fastlægges

Billedudsnittet kan skiftes med
navigeringstasterne. Det sidst valgte
billedudsnit gemmes automatisk, når
dørsamtalen afsluttes.
Trykkes to gange på bekræft-tasten,
springes til det centrale standardbilledudsnit.

Besvare opkald
Navigationstaste
Afslutning af samtale
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Fremgangsmåde:
1 Tryk på besvar-tasten (grønt
telefonrør) for at tage imod dørkaldet.
2 Med navigeringstasterne (foroven, forneden, til venstre og højre)
vælges det ønskede billedudsnit.
3 Tryk på afslut-tasten (rødt telefonrør) for at afslutte samtalen.

Døropkald billeder vises

Startskærm
Døropkald bil.
Navigationstaste

Når du har åbnet et billede, kan det
vises i fuld skær.
Med bekræft-tasten skiftes der
frem og tilbage mellem standardvisningen og fuldskærm-modussen.
Med den venstre softkey-taste
(Tilbage) forlades billedforhåndsvisningen igen.
Ønsker du at se et andet billede, skal
du forlade en eksisterende billedforhåndsvisning og vælge det næste
billede i menuen Dørkaldbilleder.

Bekræft-tast
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten foroven
åbnes menuen Dørkaldbilleder.
I displayet vises en liste med de
gemte dørkaldbilleder.
3 Med navigeringstasterne (forneden/foroven) vælges et billede.
4 Med bekræft-tasten eller navigeringstasten til højre åbnes det valgte
billede.

42

Døropkald bil.

12:30

Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Modtagelse
Ma 16.09.2013

18:39

Hoveddør
Ma 16.09.2013

14:35

Hoveddør forreste hus
Ma 16.09.2013

13:20

Bagindgang
Ma 16.09.2013

10:32

Garage
Ma 16.09.2013

Tilbage

9:15

Valgmuligh.
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Billedhukommelse
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Hoveddør forreste hus
Lø 12.10.2013

38 23:17

12:30

Tilbage

Slet

Tilbage

43

Hovedmenu

Generelt

Startskærm
Hovedmenu

I hovedmenuen har du hurtig
adgang til:
• Opkaldsliste
• Telefonbog
• Indstillinger
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12:30
Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Opkaldslisterne nås også ved at
trykke på besvar-tasten (grønt
telefonrør) fra beredskabstilstanden.
Telefonbogen kan også åbnes ud
fra startbilledskærmen.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
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Hovedmenu
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Opkaldslister
Telefonbog
Indstillinger

Tilbage

44

Vælg

Opkaldsliste

Startskærm
Hovedmenu
Opkaldslister

Opkaldslisterne fører protokol over
de ind- og udgående opkald med
angivelse af opkaldsnummer, dato
og klokkeslæt.
I menuen Opkaldslister findes der
flere lister:
• Alle opkald
• Ubesvarede dørkald
• Ubesvarede opkald
• Besvarede opkald
• Valgte numre
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Hovedmenu
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Opkaldslister

Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Opkaldslister.
4 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
5 Vælg opkaldslisten, du ønsker at
åbne.
6 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).

Telefonbog
Indstillinger

Tilbage

Vælg

I opkaldslister, i hvilke dørkald og
telefonopkald vises sammen, er den
højre softkey-taste optaget med
opkaldstype-specielle funktioner:
• Opkaldstype: Dørkald -> Højre
softkeyfunktion = Slet
• Opkaldstype: Internt/eksternt telefonopkald -> Højre softkeyfunktion
= Valgmuligheder
Med den højre softkey-taste
(Valgmuligheder) hentes Drop-upmenuen Valgmuligheder frem.
Via denne kan du
• slette enkelte posteringer
• slette alle posteringer
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Opkaldslister

12:30

Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Alle opkald
Ubesvarede døropkald
Ubesvarede opkald
Besvarede opkald
Valgte numre
Tilbage

Vælg
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Hovedmenu

Indstillinger

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger

I menuen Indstillinger
• gennemføres grundindstillingerne,
• fås informationer om din mobilenhed og
• gennemføres generelle indtastninger, der kræves til den igangværende drift.
Der kan vælges mellem følgende
menupunkter:
• Sprog
• Dato / kl.
• Lyde / signaler
• Mobilenhed
• Display
• Kortvalg
• System
• Status
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
5 Menuen Indstillinger vises.
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Hovedmenu
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Opkaldslister
Telefonbog
Indstillinger

Tilbage

Vælg
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Indstillinger
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Sprog
Dato / kl.
Lyde / signaler
Mobilenhed
Display
Tilbage
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Vælg

Indstillinger

Lyde / signaler

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Lyde / signaler

I menuen Toner/signaler
• indstilles samtalelydstyrken, som
standardmæssigt ønskes til en
samtale;
• forbindes forskellige melodier med
de forskellige opkaldstyper;
• angives, om f.eks. tilstande som en
lav ladetilstand for akkubatteriet skal
vises akustisk.
Til de forskellige opkaldstyper
(telefonopkald, dørkald, etagekald,
internt kald) kan der vælges mellem
8 forskellige melodier.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen Indstillinger vælges
Toner/signaler.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Vælg, om du ønsker at tilpasse
samtalelydstyrken eller indstillingerne til de forskellige opkaldstyper
(telefonopkald, dørkald, etagekald …) eller andre akustiske signaler; se efterfølgende sider.
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Hovedmenu
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Opkaldslister
Telefonbog
Indstillinger

Tilbage

Vælg
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Lyde / signaler
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Samtale
Telefonopkald
Dørkald
Etagekald
Intercom
Tilbage

Vælg
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Indstillinger

Samtalelydstyrke indstilles

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Lyde / signaler

Samtale

I menuen Samtale indstilles lydstyrken for telefonrør og højttalende
telefoni.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen Indstillinger vælges
Toner/signaler.
5 I menuen "Toner/signaler" vælges
lydstyrken for samtalen.
6 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
7 Vælg, om lydstyrken for telefonrør eller lydstyrken for højttalende telefoni skal indstilles.
8 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
9 Med navigeringstasterne (højre/
venstre) indstilles lydstyrken (- og +).
10 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
11 En bekræftelse vises.
12 Efter ca. 1 sekund vises menuen
Toner/signaler.

42

Lyde / signaler
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Samtale
Telefonopkald
Dørkald
Etagekald
Intercom
Tilbage

Vælg
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Samtale
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Lydstyrke håndsæt
Lydstyrke 3

Lydstyrke højtt. telefoni
Lydstyrke 3

Tilbage

Vælg
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12:30
Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Lydstyrke

Annullér
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Gem

Indstillinger tilpasses til forskellige opkaldstyper
Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Lyde / signaler

Dørkald

I menuerne Telefonkald, Dørkald,
Etagekald og Intercom indstilles
opkaldstonen og lydstyrken for
opkaldstonen til de forskellige
opkaldstyper.
Til dørkald kan du desuden indstille
antallet af opkaldssignaler.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen Indstillinger vælges
Toner/signaler.
5 I menuen "Toner/Signaler" vælges
Telefon, Dørkald, Etagekald eller
Intercom.
6 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
7 Den tilsvarende undermenu vises.

42

Lyde / signaler
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Samtale
Telefonopkald
Dørkald
Etagekald
Intercom
Tilbage

Vælg

I det følgende vises det, hvordan
opkaldstypen Dørkald tilpasses.
Under de pågældende posteringer
vises den aktuelle indstilling.

Opkaldstone indstilles

Lyde / signaler

Dørkald

Vælg dørkaldtone

Fremgangsmåde:
1 I menuen "Toner/signaler" vælges
Dørkald.
2 Vælg posteringen Vælg dørkaldtone – i eksemplet Dørkald.
3 Tryk på navigeringstasten til højre
eller bekræft med den højre softkey-taste (Udvælg).
4 Vælg den ønskede opkaldstone.
5 Med bekræftelsestasten kan der
fastlægges en opkaldstone, som kan
afspilles samtidigt.
6 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
7 En bekræftelse vises.
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Lyde / signaler
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Vælg dørkaldtone
Marimba

Antal opkaldssignaler
4

Døropkaldes lydstyrke
5

Annullér

Vælg
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Indstillinger

Antal opkaldssignaler fastlægges

Lyde / signaler

Dørkald

Antal opkaldssignaler

Fremgangsmåde:
1 I menuen "Toner/signaler" vælges
Dørkald.
2 Vælg posteringen Antal opkaldssignaler.
3 Tryk på navigeringstasten til højre
eller bekræft med den højre softkey-taste (Udvælg).
4 Indtast det ønskede antal opkaldssignaler med navigeringstasterne til
højre og venstre.
5 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
6 En bekræftelse vises.

42

Lyde / signaler
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Antal opkaldssignaler
Opkaldssignaler (1–14)

04

Tilbage

Gem

42

Dørkald

Lydstyrke for opkaldstone indstilles
Lyde / signaler

Dørkald

Døropkaldes lydstyrke

Fremgangsmåde:
1 Vælg posteringen Lydstyrke for
dørkald – i eksemplet Dørkald.
2 Tryk på navigeringstasten til højre
eller bekræft med den højre softkey-taste (Udvælg).
3 Indstil den ønskede lydstyrke for
opkaldstone (- og +) med navigeringstasterne (højre/venstre).
4 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
5 En bekræftelse vises.

Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Vælg dørkaldtone
Marimba

Antal opkaldssignaler
4

Døropkaldes lydstyrke
5

Annullér

Vælg
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Lyde / signaler
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Døropkaldes lydstyrke

Annullér

50

Gem

Adviseringstoner: Signaltone,
tastetoner, akkubatteriadvarselstone
Startskærm
Hovedmenu

I menuen Henvisningstoner aktiveres og deaktiveres de forskellige
henvisningstyper.
Henvisningstonerne omfatter:
• signaltone
• tastetoner
• akkubatteriets advarselstone

42

Lyde / signaler
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Telefon
Dørkald

Indstillinger
Lyde / signaler

Adviseringstoner

Signaltone
Udførte funktioner, såsom Aktiver
dørmatik signaleres med en akustisk tone. En signaltone gør også
opmærksom på, hvis en handling
ikke er mulig, f.eks. ikke plausible
indtastninger af dato og klokkeslæt.
Tastetoner
Hvert tryk på en trykknap kvitteres
med et akustisk signal.
Batteritone
Scope-mobilenheden signaliserer
den kritiske ladetilstand for akkubatteriet med en akustisk advarsel.
Mobilenheden skal så lades i ladeenheden.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen Indstillinger vælges
Toner/signaler.
5 I menuen "Toner/signaler" vælges
henvisningstoner.
6 Vælg den ønskede type henvisningstone.
7 Tryk på bekræftelsestasten eller
navigeringstasten til højre for at
ændre den aktuelle indstilling.
8 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
9 En bekræftelse vises.

Etagekald
Intercom
Adviseringstoner
Tilbage

Vælg

42

12:30
Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Signaltone on
Tastelyde on
Batteritone on

Annullér

Gem

51

Indstillinger

Navn mobilenhed

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Mobilenhed

Navn mobilenhed

I menuen Indstillinger >
Mobilenhed > "Navn mobilenhed
indtastes navnet på din Scopemobilenhed, sådan som det skal
vises i displayet og systemet.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 Vælg Mobilenhed i menuen
"Indstillinger".
5 Vælg posteringen Navn mobilenhed.
6 Indtast et navn til mobilenheden
via tastaturet. Læs og overhold
henvisningerne i afsnittet Indtast og
redigér tekster. Til yderligere informationer se side 33.
7 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
8 En bekræftelse vises.
9 Efter ca. 1 sekund vises menuen
Indstillinger.
10 Det nye navn vises øverst til venstre i displayet.

42

12:30
Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

Dørkald on
Navn mobilenhed
Log mobilenhed på

Tilbage

Vælg

42

Navn mobilenhed
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Indtast navn på mobilenhed

Navn

Håndsæt 2

Gem

42

Navn mobilenhed
Håndsæt 2

Gemt

52

12:30
Ma 27.04.2015

Mobilenhed på basisstationen
(Smart Gateway Mini) logges på
Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Mobilenhed

Log mobilenhed på

Fremgangsmåde:
1 Afbryd kort basisstationen fra
strømnettet og tilslut den igen.
2 Så snart status-LED' en blinker
grøn på basisstationen, har du
ca. 2 minutter til at logge Scopemobilenheden på.
3 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
4 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
5 Vælg menuen Indstillinger.
6 Vælg Mobilenhed i menuen
"Indstillinger".
7 Vælg Log mobilenhed på i
menuen Mobilenhed.
8 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
9 Den aktive basisstation vises i
displayet.
10 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
11 Posteringen Indtast PIN er valgt.
12 Indtast din aktuelle PIN (fabriksindstilling 0000).
13 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (OK).
14 En bekræftelse vises.
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Indstillinger
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Sprog
Dato / kl.
Lyde / signaler
Mobilenhed
Display
Tilbage

Vælg

42

12:30
Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Dørkald on
Navn mobilenhed
Log mobilenhed på

Tilbage

Vælg

42

System

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Indtast PIN

****

Tilbage

Vælg
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Indstillinger

Display – Lysstyrke

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Display

Lysstyrke

I menuen Indstillinger > display
indstilles lysstyrken for displayet.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
display.
5 Indstillingen af lysstyrken vises.
6 Med navigeringstasterne (højre/
venstre) indstilles displayets lysstyrke
(- og +).
7 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
8 En bekræftelse vises.
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Indstillinger
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Sprog
Dato / kl.
Lyde / signaler
Mobilenhed
Display
Tilbage

Vælg

42

Display
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Lysstyrke

Annullér

54

Gem

Kortvalg

For hurtigt at kunne få adgang
til et nummer i telefonbogen,
en Intercom-abonnent eller en
Intercom-funktion kan du tildele
disse et kortvalgsnummer på 0 - 9.
Med den passende ciffertaste aktiveres kortvalget (taste trykkes ned
og holdes nede i 3 sekunder).
Desuden kan der programmeres to
yderligere telefonnumre, Intercomabonnenter eller Intercom-funktioner
til softkey-tasterne via posteringerne
I og II.
Denne mulighed bør bruges til telefonnumre eller skifte funktioner, der
bruges særligt ofte.
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Indstillinger

Nyt kortvalg tilføjes

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Kortvalg

Tilføj

Er den valgte taste allerede forbundet med et kortvalg, kan denne
erstattes med den højre softkey-taste
Valgmuligheder; se også Redigér
eller erstat kortvalg.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
Kortvalg.
5 Vælg i kortvalglisten den taste,
som skal forbindes med kortvalget.
6 Bekræft dette med den højre softkey-taste (Tilføj).
7 Vælg, om kortvalgtasten skal være
optaget:
• Nummer fra telefonbogen
• Postering fra menuen Intercom
• Postering fra menuen Omskift
(koblingsfunktioner)
• Ny postering (der ikke findes i telefonbogen)
8 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (Videre). ...
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Indstillinger
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Lyde / signaler
Mobilenhed
Display
Kortvalg
System
Tilbage

Vælg

42

Kortvalg
Håndsæt 2
I
II
1
2
3
4
5
6

12:30
Ma 27.04.2015

Kortvalg 1
Kortvalg 2
Susanne
Hansen, Jørgen
Sørensen, Poul

Tilbage

Tilføj

42

Kortvalg
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Telefonbog
Intercom
Omskift
Tilføj ny

Annullér
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Næste

Nyt kortvalg tilføjes
Nummer fra telefonbogen
Kortvalg
Tilføj
Telefonbog
Postering vælges

Gem

Så snart du har valgt telefonbogen,
åbnes denne.
Forudsætning:
I telefonbogen er der mindst gemt
en kontakt. Har du endnu ikke gemt
nogen kontakt i telefonbogen, fremkommer en fejlmelding. Herefter kan
du oprette en ny kontakt via den
højre softkey-taste (Valgmuligheder).
Fremgangsmåde:
1 Vælg en telefonbog-postering.
2 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (Videre).
3 Vælg nummeret på posteringen,
der skal forbindes med kortvalgtasten.
4 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
5 En bekræftelse vises.
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Kortvalg
Håndsæt 2
A

B

12:30
Ma 27.04.2015

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

Annullér

Næste

42

Kortvalg
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Abt, Hanne
Privat

+491122334455

Mobil

+49987654321

Kontor

+49123456789

Annullér

Nyt kortvalg tilføjes
Postering fra menuen Intercom
Kortvalg
Tilføj
Intercom
Postering vælges

Gem

Når du har valgt Intercom, åbnes
menuen Intercom-kontakter.
Forudsætning:
• mere end en abonnent i systemet
• Programmering via BPS-software
Fremgangsmåde:
1 Vælg en af Intercom-kontakterne.
2 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
3 En bekræftelse vises.

Gem

42

Kortvalg
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Havehus
Ulla
Kælder
Hans

Tilbage

Gem

57

Indstillinger

Nyt kortvalg tilføjes
Postering fra menuen Omskift
Kortvalg
Tilføj
Omskift

Når du har valgt Omskift, åbnes
menuen Omskift.
Forudsætning:
• Programmering via BPS-software

42

12:30
Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Lys

Fremgangsmåde:
1 Vælg en koblingsfunktion.
2 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (Videre).
3 En bekræftelse vises.

Garageport

Postering vælges

Gem

Nyt kortvalg tilføjes
Tilføj ny
Kortvalg
Tilføj
Tilføj ny

Tilbage

Har du valgt Nyt opslag, åbnes en
indtastningsmaske, hvor du kan indtaste navnet og opkaldsnummeret
til kortvalg.
Nye posteringer, der er blevet
oprettet via menuen Kortvalg,
overføres ikke til telefonbogen og
kan udelukkende hentes frem som
kortvalg. Dermed kan du oprette
private posteringer i dit håndsæt,
der ikke overføres til den centrale
telefonbog.

Næste

42

Kortvalg

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Navn

Sabine

Telefon

1234567890

Ny postering oprettes

Gem

58

Fremgangsmåde:
1 Indtast et navn.
2 Indtast et opkaldsnummer.
3 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
4 En bekræftelse vises.

Tilbage

Gem

Kortvalg betjenes

Startskærm
3 sek. taste 0…9, I, II

Kortvalg redigeres/erstattes

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Kortvalg

Kortvalgindtastning vælges
Valgmuligh.
Rediger
Erstat kortvalgindtastning

Kortvalget betjenes ved at trykke
på den ønskede ciffertaste og
holde den nede i ca. 3 sekunder.

+

Det er kun muligt at vælge
med kortvalgtasterne i standby-modus (startbilledskærm).

Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
Kortvalg.
5 Vælg i kortvalglisten den taste
eller den postering, som skal
ændres.
6 Hent Drop-up-menuen
Valgmuligheder frem med
den højre softkey-taste
(Valgmuligheder).
7 Vælg posteringen Rediger eller
Erstat kortvalgindtastning.
8 Rediger eller erstat navnet eller
telefonnummeret.
9 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
10 En bekræftelse vises.

42

Kortvalg
Håndsæt 2
I
II
1
2
3
4
5
6

12:30
Ma 27.04.2015

Kortvalg 1
Kortvalg 2
Susanne
Hansen, Jørgen
Sørensen, Poul
Abt, Hanne (Kontor)
Kælder
Klaus

Tilbage

Valgmuligh.
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12:30
Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Rediger
Erstat kortvalgindtastning
Slet kortvalgindtastning

Tilbage

OK
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Indstillinger

Slet kortvalg

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
Kortvalg

Kortvalgindtastning vælges
Valgmuligh.
Slet kortvalgindtastning

Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
Kortvalg.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Vælg i kortvalglisten den taste
eller den postering, som skal
ændres.
7 Hent Drop-up-menuen
Valgmuligheder frem med
den højre softkey-taste
(Valgmuligheder).
8 Vælg posteringen Slet kortvalg.
9 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
10 En bekræftelse vises.
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Kortvalg
Håndsæt 2
I
II
1
2
3
4
5
6

12:30
Ma 27.04.2015

Kortvalg 1
Kortvalg 2
Susanne
Hansen, Jørgen
Sørensen, Poul
Abt, Hanne (Kontor)
Kælder
Klaus

Tilbage

Valgmuligh.
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12:30
Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Rediger
Erstat kortvalgindtastning
Slet kortvalgindtastning

Tilbage
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OK

System

I systemmenuen foretager du
generelle indstillinger for din
Scope-mobilenhed.

Generelt

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
System

Hertil hører:
• tænde og slukke for ECO-modus
(reduceret sendeeffekt)
• tænde og slukke for dørkald
• aktivere repeatermodus
• fastlægge varighed for valgpause
• fastlægge forvalgsnummer
(præfiks)
• fastlægge flashtid (tidsmæssigt
defineret ledningsafbrydelse)
• ændre systemets PIN og
• tilbagestille til fabriksindstillinger
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Menuen System vises.

42

Hovedmenu
Mobilenhed 1

12:30
Ma 27.04.2015

Opkaldslister
Telefonbog
Indstillinger

Tilbage

Vælg

42

Indstillinger
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Lyde / signaler
Mobilenhed
Display
Kortvalg
System
Tilbage

Vælg

42

System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Gem

61

System

ECO-modus tændes og slukkes

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
System

Eco-modus on

I ECO-modus tilpasser håndsættet
sendeydelsen til afstanden til
basisstationen. Sendeydelsen
reduceres eller øges trinvist igen
i 3 trin. Som standard er funktionen slukket.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Menuen System vises.
7 Funktionen ECO-modus tændt
er valgt.
8 Tryk på den højre softkey-taste
(Gem) eller på navigeringstasten
til højre for at ændre den aktuelle
indstilling.
9 En bekræftelse vises.
Når du har tændt for ECO-modus,
er stregerne for modtagningskvaliteten grønne i statusbjælken. Ellers
er stregerne hvide.
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System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Gem

42

System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage
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Gem

Pålogningsmodus tændes

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
System

Pålogningsmodus on

Som standard er funktionen
slukket.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
5 Menuen System vises.
6 Funktionen ECO-modus tændt
er valgt.
7 Vælg funktionen
Pålogningsmodus on.
8 Tryk på den højre softkey-taste
(Gem) eller på navigeringstasten
til højre for at ændre den aktuelle
indstilling.
9 En bekræftelse vises.
Til yderligere informationer se side
23-25.
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System

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Gem

42

System

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Gemt

63

System

Aktivér repeatermodus

Bemærk:
I den aktuelt udleverede
Siedle Scope kan repeatermodussen ikke aktiveres.
Repeatermodussen kan kun
aktiveres vha. en systemaktualisering. Systemaktualiseringen
stilles klar af Siedle i forbindelse
med udleveringen af SiedleDECT-repeateren.
Repeatere er signalforstærkere,
der bruges til at udvide et signals
rækkevidde. Basisstationens
rækkevidde kan udvides med
DECT-repeateren DR 800‑0 (op til
6 repeatere pr. basisstation).
Med funktionen Aktivér repeatermodus kan repeatere registreres på
basisstationen.
Bemærk:
• DECT-kodning er ikke aktiv i
repeatermodus.
• Med en repeater kan to Scopemobilenheder forbindes med basisstationen på samme tid. (Hver repeater kan betjene to mobilenheder
samtidigt.)
Forudsætning:
Repeateren skal positioneres et
sted, hvor den stadigvæk har en
god radioforbindelse til basisstationen.

64

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
System

Repeaterfunktion

Bemærk:
I den aktuelt udleverede
Siedle Scope kan repeatermodussen ikke aktiveres.
Repeatermodussen kan kun
aktiveres vha. en systemaktualisering. Systemaktualiseringen
stilles klar af Siedle i forbindelse
med udleveringen af SiedleDECT-repeateren.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
5 Menuen System vises.
6 Vælg posteringen
Repeatermodus.
7 Tryk på bekræft-tasten eller
navigeringstasten til højre for at
aktivere repeatermodussen.
8 En bekræftelse vises.
9 Afbryd kort basisstationen fra
strømnettet og tilslut den igen.
10 Sæt repeateren i stikdåsen.
Repeateren registreres automatisk
på basis, og basis slukker kodningen.

42

System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Gem

Bemærk:
Med de 3 status-LED-lamper viser
repeateren
• strømforsyningen
• den aktive forbindelse og
• forbindelseskvaliteten.
Forbindelseskvaliteten vises af
den 2. LED-lampe på følgende
måde:
• grøn – god forbindelse
• gul – tilstrækkelig forbindelse
• rød – ingen forbindelse
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System

Valgpause indstilles

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
System

Opkaldspause
Postering vælges
Gem

Hvis du anvender Siedle Scope på
et telefonanlæg, kræves eventuelt et forvalgsnummer (AHK).
En kort opkaldspause kan være
nødvendig, inden hovednummeret
indtastes. Den krævede pausetid
afhænger af det fast installerede
telefonanlæg. Der findes 3 forskellige pausetider: 800 ms,
1600 ms og 3200 ms; eller ingen
opkaldspause: 0 ms.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
5 Menuen System vises.
6 Vælg posteringen Valgpause.
7 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
8 Udvalget af de forskellige valgpause-tider vises.
9 Vælg den ønskede postering.
10 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
11 En bekræftelse vises.
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System
Håndsæt 2
Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Vælg

42

Opkaldspause

Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

0 ms
800 ms
1600 ms
3200 ms

Tilbage
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12:30
Ma 27.04.2015

Gem

Præfiks – Forvalg (international)

Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
System

Præfiks
International
Indtast præfiks
Gem

Præfikset til det internationale
forvalg erstatter et indtastet plus
(f.eks. +49) med de 2 første cifre
i et internationalt forvalg (f.eks.
0049). Dette muliggør en kortere
skrivemåde af de internationale
telefonnumre i telefonbogen eller
et hurtigere direkte opkald via
tastaturet.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
5 Menuen System vises.
6 Vælg posteringen Præfiks.
7 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
8 Indtast forvalg-præfikset til det
internationale forvalg (f.eks. 00)
via tastaturet.
9 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
10 En bekræftelse vises.
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System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Dørkald on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
System-PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Vælg

42

Præfiks

Håndsæt 2
International

12:30
Ma 27.04.2015
00

Forvalgsnummer

Gem
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System

Præfiks – Forvalgsnummer fastlægges
Startskærm
Hovedmenu
Indstillinger
System

Præfiks
Forvalgsnummer
Indtast præfiks
Gem

Afhængigt af telefonanlægget
er det nødvendigt, at Siedle Scope
forvælger forvalgsnummeret
automatisk.
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
3 Vælg menuen Indstillinger.
4 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Menuen System vises.
7 Vælg posteringen Præfiks.
8 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
9 Indtast forvalgsnummeret via
tastaturet. Til et etcifret forvalgsnummer indtast da det nødvendige
ciffer (f.eks. 0) i begge felter og slet
det første ciffer med den venstre
softkey-taste (<-X).
10 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
11 En bekræftelse vises.

42

System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Dørkald on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
System-PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Vælg

42

Præfiks

Håndsæt 2
International

12:30
Ma 27.04.2015
00

Forvalgsnummer

Gem

42

Præfiks

Håndsæt 2
International
Forvalgsnummer

12:30
Ma 27.04.2015
00
0

Gem
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Flashtid indstilles

Udløses ”Flash” under en samtale,
afbrydes samtalen i en bestemt
tid, så omskiftefunktionen (f.eks.
Viderestil samtale) kan udløses.
Hvor lang tid ledningsafbrydelsen
varer, afhænger af telefonanlægget,
som Scope er forbundet med.
I Scope kan der fastlægges 9 forskellige flashtider fra 80 ms til 800 ms.
Fremgangsmåde:
1 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Menuen System vises.
4 Vælg posteringen Flashtid.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 De mulige flashtider vises.
7 Vælg den tilsvarende option.
8 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
9 En bekræftelse vises.
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System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Vælg

42

Flashtid

Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

80 ms
100 ms
120 ms
180 ms
250 ms
300 ms
400 ms
600 ms

Tilbage

Gem

69

System

Ændring af PIN

Vigtige systemindstillinger er
beskyttet mod uvedkommende
adgang med et 4-cifret personligt
ID-nummer (PIN-kode), det gælder
f.eks. på- og aflogning af en mobilenhed eller beskyttelse af døråbnertasten på fastnettelefonen.
I menuen System-PIN kan du ændre
den fabriksindstillede PIN-kode
(0000) til din egen 4-cifrede kode.
Skulle du have glemt PIN-koden, skal
der foretages reset af basisstationen,
så den fabriksindstillede tilstand gendannes (se afsnit ”Service > Reset af
basisstation”).
Fremgangsmåde:
1 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Menuen System vises.
4 Vælg posteringen PIN.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Posteringen Indtast gammel PIN
er valgt.
7 Indtast din aktuelle PIN (fabriksindstilling 0000).
8 Indtast den ønskede, nye PIN.
9 Bekræft din nye PIN ved at gentage den.
10 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
11 En bekræftelse vises.
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42

System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Vælg

42

System
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Indtast gammel PIN

****

Indtast ny PIN

****

Gentag ny PIN

****

Annullér

Gem

Fabriksindstilling – Mobilenhed

Fremgangsmåde:
1 I menuen "Indstillinger" vælges
System.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Menuen System vises.
4 Vælg posteringen
Fabriksindstilling.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Indtast din aktuelle PIN (fabriksindstilling 0000).
7 Bekræft dette med den højre softkey-taste (Nulstil).
8 En bekræftelse vises.
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System

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Eco-modus on
Pålogningsmodus on
Repeaterfunktion
Opkaldspause
Præfiks
Flashtid
PIN
Fabriksindstilling

Tilbage

Gem

42

System

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Indtast PIN for at tilbagestille mobilenheden
på fabriksindstillinger…

Indtast PIN

****

Annullér

Nulstil

42

System

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Mobilenhed er nulstillet
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System

Fabriksindstilling – Basisstation

Basisstationen skal også forsynes
med strøm under resettet, da
resettet ellers ikke kan gennemføres!
Resettes Smart Gateway Mini (basisstation), stilles den tilbage til udleveringstilstanden:
• PIN-koden stilles tilbage på 0000;
• alle påloggede håndsæt logges af;
• alle app-abonnenter deaktiveres,
forbindelsen via Siedle appen til
Smart Gateway Mini er altså ikke
mere mulig;
• dørkald videreformidling og/eller
dørmatik deaktiveres igen, hvis de er
aktiverede;
• netværksindstillingerne til basisstationen nulstilles;
• brugerindstillingerne til den browserbaserede brugerflade nulstilles.
Buskonfigurationen (dvs. Intercomkontakter, koblingsfunktioner osv.)
samt telefonbogen bibeholdes.
Adgangskoderne til pålogningen på
Smart Gateway Mini nulstilles ikke
og bibeholdes.
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Basisstationen skal også forsynes
med strøm under resettet, da
resettet ellers ikke kan gennemføres.
Fremgangsmåde:
1 Fjern patchkablet til In-Homebussen på basisstationen.
2 Tryk på tasten Prog.på basisstationen (f.eks. med en påbøjet kontorclips eller lignende) og hold den
nede, til du har udført følgende trin.
3 Sæt patchkablet til In-Homebussen i igen.
4 Når LED Prog. blinker to gange,
slippes tasten Prog.
5 Sletningen er startet, resettet gennemføres.
6 LED-lampen Status på forsiden af
basisstationen blinker rødt som tegn
på, at Reset er i gang.
7 Så snart resettet er færdigt, blinker
LED-lampen status grøn.

In-Home

Prog.

Line
LAN
Power
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Indstillinger

Systeminformationer kontrolleres

Menuen Status informerer dig
om modellen fra Siedle Scope,
den anvendte softwareversion til
håndsæt og basisstation, håndsættets IPEI-nummer samt basisstationens IP-adresse.
Informationer om akkubatteriets
ladetilstand samt om aktive og ikke
aktive funktioner (f.eks. dørmatik,
frakobling af opkaldstone) fremgår
af statusvisningen øverst i displayet.
Fremgangsmåde:
1 Vælg Status i menuen
Indstillinger.
2 Menuen Status vises.
3 Spring efter afslutning af gennemsynet af statusforespørgslen tilbage til menuniveauet Indstillinger
med den venstre softkey-taste
(Tilbage), den højre softkey-taste
(OK) eller med Afslut-tasten (rødt
telefonrør).

42

Indstillinger
Håndsæt 2
Mobilenhed
Display
Kortvalg
System
Status
Tilbage

Vælg

42

Statusforespørgsel
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Model

S 851-0

Firmware mob.enh.

01.22.561

Firmware basisst.

01.22.0.846

IP basisstation

192.168.1.20

IPEI

0009225d54

Tilbage
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OK

Telefonbog

Generelt

I menuen Telefonbog angiver du de
foretrukkede kontakter.
Telefonbogen kan du administrere både via håndsættet og
via basisstationens browserbaserede brugerflade.
Kontakter, der tilføjes til et håndsæt,
kan du kopiere til alle andre
håndsæt, der er logget på den
samme basisstation.
Der kan gemmes tre opkaldsnumre
pr. kontakt.
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Telefonbog

Generelt

Fremgangsmåde:
• Ud fra startbilledskærmen:
Med navigeringstasten forneden
åbnes telefonbogen.
• Telefonbogen kan også åbnes via
hovedmenuen:
1 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
2 Hovedmenu vises.
3 I hovedmenuen vælges telefonbogen med navigeringstasten
forneden.
4 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
5 Telefonbogen vises.
Rækkefølgen for telefonbogsopslag
• Telefonbogsopslagene sorteres
generelt alfabetisk.
• Specialtegn og cifre har her første
prioritet.
• Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge indsætter du et
specialtegn eller et tal foran navnet.
Disse opslag rykker så frem til begyndelsen af telefonbogen.

42

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

A

B

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

Tilbage
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Valgmuligh.

Opkald til kontakt

Fremgangsmåde:
1 Vælg en postering i telefonbogen.
Tip:
Hvis din telefonbog er meget omfattende, kan du ved at trykke på
bogstavtasterne hoppe direkte til de
navneopslag, der begynder med det
pågældende bogstav.
2 Bekræft det valgte med Bekræfttasten (navigation).
3 Vælg opkaldsnummeret, du
ønsker at ringe til – såfremt flere
opkaldsnumre er gemt til kontaktpersonen.
4 Tryk på Vælg-tasten (grønt
telefonrør).
5 Forbindelse oprettes. Displayet
ændrer sig til telefonimodus.

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

A

B

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Hanne
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

Tilbage

Valgmuligh.

42

Telefonbog

12:30
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Abt, Hanne
Privat

+491122334455

Mobil

+49987654321

Kontor

+49123456789

Tilbage

Rediger

42

Internt opkald

12:30

Håndsæt 2
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Abt, Hanne
Mobil

Valgmuligh.
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Telefonbog

Telefonbogsindstillinger

Der findes følgende valgmuligheder i
telefonbogen:
•
•
•
•
•
•

Opret ny kontaktperson
Slet kontaktperson
Kopier kontaktperson
Slet telefonbog
Kopier telefonbog
Rediger kontaktperson

Med funktionerne ”Kopier kontakt”
eller ”Kopier telefonbog” kan du
overføre en enkelt kontakt eller hele
telefonbogen til en anden Scopemobilenhed.
Fremgangsmåde:
1 Hent Drop-up-menuen
Valgmuligheder frem med
den højre softkey-taste
(Valgmuligheder).
2 Vælg den tilsvarende option.
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Valgmuligh.

Opret ny kontaktperson

• Med navigeringstasterne (foroven/
forneden) skiftes der mellem linjerne.
• Også de gængse specialtegn, der
findes på det indstillede sprog, kan
indtastes ved at trykke flere gange
på en ciffertast: F.eks. indtastes ”Å”
efter 4 tryk på tasten A.
• Med den venstre softkey-taste
(<-X) korrigeres en forkert indtastning.
• Med afslut-tasten (rødt telefonrør)
kan indtastningen afbrydes, hvorefter der vendes tilbage til telefonbogen.
Fremgangsmåde:
1 Vælg i Drop-up-menuen
"Valgmuligheder" posteringen
Opret ny kontakt for at oprette en
ny postering i telefonbogen.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Indtast kontaktdataene.
4 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
5 En bekræftelse vises.
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Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Opret ny kontaktperson
Slet kontaktperson
Kopier kontaktperson
Slet telefonbog
Kopier telefonbog
Rediger kontaktperson

Tilbage

Vælg

42

Ny kontaktper.
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Efternavn

Mayer

Fornavn

Sven

Privat

1234567890

Mobil
Kontor

Gem

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

A

B

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

Tilbage

Valgmuligh.
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Telefonbog

Slet kontaktperson

• Med navigeringstasterne (foroven/
forneden) skiftes der mellem linjerne.
Tip:
Hvis din telefonbog er meget omfattende, kan du ved at trykke på
bogstavtasterne hoppe direkte til de
navneopslag, der begynder med det
pågældende bogstav.
Fremgangsmåde:
1 Vælg en postering i telefonbogen.
2 Vælg i Drop-up-menuen
"Valgmuligheder" posteringen
Slet kontakt for at slette den
ønskede postering i telefonbogen.
3 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
4 Der fremkommer et spørgsmål,
om kontaktpersonen også virkelig
skal slettes.
5 Vælg posteringen Ja.
6 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (Bekræft).
7 En bekræftelse vises.
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Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

A

B

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

Tilbage

Valgmuligh.
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Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Opret ny kontaktperson
Slet kontaktperson
Kopier kontaktperson
Slet telefonbog
Kopier telefonbog
Rediger kontaktperson

Tilbage

Vælg

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Slet kontakt?

Nej
Ja

Annullér
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Bekræft

Kopier kontaktperson

• Med navigeringstasterne (foroven/
forneden) skiftes der mellem linjerne.
• Kopiering af en kontakt/telefonbog fungerer kun mellem
påloggede Siedle-Scope-håndsæt og
ikke med håndsæt fra andre producenter, da GAP-standarden ikke er
tilstrækkelig kompatibel hertil.
Tip:
Hvis din telefonbog er meget omfattende, kan du ved at trykke på
bogstavtasterne hoppe direkte til de
navneopslag, der begynder med det
pågældende bogstav.
Fremgangsmåde:
1 Vælg en postering i telefonbogen.
2 Vælg posteringen Kopier
kontakt i Drop-up-menuen
Valgmuligheder for at kopiere en
kontakt fra et håndsæt til et andet
håndsæt.
3 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
4 Vælg et håndsæt eller alle
håndsæt, i listen over de fundede
håndsæt.
5 Bekræft det indtastede med
bekræft-tasten (navigation).
6 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
7 En bekræftelse vises.
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Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

A

B

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

Tilbage

Valgmuligh.
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Telefonbog

12:30

Håndsæt 2
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Opret ny kontaktperson
Slet kontaktperson
Kopier kontaktperson
Slet telefonbog
Kopier telefonbog
Rediger kontaktperson

Tilbage

Vælg

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2
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Alle mobilenheder
Håndsæt 1
Håndsæt 2

Annullér

Kopier
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Telefonbog

Slet telefonbog

• Med navigeringstasterne (foroven/
forneden) skiftes der mellem linjerne.
• Telefonbogen slettes lokalt fra
Siedle-Scope-håndsættet. Den centrale telefonbog til basisstationen
forbliver uforandret.
Fremgangsmåde:
1 Vælg posteringen Slet telefonbog i Drop-up-menuen
Valgmuligheder for at slette
telefonbogen til dit Siedle Scope
håndsæt.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Der fremkommer et spørgsmål,
om alle posteringer skal slettes.
4 Vælg posteringen Ja.
5 Bekræft dette med den højre
softkey-taste (Bekræft).
6 En bekræftelse vises.

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2
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Opret ny kontaktperson
Slet kontaktperson
Kopier kontaktperson
Slet telefonbog
Kopier telefonbog
Rediger kontaktperson

Tilbage

Vælg

42

12:30
Håndsæt 2
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Slet alle indtastninger?

Nej
Ja

Annullér

Bekræft

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Tilbage
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Valgmuligh.

Kopier telefonbog

• Med navigeringstasterne (foroven/
forneden) skiftes der mellem linjerne.
• Kopiering af en kontakt/telefonbog fungerer kun mellem
påloggede Siedle-Scope-håndsæt og
ikke med håndsæt fra andre producenter, da GAP-standarden ikke er
tilstrækkelig kompatibel hertil.
Fremgangsmåde:
1 Vælg posteringen Kopier
telefonbog i Drop-up-menuen
Valgmuligheder for at kopiere den
lokale telefonbog fra dit håndsæt til
et andet håndsæt.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Vælg et håndsæt eller alle
håndsæt, i listen over de fundede
håndsæt.
4 Bekræft det indtastede med
bekræft-tasten (navigation).
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 En bekræftelse vises.

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Opret ny kontaktperson
Slet kontaktperson
Kopier kontaktperson
Slet telefonbog
Kopier telefonbog
Rediger kontaktperson

Tilbage

Vælg

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Alle mobilenheder
Håndsæt 1
Håndsæt 2

Annullér

Kopier

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

A

B

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea
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Telefonbog

Rediger kontaktperson

• Med navigeringstasterne (foroven/
forneden) skiftes der mellem linjerne.
• Også de gængse specialtegn, der
findes på det indstillede sprog, kan
indtastes ved at trykke flere gange
på en ciffertast: F.eks. indtastes ”Å”
efter 4 tryk på tasten A.
• Med den venstre softkey-taste
(<-X) korrigeres en forkert indtastning.
• Med afslut-tasten (rødt telefonrør)
kan indtastningen afbrydes, hvorefter der vendes tilbage til telefonbogen.
Tip:
Hvis din telefonbog er meget omfattende, kan du ved at trykke på
bogstavtasterne hoppe direkte til de
navneopslag, der begynder med det
pågældende bogstav.
Fremgangsmåde:
1 Vælg i drop-up-menuen
Valgmuligheder posteringen Opret
kontakt for at redigere en bestående postering i telefonbogen.
2 Vælg en postering i telefonbogen.
3 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
4 Tryk på den højre softkey-taste
(Rediger).
5 Bekræft med den højre softkey
(Gem).
6 En bekræftelse vises.
7 Efter ca. 1 sekund vises telefonbogen.

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Opret ny kontaktperson
Slet kontaktperson
Kopier kontaktperson
Slet telefonbog
Kopier telefonbog
Rediger kontaktperson

Tilbage

Vælg

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

A

B

Tilbage

Rediger

42

Rediger

12:30
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Efternavn

Abt

Fornavn

Heidrun

Privat

1234567890

Mobil

0987654321

Kontor

1234567890

Gem
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Menu – Intercom

Generelt

Via menuen Intercom kan du
udføre funktioner inden for bygningskommunikation som f.eks.:
• Lys tændes og slukkes
• Opkald til hustelefoner
• Opkald til andre Scope-håndsæt
• Dørmatik aktiveres
• Dørkald videreformidling aktiveres

42

12:30
Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

I menuen ”Intercom” er koblings- og
styrefunktionerne inddelt i følgende
kategorier:
• Stationer til indendørs brug
• Døre
• Omskift
• Dørkaldoptioner
Styre- og omskiftningsfunktionerne
skal programmeres af el-installatøren.
Fremgangsmåde:
1 Ud fra startbilledskærmen:
Med navigeringstasten til venstre
vælges menuen Intercom.

42

Intercom
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Svarenheder
Døre
Omskift
Dørkaldoptioner

Tilbage

Vælg
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Menu – Intercom

Opkald til stationer til indendørs
brug

Fremgangsmåde:
1 I menuen Intercom vælges
Intercom kontaktpersoner.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Menuen Stationer til indendørs
brug vises.
4 Vælg den kontaktperson, du
ønsker at ringen til.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Forbindelse oprettes. Displayet
ændrer sig til telefonimodus.

42

Intercom
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Svarenheder
Døre
Omskift
Dørkaldoptioner

Tilbage

Vælg

42

Svarenheder
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Havehus
Ulla
Kælder
Hans

Tilbage

Vælg

42

Svarenheder

12:30
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Ulla
Valgmuligh.

86

Dør kaldes

I særlige tilfælde kan det være
nødvendigt at kunne kalde en
besøgende, der står uden for døren,
aktivt via dørhøjttaleren.

42

Intercom
Håndsæt 2

Fremgangsmåde:
1 I menuen Intercom vælges Døre.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Menuen Døre vises.
4 Vælg den dør, du ønsker at kalde.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Forbindelse oprettes. Displayet
ændrer sig til telefonimodus.

12:30
Ma 27.04.2015

Svarenheder
Døre
Omskift
Dørkaldoptioner

Tilbage

Vælg

42

Døre

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Sidste dør
Dørmatik
Bagindgang
Havelåge

Tilbage

Vælg
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Omskift

Styre- og omskiftningsfunktionerne
skal programmeres af el-installatøren.
Fremgangsmåde:
1 I menuen Intercom vælges
Omskift.
2 Menuen Omskift vises.
3 Vælg koblingsfunktionen, der
skal gennemføres (f.eks. åbn garageport).
4 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
5 Koblingsfunktionen udløses.
6 En bekræftelse vises.

42

Intercom

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Svarenheder
Døre
Omskift
Dørkaldoptioner

Tilbage

Vælg

42

Omskift

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Lys
Garageport

Tilbage

Vælg

42

Omskift
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Garageport
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Døråbneren aktiveres automatisk,
når opkaldstasten betjenes ved
døren - dørmatik kan aktiveres for
en bestemt dør eller for alle døre.
En evt. forindstillet dørmatik deaktiveres automatisk, når dørkald videreformidling aktiveres.
Fremgangsmåde:
1 Vælg Intercom-indstillinger i
menuen Intercom.
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Menuen Dørkaldoptioner vises.
4 Vælg funktionen Dørmatik.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 En bekræftelse vises.

42

Intercom

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Svarenheder
Døre
Omskift
Dørkaldoptioner

Tilbage

Vælg

42

Dørkaldoptioner
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Dørmatik
Viderestilling

Annullér

Gem

42

Dørkaldoptioner
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Dørmatik on

Dørkald videreformidling off
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Aktivér dørkaldviderestilling

Indgående dørkald stilles videre til et
forinden fastlagt opkaldsnummer.
En evt. forindstillet dørmatik deaktiveres automatisk, når dørkald videreformidling aktiveres.
Fremgangsmåde:
1 Vælg Dørkaldviderestilling i
menuen "Intercom-indstillinger".
2 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
3 Menuen Dørkaldviderestilling
vises.
4 Funktionen Viderestillingsmål
er valgt.
5 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
6 Menuen Telefonbog vises.
7 Vælg en postering i telefonbogen.
8 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
9 En bekræftelse vises.

42

Dørkaldoptioner
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015

Viderestilling
Mål er ikke valgt

Dørkaldvidereformidlingsmål

Tilbage

Vælg

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

A

B

Abdullah, Rayan
Alpers, Heinrich
Abt, Heidrun
AIGA
Alves, Maria Teresa
Arthus Company, London
Bailey, Stuart
Baldinger, Andrea

Tilbage

Vælg

42

Telefonbog

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Abt, Hanne
Privat

+491122334455

Mobil

+49987654321

Kontor

+49123456789

Annullér
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Gem

Døråbner udløses

I menuen Viderestilling dørkald
viderestilles dørkald automatisk til
en fastnettelefon. Denne funktion
findes udelukkende for dørkald;
viderstilling af dørkald kan kun ske
til en fastnettelefon.
Ønsker du derudover at benytte
døråbnerfunktionen på din fastnettelefon, skal du indtaste din personlige PIN-kode.

Sikkerhedsanvisninger
• Led kun dørkald videre til kendte
telefonnumre/kontakter samt til
kendte fastnet-/mobiltelefoner.
• Giv ikke PIN-koden videre til fremmede personer.
• Deaktiver dørkald videreformidling,
når du ikke mere har brug for det.

Funktionen Åbn dør kan aktiveres
i stor afstand med en hvilken som
helst fastnettelefon. Hertil skal der
under dørsamtalen indtastes en
styrekode med den PIN, der aktuelt
gælder for basisstationen.
Fremgangsmåde:
1 Indtast under dørsamtalen følgende tegnsekvens via tastaturet til
fastnet-/mobiltelefonen for at aktivere funktionen Åbn dør: [PIN]# ->
f.eks. 8371#
2 Koblingsfunktionen udløses.
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Dørhøjttaler slukkes
Afslutning af samtale

Under dørsamtaler, der finder sted
med en ekstern fastnet-/mobiltelefon via et dørkald videreformidling,
høres en optagettone fra telefonnettet, når samtalen er afsluttet (og
røret er lagt på). Dette forhindres
ved at gøre dørhøjttaleren lydløs en
gang fra en vis afstand, før samtalen
afsluttes.
Fremgangsmåde:
1 Før dørsamtalen afsluttes, indtastes følgende tegnsekvens via
tastaturet på fastnet-/mobiltelefonen
for at gøre dørhøjttaleren lydløs en
gang: * 0 #
2 Indtastes denne tegnsekvens ikke,
høres telefonens optagettone indtil
samtalens timeout (ca. 1 minut) i
dørhøjttaleren.
3 Afslut dørsamtalen med din eksterne fastnet-/mobiltelefon.
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Generelt
Smart Gateway Mini SGM 650-0
svarer til basisstationen S 851-0.
Til driften af SGM 650-0 kræves
Siedle appen til Smart Gateway Mini.
Udvides SGM 650-0 med en mobilenhed SZM 851-0, ændres enheden
til en Siedle Scope S 851-0.
Siedle Scope er en IP-Gateway til
Siedle appen og DECT-basisstation til
Scope- og GAP-håndsæt.

Sikkerhedsanvisninger
1 Ændr standardadgangskoden
(admin/user) for administrator-/
brugeradgangen, uafhængigt af, om
basisstationen er forbundet med et
netværk med internet.
2 Sørg for, at dine adgangskoder
er sikre og består af tegn, tal og
specialtegn!

Smart Gateway Mini SGM 650–0
formidler som basisstation for Scope
S 851–0 mellem dørtelefonanlæg og
hjemmenetværk.
Den omsætter signalerne for dørtelefonanlægget til netværksprotokolniveau (IP) og gør det således muligt
at integrere smartphones og tablets i
dit dørtelefonsystem.
Til basisstationens browserbaserede brugerflade er der oprettet
to brugere med forskellige
rettigheder: admin (standardadgangskode: admin) og user (standardadgangskode: user).
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette
føre til illustrationsfejl.
Informationer om ibrugtagning af
basisstationen S 851–… eller Smart
Gateway Mini SGM 650–… fremgår
af den enkelte ibrugtagningsvejledning.
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Menustruktur brugerflade
Menuniveau 1
Systemstatus
Ændr adgangskode
Netværk
Dato / kl.
In-Home-bus
DECT
Telefoni
Siedle app
Kontakter

Menuniveau 2

Basisstation
Mobilenheder

Administrering
Opret

Aktualisering
Service
Fremhævede menupunkter har undermenupunkter.
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Pålogning som administrator

Fremgangsmåde:
1 Forbind PC`en vha. et netværkskabel til basisstationens LAN
bøsning.
2 Åbn Firefox-webbrowseren og
indtast basisstationens IP-adresse
(standard: 169.254.1.1).
3 Pålogningssiden åbnes.
4 Indtast brugernavn admin.

5 Indtast den tilhørende
adgangskode (standard: admin).
6 Vælg i givet fald et andet sprog.
7 Klik på Log på.
8 Basisstationens administrator-brugerflade vises.
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Pålogning som administrator
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.
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Som administrator kan du vælge
mellem følgende funktioner på
brugerfladen:
• Systemstatus
• Ændr adgangskode
• Netværk
• Dato/klokkeslæt
• In-Home-bus
• DECT
• Telefoni
• Siedle app
• Kontakter
• Update
• Service

Log af
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.

Fremgangsmåde:
1 Klik på Log af.
2 Du er blevet logget af basisstationen og befinder dig nu på pålogningssiden.
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Pålogning som bruger
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.
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Fremgangsmåde:
1 Forbind PC`en vha. et netværkskabel til basisstationens LAN
bøsning.
2 Åbn Firefox-webbrowseren på
din PC og indtast basisstationens
IP-adresse (standard: 169.254.1.1).
3 Pålogningssiden åbnes.
4 Indtast brugernavnet user.
5 Indtast den tilhørende
adgangskode (standard: user).

6 Vælg i givet fald et andet sprog.
7 Klik på Log på.
8 Brugerens brugerflade til basisstationen vises.

Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.
Som bruger kan du vælge mellem
følgende funktioner på brugerfladen:
• Systemstatus
• Ændr adgangskode
• Kontakter
• Service

Du skal have logget dig på igen som
administrator, før de næste trin gennemføres i systemkonfigurationen:
1 Log dig på igen som administrator på basisstationen.
2 Indtast brugernavn admin.
3 Indtast den tilhørende
adgangskode (standard: admin).
4 Vælg i givet fald et andet sprog.
5 Klik på Log på.
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Systemstatus
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.
Systemstatussen viser en kompakt
oversigt over statusserne for alle
kommunikationsgrænsefladerne:
• Status Netværk
• Status Telefontilslutning
• Status In-Home-bus
• Status for basisstationen
• Registrerede håndsæt
• Registrerede app-abonnenter
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Fremgangsmåde:
1 Klik på Systemstatus.
2 Systemstatus vises.

Ændr adgangskode
Du kan kun ændre adgangskoden
for den brugerflade, som du har
logget dig på: Pålogning som
administrator (admin) -> administrator-adgangskode (standard:
admin) Pålogning som bruger
(user) -> bruger-adgangskode
(standard: user)

Fremgangsmåde:
1 Klik på Ændr adgangskode.
2 Menuen Ændr adgangskode vises.
3 Indtast den gamle
adgangskode.
4 Indtast den nye adgangskode.
5 Gentag indtastningen af den nye
adgangskode.
6 Klik på Overtag.
7 Du har ændret adgangskoden.
8 Gentag processen med brugeradgang (user) efter ibrugtagningen.
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Netværksindstillinger ændres
Ved leveringen er DHCP aktiveret.
I DHCP-modussen tildeles basisstationen alle netværksindstillinger
fra Router/Managed Switch. Alle
ændringer af netværksindstillingerne påvirker opnåeligheden af
basisstationen på PC/Siedle appen i
netværket.
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.
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Fremgangsmåde:
1 Klik på Netværk.
2 Netværksindstillingerne vises.
3 Klik på den kvadratiske trykknap ud for DHCP.
4 Netværksindstillingerne ses på
hvid undergrund og kan ændres.
5 Gennemfør ændringerne på netværksindstillingerne.
6 Klik på Overtag.
7 Du har ændret netværksindstillingerne.

Indstilling af dato og klokkeslæt
Basisstationen kan automatisk synkronisere dato og klokkeslæt via
netværksrouteren, hvis der er en
netværksforbindelse. Som alternativ
kan dato og klokkeslæt indstilles
manuelt.
Basisstationen har brug for en korrekt dato og et korrekt klokkeslæt,
så f.eks. døråbneren også kan
udløses via Siedle appen til Smart
Gateway Mini, og alle optagede dørbilleder kan forsynes med den rigtige
dato og det rigtige klokkeslæt for
optagelsen.

Fremgangsmåde:
1 Klik på Dato/klokkeslæt.
2 Menuen Dato/klokkeslæt vises.
3 Klik på den kvadratiske trykknap ud for Automatisk.
4 Datoen og klokkeslættet ses på
hvid undergrund og kan ændres.
5 Indtast den aktuelle dato og det
aktuelle klokkeslæt.
6 Klik på Overtag.
7 Du har ændret datoen og klokkeslættet.

103

Basisstation/Smart Gateway Mini

Ændring af PIN
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Fremgangsmåde:
1 Klik på DECT > Basisstation.
2 Menuen Basisstation vises.
3 Indtast en ny 4-cifret PIN.
4 Klik på Overtag.
5 Pålogningen af et håndsæt er
kun muligt med den nye PIN.

Pålogningsmodus tændes –
Log mobilenhed på
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.

Fremgangsmåde:
1 Klik på DECT > Basisstation.
2 Menuen Basisstation vises.
3 Klik på den kvadratiske trykknap ud for Pålogningsmodus.
4 Pålogningsmodussen er kun
aktiv i ca. 2 minutter.
5 Log dit håndsæt på med den
viste PIN.
6 Pålogningsmodussen slukker automatisk efter fejlfri pålogning.
7 Du har logget dit håndsæt på.
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Håndsæt administreres –
Navn håndsæt ændres
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.
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Fremgangsmåde:
1 Klik på DECT > Håndsæt.
2 Menuen Håndsæt vises.
3 Klik på en abonnent
(INT 1 – INT 8).
4 Indtast et nyt navn til håndsættet.
5 Klik på Overtag.
6 Findes der flere påloggede
håndsæt, gentages processen med
de andre håndsæt.
7 Du har ændret navnet på håndsættet.

Frameld håndsæt
Alle håndsæt, der er logget på
basisstationen, skal logges af via
basisstationens browserbaserede
brugerflade, så de ikke mere vises
som interne abonnenter. Slukkes et
pålogget håndsæt, er det defekt,
eller er det fjernet fra basisstationens/DECT-repeaterens modtagelsesområde, vises det stadigvæk som
intern abonnent, også selv om
det ikke mere kan nås.
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App-abonnent oprettes
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Fremgangsmåde:
1 Klik på Siedle app.
2 Menuen Siedle app vises.
3 Klik på en abonnent (abonnent
1 - abonnent 4).
4 Indtast efternavnet på abonnenten.
5 Indtast fornavnet på abonnenten.
6 Indtast en adgangskode (4–10
tegn).

7 Indtast adgangskoden en gang
til.
8 Klik på Overtag.
9 Log appen på mobiltelefonen
med abonnentens data.
10 Ønsker du at logge flere
app-abonnenter på, gentages processen for alle app-abonnenter.
11 Du har oprettet en app-abonnent.

App-abonnent slettes

Fremgangsmåde:
1 Klik på Siedle app.
2 Menuen Siedle app vises.
3 Klik på en abonnent (abonnent
1 - abonnent 4).
4 Klik på Slet bruger.
5 Ønsker du at logge flere
app-abonnenter af, gentages processen for alle app-abonnenter.
6 Du har logget app-abonnenten af.

Brug ikke mere en iPhone/iPad
i kort eller lang tid (reparation,
salg, udskiftning) med Siedle
appen til Smart Gateway Mini,
afinstaller appen fra dette
apparat. Giv aldrig en iPhone/
iPad med en fungerende app
videre til fremmede personer!
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Kontakter kopieres mellem
håndsæt
Kopiering af en kontakt/telefonbog
fungerer kun mellem påloggede
Siedle-Scope-håndsæt og ikke med
håndsæt fra andre producenter, da
GAP-standarden ikke er tilstrækkelig
kompatibel hertil.
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Fremgangsmåde:
1 Klik på Kontakter > Administrer
> Kopier.
2 Menuen Administrer - Kopier
vises.
3 Klik på den kvadratiske trykknap ud for fra håndsæt (1–8) for
at vælge Kilde-håndsæt.
4 Klik på de kvadratiske trykknapper ud for til håndsæt (1–8)
for at vælge Mål-håndsæt.
5 Klik på Overtag.
6 Du har kopieret alle kontakter fra
kilde-håndsættet til mål-håndsættet/
håndsættene.

Kontakter slettes fra håndsæt
Sletning af en kontakt/telefonbog
fungerer kun med påloggede
Siedle-Scope-håndsæt og ikke med
håndsæt fra andre producenter, da
GAP-standarden ikke er tilstrækkelig
kompatibel hertil.

Fremgangsmåde:
1 Klik på Kontakter > Administrer
> Slet.
2 Menuen Administrer - Slet vises.
3 Klik på et bogstav (A–Z) for at
søge en kontakt eller indtast et
efternavn ud for Søg postering.
4 Alle kontakter, der stemmer
overens med dit udvalg/din indtastning, vises.
5 Klik på den ønskede kontakt.
6 Klik på Slet.

7 Ønsker du at slette yderligere
kontakter, gentages processen.
8 Du har slettet kontakten i den centrale telefonbog og på alle håndsæt.
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Tilføj kontakt
Kopiering af en kontakt/telefonbog
fungerer kun mellem påloggede
Siedle-Scope-håndsæt og ikke med
håndsæt fra andre producenter, da
GAP-standarden ikke er tilstrækkelig
kompatibel hertil.
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Fremgangsmåde:
1 Klik på Kontakter > Opret.
2 Menuen Opret vises.
3 Klik på Ny.
4 Indtast kontaktdataene (navn,
telefonnumre), der hører til kontakten.
5 Klik på de kvadratiske trykknapper ud for Disponibel på
håndsæt for kun at kopiere kontakten på udvalgte håndsæt.

6 Klik på Overtag.
7 Ønsker du at oprette yderligere
kontakter, gentages processen.
8 Du har oprettet kontakten i den
centrale telefonbog og kopieret den
over på de udvalgte håndsæt.

Kontakt søges og redigeres
Bruger du en anden webbrowser
end Mozilla Firefox, kan dette føre til
illustrationsfejl.

Fremgangsmåde:
1 Klik på Kontakter > Opret.
2 Menuen Kontakter - Opret vises.
3 Klik på et bogstav (A–Z) for
at søge en kontakt eller indtast et
efternavn ud for Søg postering.
4 Alle kontakter, der stemmer
overens med dit udvalg/din indtastning, vises.
5 Klik på den ønskede kontakt.

6 Ændr kontaktdataene det
ønskede sted.
7 Klik på Overtag.
8 Ønsker du at redigere yderligere
kontakter, gentages processen.
9 Du har ændret kontakten i den
centrale telefonbog og på alle
håndsæt.
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Kontakt søges og slettes
En kontakt kan kun slettes helt på
alle håndsæt. Bruger du en anden
webbrowser end Mozilla Firefox, kan
dette føre til illustrationsfejl.
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Fremgangsmåde:
1 Klik på Kontakter > Administrer
> Slet.
2 Menuen Administrer - Slet vises.
3 Klik på et bogstav (A–Z) for at
søge en kontakt eller indtast et
efternavn ud for Søg postering.
4 Alle kontakter, der stemmer
overens med dit udvalg/din indtastning, vises.
5 Klik på den ønskede kontakt.
6 Klik på Slet.

7 Ønsker du at slette yderligere
kontakter, gentages processen.
8 Du har slettet kontakten i den centrale telefonbog og på alle håndsæt.

System aktualiseres
En systemaktualisering er kun
mulig, hvis basisstationen/Smart
Gateway Mini er tilsluttet til en
router med internetforbindelse. I
dette tilfælde tildeles basisstationen/
Smart Gateway Mini en IP-adresse
af routeren, når den automatiske
adressetildeling (DHCP) er aktiv.
Står der ingen internetforbindelse til
rådighed i forbindelse med ibrugtagningen, gennemføres en systemaktualisering på et senere tidspunkt.

Fremgangsmåde:
1 Klik på Update.
2 Menuen Update vises.
3 Klik på Download.
4 Siedle-downloadområdet åbner i
webbrowseren.
5 Sammenlign softwareversionen
fra basisstationen med softwaren
i Siedle-downloadområdet (f.eks.
basisstation = 01.22.0.852w, Siedledownloadområde = 01.22.1.890w).

6 Er et højere versionsnummer til
stede, vælg da den nyere softwareversion og gem denne på
computeren.
7 Pak den downloadede, komprimerede software ud.
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8 Klik på Udvælg.
9 Siden Upload fil åbnes i webbrowseren.
10 Vælg den udpakkede softwareversion og bekræft det valgte
med Åbn.
11 Siden Upload fil lukkes, og
navnet på den udvalgte fil vises i
menuen Update.
12 Er du kommet til at vælge en forkert fil, fremkommer en fejlmelding.
13 Gentag processen igen.
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14 Klik på trykknappen Update
for at starte systemaktualiseringen.
15 Der fremkommer en bekræftende melding om update-processen.
16 Følg update-henvisningerne.

Hvis systemet er blevet aktualiseret korrekt, fremkommer en
bekræftende melding.
Gennemfør en nystart med basisstationen: Afbryd spændingsforsyningen i ca. 5 sekunder.
Nu er basisstationens system aktualiseret.

Håndsæt aktualiseres

Håndsæt aktualiseres

Indeholder systemupdaten også
en update af Siedle-Scopehåndsættet, vises dette som displaysymbol Ubesvaret opkald.
Aktualiseringen af håndsættet
startes via posteringen (f.eks.
SW-Update 01.22.1.890w) i
opkaldslisten Alle opkald.
Til aktualiseringen har du brug for
en funktionsdygtig ladeenhed og
en god radioforbindelse til basisstationen.
Gennemfør ingen aktualisering via
en DECT-repeater.
Den fuldstændige aktualisering
med nystart af håndsættet varer
ca. 5 minutter.
Det er kun muligt at aktualisere 1
håndsæt ad gangen. Flere håndsæt
skal aktualiseres efter hinanden.
Fremgangsmåde:
1 Med navigeringstasten til højre
vælges hovedmenuen.
2 Hovedmenu vises.
3 Menuen Opkaldsliste er valgt.
4 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
5 Opkaldslisten Alle opkald er
valgt.
6 Bekræft med den højre softkey-taste (Vælg).
7 Opkaldslisten Alle opkald vises.
8 Vælg posteringen til software-updaten (f.eks. SW-Update
01.22.1.890w).
9 Bekræft indtastningen med
besvar-tasten (grønt telefonrør)
eller med bekræft-tasten (navigation).

42 1

12:30
Mobilenhed 1

Ma 27.04.2015

42 1

Opkaldslister

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Alle opkald
Ubesvarede døropkald
Ubesvarede opkald
Besvarede opkald
Valgte numre
Tilbage

Vælg

42 1

Opkaldslister
Håndsæt 2

12:30
Ma 27.04.2015
SW-Update 01.22.1.890w
Ma 27.04.2015 12:30

Tilbage

Valgmuligh.
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10 Sæt håndsættet i ladeenheden og overhold de viste henvisninger.
11 Dataene overføres først
til håndsættet, når håndsættet
befinder sig i ladeenheden.
12 Aktualiseringsforløbet for
håndsættet vises i displayet med et
tandhjulssymbol og fremskridtet
for downloadet i procent.
13 Aktualiseringen af håndsættet
starter.
14 I displayet vises forskellige
henvisninger. Overhold venligst
disse! Håndsættet kan ikke nås for
indgående opkald under aktualiseringen!
15 Når softwaren er færdig med
at blive downloadet fra basisstationen til håndsættet, startes håndsættet igen.
16 Fjern først håndsættet fra
ladeenheden, når nystarten er
afsluttet, og startskærmen ses.
17 Aktualiser yderligere håndsæt
på samme måde.
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Service Call

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Stil mobilenhed i ladeenhed…
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Service Call

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Download…
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Service Call

12:30

Håndsæt 2

Ma 27.04.2015

Stil mobilenhed i ladeenhed…
Nystart…
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Siedle app til Smart Gateway Mini

Generelt
Den nye basisstation til Scope er
samtidig en IP-gateway. En LANtilslutning forbinder basisstationen
til IP-netværket. I det lokale WLAN
ledes dørkommunikationens signaler
videre til Siedle appen for Smart
Gateway Mini.
Før du kan bruge Siedle appen til
Smart Gateway Mini i dørkommunikationssystemet, skal programmeringen (som f.eks. kan gennemføres
af en uddannet elspecialist) samt
ibrugtagningen af basisstationen
S 851–… eller Smart Gateway Mini
SGM 650–… være afsluttet.
Pålogningsdataene for appen fastlægges, når Scope basisstationen
eller IP‑Gateway tages i brug.
Sikkerhedsanvisninger
Scope-håndsættet skal ligesom en
hoveddørsnøgle opbevares omhyggeligt og sikret mod tyveri, da husets
døre også kan åbnes udefra med
enheden.
Sørg for, at den ikke kommer i hænderne på uvedkommende!
Siedle appen til Smart Gateway
Mini kan bruges som døråbner fra
et hvilket som helst sted! Opbevar
smartphones/tablets, hvor Siedle
appen er aktiveret, et sted, hvor de
er beskyttet mod tyveri. Beskyt disse
apparater mod ubeføjet brug med
en kode/adgangskode. Brug altid de
aktuelste beskyttelsesmekanismer,
der står til rådighed på din mobiltelefon.

App’en vil under visse omstændigheder midlertidigt ikke kunne nås
i WLAN. Du vil så ikke modtage
nogen dørkald længere, eventuelt i
flere minutter.
Funktioner
Siedle appen til Smart Gateway
Mini gør din iPhone eller iPad til
en mobil udvidelse af et In-Homedørtelefonanlæg fra Siedle. Appen
blev udviklet specielt til at leve op til
dørkommunikationens krav. Deres
funktioner svarer til dem, der gælder
for en Siedle-svartelefon. Den modtager dørkaldet, viser et live-videobillede, opretter en samtaleforbindelse
og åbner døren. Selvfølgelig med
indbygget sikkerhed og al komfort,
f.eks. en billedlagring. Videobilledet
står straks til rådighed. Talekvaliteten
opfylder de store krav fra Siedle,
og døren åbnes ved at tippe på det
kendte nøglesymbol med en finger.
Siedle appen til Smart Gateway
Mini er det mobile supplement til et
dørtelefonanlæg og erstatter ikke
nogen station til indendørs brug. Af
den grund anbefaler Siedle udover
appen altid også at planlægge et
kabelbundet system til en svartelefon.

Funktioner:
- Audio- og videodørkommunikation
- Dør åbnes, lys tændes
- Sikker døråbnerfunktion
- Håndfri funktion
- Lydstyrke kan indstilles under
samtale
- Sluk for mikrofonlyd
- Forskellige opkaldstoner
- Manuelt dørvalg
- Visning af videobillede med billedudsnit
- Video-svinge-funktion af billedudsnit
- Automatisk billedlagerfunktion
- Understøtning headsets
- Autologin
- Skift mellem høj- og tværformat til
video (iPhone)
- Skift mellem høj- og tværformat til
hele appen (iPad)
Systemkrav:
- Siedle Scope V1.0 (S 851-…)
- Smart Gateway Mini V1.0
(SGM 650-…)
- iPhone 4/4S/5/5S/5C/6/6 Plus, iPad
2./3./4. generation, iPad mini, iPad
mini med Retina Display, iPad Air
Kompatibilitet: Kræver iOS 6.0 eller
nyere. Kompatibel med iPhone og
iPad.

Til drift af denne Siedle app kræves
Siedle Scope eller Smart Gateway
Mini i forbindelse med installationssystemet In-Home-Bus. Yderligere
informationer findes på hjemmesiden.
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Siedle app til Smart Gateway Mini

Adfærd ifm. forbindelsesindskrænkninger
Den begrænsede WLANforbindelse kan føre til funktionsindskrænkninger/funktionssvigt
af Siedle appen til In-Home.
Forbindelsesindskrænkninger kan
skyldes:
• Dårlig overførselshastighed på
grund af overskridelse af rækkevidden eller byggetekniske betingelser i bygninger (stålbeton)
• Afbrydelser af WLAN-forbindelsen
(svigt af WLAN-routeren)
• Fejl i WLAN-forbindelsen på grund
af udvendige påvirkninger (f.eks.
fejl i forbindelse med andre tekniske
apparater)
• Tekniske indskrænkninger af
WLAN-routeren
Ved forbindelsesindskrænkninger
reagerer Siedle-appen til In-Home på
følgende måde:
• Dårlig overførselshastighed:
Dataintensive funktioner aktiveres
underordnet (f.eks. dørkald kun med
audioforbindelse)
• Afbrydelser af WLAN-forbindelsen:
Efter ca. 5 sekunder fremkommer
en melding om, at der ikke er nogen
forbindelse til basisstationen. Appen
forbindes automatisk med basisstationen (autologin), så snart der igen er
en forbindelse til netværket.
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App-abonnent logges på
Før du kan logge Siedle appen til
Smart Gateway Mini på basisstationen, skal denne være installeret
på iPhone eller iPad, og mindst en
app-abonnent skal være oprettet
i basisstationen. På grund af de
forskellige skærmformater varierer
illustrationen af menuoverfladerne
i iPhone. Skal Siedle-appen bruges
til In-Home, har du brug for en
WLAN-router med tændt WLAN.
Overhold venligst henvisningerne
fra router-producenten om sikker
brug af WLAN (højeste krypteringsstandard med mindst WPA2(AES
/ CCMP), usynligt WLAN-navn/
SSID, langt og sikkert netværksadgangskode). Spær internetadgangen
til basisstationen i routeren!

Fremgangsmåde:
1 Installer Siedle appen til Smart
Gateway Mini på det passende
apparat (iPhone eller iPad), hvis det
endnu ikke er gjort.
2 Forbind iPhone/iPad med WLANrouterens WLAN.
3 Start Siedle appen til Smart
Gateway Mini på iPhone/iPad.
Pålogningsdialogen (login) vises.
4 Indtast Pålogningsdataene
for at logge Siedle appen til Smart
Gateway Mini på basisstationen:
5 IP-adresse til Gateway:
IP-adresse til basisstationen i netværket (f.eks. 192.168.1.20) - ikke
IP-adressen til internetadgangen i
WLAN-routeren.
6 Brugernavn: Brugernavn, der ikke
kan ændres, til hver app-abonnent i
basisstationen (app_1 til app_4).
7 Adgangskode: 10-cifret
adgangskode til en oprettet
app-abonnent i basisstationen.
8 Pålogningsdataene (brugernavn, adgangskode og IP-adresse
til Gateways) i appen skal stemme
overens med indtastningerne til
app-abonnenten i basisstationen, da
det ellers ikke er muligt at oprette
nogen forbindelse til basisstationen.
9 Giv en separat app-abonnent
med forskellig adgangskode til
hver iPhone/IPad.
10 Giv ikke pålogningsdataene
videre til fremmede personer!

Automatisk billedlagring

Symbolforklaring
Opkald besvares

Til videooverførslen kræves en
WLAN-forbindelse med tilstrækkelig
overførselshastighed til basisstationen.
Der gemmes automatisk et billede af
enhver person, der ringer på døren
på video-samtaleanlægget.
Hvert dørkald dokumenteres i en
dørkaldliste med dato og klokkeslæt
i menuen Dørkaldbilleder. Hvert
dørkald er forbundet med et billede,
der kan vises på et senere tidspunkt
i menuen Dørkaldbilleder og bruges
til andre formål.
Retlige henvisninger
Optagelser af personer, der er blevet
fotograferet uden at vide det, må
hverken offentliggøres eller gemmes
på offentligt tilgængelige billedlagre.
Personer, der er blevet fotograferet
uden at vide det, har krav på at
blive slettet på basis af deres ret til
deres eget billede. Gem ikke billeder
af fremmede personer på sociale
netværker og send dem ikke videre
via email til andre/offentlige persongrupper. Du overtræder derved disse
personers personlige rettigheder.
Skal gemte billeder bruges til privat-/
strafferetlige eller politimæssige
undersøgelser, skal du afklare dette
forinden med en advokat eller den
ansvarlige politistation.
Den lovbestemte, retmæssige drift/
installation af dette apparat og alle
dets systembestanddele (hardware
og software) ligger altid i operatørens ansvarsområde og ikke i apparatproducentens ansvarsområde.

Afslutning af samtale

Højttalende telefoni tændes og
slukkes

Mikrofonspærre aktiveres og deaktiveres

Åbning af dør

Tænd/sluk lys

Kald sidste dør

Dør kaldes

Døropkald billeder vises

Billede eksporteres

Slet billede

Opkaldstoner
Log af

Systemstatus
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App-abonnent logges af og
slettes

9:41 AM
9:41AM

Indstillinger

Opkaldstoner
Log af

Log af
Log af
Annullér
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Fremgangsmåde:
1 Åbn Siedle appen til Smart
Gateway Mini.
2 Åbn menuen Indstillinger >
Log af.
3 En bekræftelsesdialog med sikkerhedsspørgsmål.
4 Ønsker du at logge appen på
iPhone/iPad af basisstationen,
bekræft da med Log af.
5 Du har logget appen korrekt af.
6 Afinstaller Siedle appen til Smart
Gateway Mini fra iPhone/iPad.

100%

Brug ikke mere en iPhone/iPad i
kort eller lang tid (reparation, salg,
udskiftning) med Siedle appen til
Smart Gateway Mini, afinstaller
appen fra dette apparat. Giv aldrig
en iPhone/iPad med en fungerende
app videre til fremmede personer!
Slet den pågældende app-abonnent fra basisstationen. Dermed
sikres det, at den pågældende
app-abonnent ikke mere har adgang
til dørtelefonanlægget.
I nødstilfælde:
• Træk netværkskablet ud af LANtilslutningen i basisstationen
eller
• Deaktiver WLAN i WLANrouteren
• Bloker en evt. tilstedeværende ekstern adgang til LANnetværket.
Alle app-abonnenter, der er logget
på basisstationen, skal slettes via
basisstationens browserbaserede
brugerflade, så de ikke mere vises
som interne abonnenter. Slukkes
en iPhone/iPad med pålogget app,
bliver den defekt, eller tages den ud
af WLAN-routerens modtageområde, eller afinstalleres appen, vises
den oprettede app-abonnent stadigvæk som intern abonnent, også
selv om den ikke mere kan nås.

Hotelfunktion

Generelt
I hotelmodus kan funktionerne i
Scope-mobilenheden indstilles, så de
passer til det specielle behov, som
vekslende gæster har.
Hotelmodus forhindrer, at apparaterne skal stilles tilbage i deres
udgangstilstand efter hvert gæsteskift.
I hotelmodus er følgende begrænsninger aktiverede:
• Brugeren kan ikke ændre indstillinger.
• Brugeren kan bruge, men ikke
fastlægge kortvalg.
• Brugeren kan ikke ændre lydstyrken.
• Der gemmes ingen opkald i
opkaldslisterne.
• Brugeren kan ikke gemme kontakter i telefonbogen.
Følgende funktioner er stadigvæk
mulige i hotelmodus:
• Brugeren kan tage imod og udføre
interne opkald fra og til mobilenheder, der er forbundet med den
samme basisstation.
• Brugeren kan tage imod dørkald
og åbne døren.
• Brugeren modtager etagekald.
• Brugeren kan viderestille samtaler
til mobilenheder, der er forbundet
med den samme basisstation.
• Brugeren kan tage imod og
afbryde samtaler fra og til nettet.

Hotelmodus aktiveres
Fremgangsmåde:
1 Gennemfør alle nødvendige indstillinger for hotelgæsterne.
2 Indtast kontakterne, der er nødvendige for hotelgæsterne (f.eks.
reception, nødkald).
3 Spring tilbage til startbilleskærmen.
4 Tryk på firkanttasten.
5 Indtast ciffersekvensen 468356633
(H-O-T-E-L-M-O-D-E).
6 Tryk igen på firkanttasten
7 Bekræft det indtastede med
bekræft-tasten (navigation).En
bekræftelse vises.

Hotelmodus deaktiveres
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Tryk på firkanttasten.
3 Indtast ciffersekvensen 468356633
(H-O-T-E-L-M-O-D-E).
4 Tryk igen på firkanttasten
5 Bekræft det indtastede med
bekræft-tasten (navigation).
6 En bekræftelse vises.

+
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Demonstrationsmodus

Generelt
I demo-modussen vises videobilledsignalets kapacitet fra Siedle Scope
vha. eksemplariske filmsekvenser.
I demo-modussen kan der ikke
hentes andre funktioner frem.
Håndsættet kan stadigvæk nås til
interne og eksterne opkald. Demomodussen afsluttes automatisk, hvis
der kommer et indgående opkald,
og håndsættet skifter til driftsmodussen.

Afslut demo-funktion
Demo-modussen afsluttes ved at
indtaste en tastesekvens, mens filmsekvenserne kører.
Fremgangsmåde:
1 Tryk på firkanttasten to gange.
2 Bekræft det indtastede med
afslut-tasten (rødt symbol for telefonrør).
3 Efter ca. 1 sekund vises startbilledskærmen.

+

Demo-modus startes
Fremgangsmåde:
1 Skift til startbilledskærmen, hvis
denne ikke allerede vises.
2 Tryk på firkanttasten.
3 Indtast ciffersekvensen 3-3-6-6-84-3-3-6 (D-E-M-O-V-I-D-E-O).
4 Tryk igen på firkanttasten
5 Bekræft det indtastede med
bekræft-tasten (navigation).
6 Efter ca. 1 sekund starter de
eksemplariske filmsekvenser.

Dørkald
Håndsæt 2

Dørkald
Håndsæt 2
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Bortskaffelse
Forenklet EF-overensstemmelseserklæring

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

Bemærk
• Tag akkubatteriet ud af mobilenheden før bortskaffelsen.
• En direkte berøring af akkubatteriets kontakter med andre
metalgenstande kan føre til brand
og eksplosion! Klæb kontakterne til
med klæbebånd eller anden form
for isoleringsmateriale før bortskaffelsen.
• Bortskaffelse af udtjent udstyr
og akkubatterier skal ske ifølge
gældende miljøforskrifter; er du i
tvivl, kan du høre nærmere hos din
kommune, dit renovationsselskab
eller hos den forhandler, hvor du har
købt produktet.

Forenklet
EF-overensstemmelseserklæring
Producenten: S. Siedle & Söhne
Telefon- u. Telegrafenwerke OHG
Adresse: Bregstraße 1
D-78120 Furtwangen
erklærer, at produktet:
Type:
• S 851–0
• SZM 851–0
• SGM 851–0
opfylder de principielle krav, der
er angivet i de efterfølgende EF direktiver:
• EMC-direktiv 2004 / 108 / EF
• Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF
• Direktiv om radio- og teleterminaludstyr 1999/5/EF
, og at de efterfølgende, harmoniserede standarder er blevet benyttet:
• ETSI EN 301 489–1 V1.9.2
• ETSI EN 301 489–6 V1.3.1
• EN 55022:2010
• EN 55024:2010
• EN 60950–1:2006
• EN 301 406 V2.1.1
Den fuldstændige tekst fra
EU-overensstemmelseserklæringen
findes under følgende internetadresse:
http://www.siedle.com
Sti: Danmark > Home > Service
> Download > Håndværk og
engroshandel > Certifikater,
attester, lampedata >
Overensstemmelseserklæringer > S

Bemærk
Dette apparat produceres i forskellige landevarianter/landevariant-kombinationer. Landespecifikke,
tekniske tilslutningsbetingelser er
blevet overholdt.
Hver landevariant/landevariant-kombination er udelukkende beregnet
til at fungere i forbindelse med
den analoge telefontilslutning i det
enkelte land/de enkelte lande.
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