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Deze gebruikershandleiding vult aan
op/wordt aangevuld door:
• Productinformatie Access videopaneel
• Planning en systeemhandboek
Access Professional
De steeds actuele uitgave vindt u in
het downloadbereik op
www.siedle.com
Drukfouten voorbehouden.
Wij behouden ons het recht voor,
wijzigingen aan te brengen die de
technische vooruitgang ten goede
komen.

Veiligheidsrichtlijnen

Elektrische spanning

Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische
apparaten mogen uitsluitend door
een elektro-vakman worden uitgevoerd.
Montage
Bij de montage dient het oppervlak
eveneens lokaal tegen beschadigingen te worden beschermd.
Elektrostatische lading

Door elektrostatische lading kan bij
een direct contact met de printplaat
het apparaat worden vernietigd.
Vermijdt u daarom het direct aanraken van de printplaat.
Ingebruiknamevereisten
• Het eindapparaat moet via PoE
(Power over Ethernet; IEEE 802.3 af
of 802.3 at) met stroom verzorgd
worden.
De Access ingebruikname handleiding en het Access planning- en
systeemhandboek zijn in het downloadbereik beschikbaar.

Toepassing
Access videopaneel met touchscreen
17,5 cm voor de Access systeem uit
hoogwaardig kunststof. Het paneel
is een systeemproduct met vlakke
opbouwbehuizing voor de wand- en
tafelmontage. Het biedt een ergonomische en intuïtieve gebruikersgeleiding met gebaarbesturing.
Bestemmingsovereenkomstig
gebruik
Het paneel is onderdeel van een
deurcommunicatiesysteem en dient
uitsluitend binnen dit systeem te
worden gebruikt.
Siedle aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, die
voortkomt uit een niet bestemmingsovereenkomstig gebruik van
het paneel.
Bedieningsaanwijzingen
Om schade aan het paneel te vermijden, let u a.u.b. op het volgende:
Het touchscreen en de toetsen
kunnen door puntige voorwerpen
of voorwerpen met scherpe kanten
zoals bijvoorbeeld pennen of sleutels
beschadigd worden!
Gebruikt u uitsluitend uw vingers,
om het paneel te bedienen.

Onderhoudsaanwijzingen
Droge reiniging, agressieve reinigingsmiddelen en schuurmiddelen
kunnen het oppervlak beschadigen!
Reinigt u uw binnenapparaat alleen
met zachte, licht bevochtigde doek.
Let u er op, dat er geen vocht de
behuizing binnendringt.
Juridische aanwijzing
Opnamen van personen, die zonder
medeweten werden gefotografeerd,
morgen niet worden gepubliceerd of
op publiekelijk toegankelijke
beeldgeheugens worden geplaatst.
Personen die zonder medeweten
werden gefotografeerd, hebben een
recht op het wissen op basis van het
persoonlijke beeldrecht. Bewaart
u geen afbeeldingen van vreemde
personen op sociale netwerken of
verzendt u deze niet per email aan
anderen/publieke groepen.
U maakt hiermee inbreuk op de
privacyrechten van deze personen.
Indien opgeslagen beelden
worden gebruikt voor privé of
politie-uitingen, overlegt u dit dan
vooraf met een advocaat of de
verantwoordelijke politiebeambte.

Bij een herstart van het Access
videopaneel of van de Access server,
geschiedt de herstart van het Access
videopaneel stapsgewijs. Afhankelijk
van de systeemgrootte, kan een
volledige herstart meerdere minuten
duren. Gedurende deze tijd toont
het Access videopaneel verschillende
Engelstalige statussen. Het Access
videopaneel is pas gereed voor
gebruik, wanneer het beginscherm
voortdurend te zien is.
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Algemene informatie

Functie-omvang
Met de functies bellen, spreken,
zien, deur openen, licht, afstand
schakelen en oproepblokkering.
Prestatiekenmerken:
• Individual- en ManufakturDesignconcept met vele vormgevingsvarianten
• Grafische vormgevingsmogelijkheden in de Display voor individuele
bediening
• 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie
800 x 480 beeldpunten
• Briljante beeldweergave
• Uitstekende geluidskwaliteit
(2 luidspreker techniek)
• Ingang voor de etage-oproep
• Uitgang vrij programmeerbaar
• additionele in- en uitgangen met
Access input-/output accessoire
AZIO 870-…
• Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep en interne
oproep
• Schakelfuncties
• Beeldgeheugenfunctie
• Met tafelaccessoire AZTV 870-…
als tafelapparaat inzetbaar
• Te updaten via Access server
• vanaf Access server V 3.1…: AVP
met KNX aankoppeling aan de JUNG
Facility Pilot Server

Beeldgeheugen
Het opslaan van beelden gebeurt
centraal op de server. Opslaan van
de beelden op SD-kaart is momenteel niet mogelijk.
Opgeslagen beelden zijn net als
foto’s onderhevig aan het auteursrecht.

Service
Voor de aansprakelijkheid gelden de
wettelijke bepalingen.
Neemt u in geval van service contact
op met uw vakhandelaar of elektro
installateur.
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Access Service Center in de
fabriek in Furtwangen
Telefoon +49 7723 63-540
access@siedle.de

Productoverzicht
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Het Access videopaneel kenmerkt
zich door een touchscreen met een
groot vlak. Twee toetsen bezetten
de basisfuncties spreken/volume
regelen en deur openen. Verdere
functies worden via de display gerealiseerd.

Duidelijke symboliek, intuïtieve
bediening:
De belangrijkste toets is ook de
grootste, het mondsymbool toont
zonder misverstand, waarvoor zij
dient: voor het aannemen van het
gesprek. Parallel aan de beltoon
knippert de mond en lonkt zo de
bedienende hand. Is het gesprek
aangenomen, dan blijft de mond
voortdurend branden. De deuropenertoets staat duidelijk apart – een
bijdrage aan de veiligheid, want zo
wordt zij nooit verwisseld of per
ongeluk gedrukt.

1 Display met touch functie (touchscreen)
2 Spreektoets met LED weergave en
tuimelschakelaar voor het instellen
van het gespreksvolume
3 Luidspreker
4 Deuropenertoets
5 Microfoon
6 Statusweergaven
7 Weergave van startmenu, tijd en
datum (standaardconfiguratie)
8 Inhoudsbereik
9 Navigatielijst
10 Aantal pagina’s en weergegeven
pagina
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Productoverzicht

Spreektoets – Functies
Oproep aannemen

U kunt bij een deuroproep het gesprek binnen 60 sec. na de laatste keer
overgaan doorverbinden. U kunt bij een interne oproep het gesprek binnen
120 seconden na de laatste keer overgaan aannemen.
Drukt u de spreektoets, om het gesprek aan te nemen.
Tijdens een actief gesprek brandt de spreektoets.
Het paneel overdraagt spraak altijd maar in één richting en schakelt automatisch om.

Gespreksvolume instellen

Het gespreksvolume kan in 5 trappen worden ingesteld – zowel tijdens een
gesprek als ook zonder actief gesprek.
Heeft u het minimale volume ingesteld, dan reageert alleen de + op de
spreektoets. Heeft u het maximale volume al ingesteld, dan reageert
alleen de – op de spreektoets. Het ingestelde volume wordt voor toekomstige gesprekken overgenomen.
Tijdens het lopende gesprek:
• Volume verhogen: Drukt u + op de spreektoets, totdat de grafische
regelaar voor het gespreksvolume verschijnt en houdt u + ingedrukt,
totdat het gespreksvolume de gewenste waarde heeft bereikt.
• Volume verlagen: Drukt u – op de spreektoets, totdat de grafische
regelaar voor het gespreksvolume verschijnt en houdt u – ingedrukt,
totdat het gespreksvolume de gewenste waarde heeft bereikt.
Zonder actief gesprek:
1. Opent u het menu instellingen > Audio > Gespreksvolume
2. Stelt u via regelaars het gespreksvolume in.
3. Het ingestelde volume wordt voor toekomstige gesprekken overgenomen.

Gesprek beëindigen

Tijdens een actief gesprek brandt de spreektoets.
Drukt u de spreektoets, om het gesprek te beëindigen.

Gemiste oproepen

Bij gemiste deuroproepen/oproepen knippert het mondsymbool op de
spreektoets, wanneer u dit zo heeft ingesteld.
Deze meldfunctie stelt u in het menu Instellingen > ECO modus >
Oproepweergave > Spreektoets knippert bij gemiste oproepen in.

Deuropener-toets – Functie

Drukt u op de deuropenertoets.
De deuropener wordt gedurende 3 seconden uitgevoerd.
Met de deuropenertoets kunt u ook zonder deuroproep altijd de deuropener van de deur openen, vanwaar het laatst werd gebeld.
Aanwijzingen: In de afleveringstoestand is de uitvoertijd voor de deuropener vooringesteld op 3 seconden en kan in de Access server worden
gewijzigd.
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Touchscreen – Bediening

Menu oproepen
1 Typt u op het gewenste symbool.
Start
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Functies oproepen
1 Typt u op de gewenste tegel.
Start
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Tegel verschuiven
1 Typt u met een willekeurige
vinger op een tegel, die u op het
beginscherm wilt verschuiven. De
tegel wisselt gedurende korte tijd
van kleur.
2 Verschuift u de tegel met uw
vinger naar een vrij veld op het
beginscherm.

Start
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Touchscreen – Bediening

Pagina’s wisselen – Startscherm
1 Veegt u vloeiend met een willekeurige vinger horizontaal over het
beginscherm op het touchscreen
om de pagina te wisselen. Bevindt
u zich op de eerste of de laatste
pagina, dan werkt de veegbeweging alleen in de tegenovergestelde
richting.
Het aantal beschikbare pagina’s
wordt door een punt per pagina
aangeduid. De punten bevinden
zich in het midden in het onderste
bereik van het touchscreen. De
actuele pagina onderscheidt zich
altijd met een andere kleur van de
andere pagina’s. Het beginscherm
bestaat uit meerdere pagina’s, die
met een veegbeweging kunnen
worden gewisseld.
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Menu- en symbooloverzicht

Menustructuur gebruikersoppervlak
Start

Oproepdoorschakeling
Beltoon
Deurautomatiek

Contacten

Alle
Conciërge
Intern
Extern
Groepen
Deuren

Camera’s

Standaard beeld
Groot beeld

Schakelen

Alle schakelfuncties
Deuren
Algemeen
Licht
Statusweergave
Postmelder

Gebouwenautomatisering *

(Gebouwenautomatisering oproepen)

Beeldgeheugen

Standaard beeld
Groot beeld
Alle afbeeldingen wissen

Bellerlijst

Alle invoeren wissen

Instellingen

Audio

Gespreksvolume
Beltoonvolume

Display

Helderheid

Taal

Taalselectie

Beeldweergave

Standaard beeld
Groot beeld

Ontwerp

Ontwerp Helder/Donker
Positie van menugeleiding en
navigatielijst Links/Rechts

ECO Mode

Oproepweergave
Rusttoestand

Display reinigen
Systeem

Toestelinformatie
Apparaatinformatie
Licentie informatie

Reset

Fabrieksinstelling

De ECO-modus kan via het menu
Instellingen worden gebruikt. Het
symbool gebouwenautomatisering wordt op uw AVP alleen dan
weergegeven, indien voor uw AVP

de aankoppeling aan de gebouwenautomatiseringserver (JUNG
Facility Pilot Server) in de Accessserver werd geconfigureerd.

ECO Mode *
* In de navigatielijst van de AVP kunnen
max. 8 symbolen worden weergegeven. Wordt het symbool gebouwenautomatisering weergegeven, dan
vervalt het symbool ECO-modus.
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Menu- en symbooloverzicht

Symboolverklaring
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Start/Startscherm

Gebouwenautomatisering
*

Deur openen

Drop-down menu – Openen

Beeldgeheugen

Groot beeld

Drop-down menu – Sluiten

Alle afbeeldingen wissen

Standaard beeld

Oproepdoorschakeling Aan

Afbeelding wissen

Oproep aannemen

Beltoon Uit

Bellerlijst / Gemiste
oproepen

Microfoon uit

Deurautomatiek aan

Instellingen

Oproep weigeren/Gesprek
beëindigen

Contacten

Audio

Etage-oproep

Niet storen a.u.b.!
(Oproepblokkering)

Volume –

Contact – Conciërge

Volume +

Contact – Intern

Display

Alle contacten/Contact –
Extern

Helderheid –

Contact – Groepen

Helderheid +

Deuren

Taal

Camera’s / Deurstation

Beeldweergave

Lijst

Ontwerp

Standaard beeld

ECO Mode

Groot beeld

Display reinigen

Laden …

Systeeminformatie

Schakelen

Reset

Alle schakelfuncties/
Schakelen

ECO Mode *

Licht schakelen

Interne oproep / Audiodeurstations / Externe
oproep

Postmelder

Afbeelding opslaan

Statusweergave

Licht schakelen

* In de navigatielijst van de AVP
kunnen max. 8 symbolen worden
weergegeven. Wordt het symbool
gebouwenautomatisering weergegeven, dan vervalt het symbool
ECO-modus.
De ECO modus is dan via het instellingen menu bereikbaar.

Statusweergaven
Beltoon Uit

Het symbool toont, dat de akoestische signalering van deuroproepen en
oproepen uitgeschakeld is.

Gemiste oproepen

Het symbool geeft aan, dat minimaal een oproep werd gemist. Wanneer
u op dit symbool typt, wordt de lijst met oproepen geopend. De gemiste
oproepen blijven tot het openen van de lijst met oproepen met een kleur
benadrukt.

Oproepdoorschakeling
Aan

Het symbool geeft aan, dat de functie oproepdoorschakeling is ingeschakeld.
Alle deelnemeroproepen worden direct of na een ingestelde tijd (oproepdoorschakeling na X seconden) naar het gekozen doel doorgeschakeld.
Een deelnemer oproepaanname is pas weer mogelijk, wanneer de oproepdoorschakeling gedeactiveerd werd.

Deurautomatiek aan

Het symbool geeft aan, dat de functie deurautomatiek is ingeschakeld.
De functie moet in de Access server zijn geconfigureerd.
De deuropener wordt na het drukken van de oproeptoets automatisch uitgevoerd – afhankelijk van de programmering ofwel voor een bepaalde deur
of voor alle deuren.

Statusweergave contacten

Het symbool bevindt zich als punt naast ieder contact/deur in de menu’s
contacten en camera’s.
Het symbool toont aan, of een contact/deur bereikbaar (groen), niet bereikbaar is (grijs) of bezet (rood) is.

Displaysymbolen –
Statuswijziging
Statusweergave – Uit
Statusweergave – Aan

Statuswijziging door
• kleurwisseling van het symbool
• verandering van het symbool

Schakelen – Uit
Schakelen – Aan
Schakelen – Uit

Statuswijziging door kleurwisseling
van het symbool

Schakelen – Aan
Statusweergave contacten –
groen (Bereikbaar)
Statusweergave contacten –
grijs (Niet bereikbaar)
Statusweergave contacten –
rood (Bezet)
Drop-down menu
– Openen

Statuswijziging door verandering
van het symbool

Drop-down menu
– Sluiten
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Displaynavigatie

Navigatielijst
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Start

Het menu start is de startpagina van het Access videopaneel met individueel
te configureren tegels en een drop-down menu. Via het drop-down menu
heeft u toegang tot de functies oproepdoorschakeling, beltoon en deurautomatiek. Via de tegels, die via de Access server moeten worden ingericht,
heeft u toegang tot op het systeem ingerichte stuur- en intercomfuncties.
Let op: Er worden alleen de tegels getoond, die voor uw Access videopaneel
werden geprogrammeerd. Werden geen functies geprogrammeerd, dan
heeft u op de startpagina alleen toegang tot het drop-down menu.

Contacten

In het menu contacten vindt u alle ingerichte contacten.
Hier kunt u de contacten
• volgens de beschikbare categorieën filteren en gesorteerd laten weergeven
•direct kiezen

Camera’s

In het menu camera’s vindt u alle ingerichte video deurstations. Audio deurstations bevinden zich uitsluitend in het menu contacten.
Hier kunt u
• het live camerabeeld van een deurstation oproepen
• het video deurstation direct kiezen
• de videobeeldweergave (standaardweergave/grote weergave) wijzigen

Schakelen

In het menu schakelen heeft u toegang tot alle ingerichte schakelfuncties
met statusweergave evenals meldfuncties.
Hier kunt u de invoeren:
• volgens de beschikbare categorieën/filters gesorteerd laten weergeven.
• direct uitvoeren of laten weergeven.

Gebouwenautomatisering *

Door drukken op het symbool gebouwenautomatisering, opent u de
startpagina van de gebouwenautomatiseringserver.

Beeldgeheugen

In het menu beeldgeheugen vindt u de opgenomen afbeeldingen van deuroproepen van alle ingerichte/vrijgegeven deurspreekposities en kunt u deze
bekijken.
Hier kunt u
• de afbeeldingen op datum en tijd bekijken en waarderen
• individuele afbeeldingen wissen
• alle afbeeldingen wissen
• de in het menu beeldgeheugen getoonde weergave van de invoeren veranderen (lijstweergave zonder voorbeeld, grote beeldweergave, standaardbeeldweergave)

Bellerlijst

In het menu lijst met oproepen vindt u alle gemiste en geweigerde
oproepen als lijstinvoer.
Hier kunt u
• alle gemiste oproepen op datum en tijd waarderen
• alle invoeren wissen
• een beller door typen op de lijstinvoer direct terugbellen.
Afhankelijk van het gekozen Design (licht/donker) verschillen de lijst-items in
kleur in bewerkt (zwart/wit) en onbewerkt (blauw/geel).

Instellingen

In het menu instellingen
• voert u de basisinstellingen (taal, geluids- en weergave-instellingen,
ECO modus) uit
• krijgt u informatie over uw apparaat
• kunt u de reinigingsmodus activeren en
• zet u het apparaat terug in de afleveringstoestand

ECO Mode *

Door typen op het symbool ECO, zet u de display in de rusttoestand. Om de
display weer te activeren, typt u op een willekeurige plaats op het touchscreen.

Start – Drop-down menu
Oproepdoorschakeling

Oproepdoorschakeling in- en uitschakelen
Inkomende oproepen worden naar een vooraf geconfigureerd oproepdoel
doorgeschakeld.
Zolang de oproepdoorschakeling actief is, wordt in de statusweergave het
bijbehorende symbool weergegeven.

Beltoon

Beltoon uit- en aanschakelen
Hier kunt u de beltoon
• mute schakelen
• weer inschakelen
Het symbool geeft aan, of de akoestische signalering van deuroproepen en
oproepen actief of mute geschakeld is.

Deurautomatiek

Deurautomatiek in- en uitschakelen
De deuropener wordt na het drukken van de oproeptoets automatisch uitgevoerd – afhankelijk van de programmering ofwel voor een bepaalde deur
of voor alle deuren.
Aanwijzingen:
• De functie deurautomatiek dient in de Access server te zijn geconfigureerd, om te kunnen worden gebruikt.
• De deurautomatiekfunctie moet handmatig worden geactiveerd en gedeactiveerd!
• Zolang de deurautomatiek actief is, wordt in de statusweergave het bijbehorende symbool weergegeven.

Camera’s
Deurstation

Hier zijn alle ingerichte deurstations zichtbaar en kunnen direct worden
opgeroepen. De naamstelling geschiedt bij de systeemconfiguratie (bijv.
ingangsdeuren, hoofdingang,…).

Standaard beeld

Standaard beeldweergave voor afbeelding en video.

Groot beeld

Grote beeldweergave voor afbeelding en video.

* Aanwijzing bij de weergegeven
symbolen in de navigatielijst:
In de navigatielijst van de AVP
kunnen max. 8 symbolen worden
weergegeven. Wordt het symbool
gebouwenautomatisering weergegeven, dan vervalt het symbool
ECO-modus.
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Displaynavigatie

Schakelen –
Drop-down menu
Alle schakelfuncties

Alle beschikbare schakelfuncties worden getoond.

Deuren

Voor de weergave van de schakelfuncties, statusweergaven en
meldfuncties in de categorieën/filters, dient de Access server te zijn
geprogrammeerd/geconfigureerd.

Algemeen
Licht
Statusweergave
Postmelder
Beeldgeheugen
Standaard beeld

De afbeeldingen worden in de standaard beeldweergave getoond.

Groot beeld

De afbeeldingen worden in de grote beeldweergave getoond.

Lijst

De afbeeldingen worden als lijstinvoer getoond.

Alle afbeeldingen wissen

Alle beschikbare afbeeldingen van de deelnemer worden gewist.

Afbeelding wissen

De gekozen afbeelding wordt gewist.

Bellerlijst
Alle invoeren wissen
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Alle beschikbare invoeren in de oproeplijst worden gewist.

Instellingen
Audio

Gespreksvolume

Gespreksvolume
(in 5 trappen instelbaar)

Beltoonvolume

Belvolume
(in 5 trappen instelbaar)

Display

Helderheid

Helderheid
(in 5 trappen instelbaar)

Taal

Taalselectie

Deutsch
Français
Nederlands
Dansk
Polski

Beeldweergave

Standaard beeld

Standaard beeldweergave voor
afbeelding en video.

Groot beeld

Grote beeldweergave voor
afbeelding en video.

Helder

Licht gebruikersoppervlak

Donker

Donker gebruikersoppervlak

Positie van menugeleiding en
navigatielijst – Links

Menugeleiding en navigatielijst
bevinden zich op de linkerzijde.

Positie van menugeleiding en
navigatielijst – Rechts

Menugeleiding en navigatielijst
bevinden zich op de rechterzijde.

Oproepweergave

Spreektoets knippert bij gemiste
oproepen.

Rusttoestand

De Display wisselt na een instelbare
periode van inactiviteit naar de ruststand of blijft continu actief.

Ontwerp

ECO Mode

Display reinigen

Systeem

English
Italiano
Español
Svenska
русский

De touch functie is voor de reiniging
van de Display tijdelijk gedeactiveerd. (10 sec.)
Toestelinformatie

Informatie over het de deelnemer
(naam, telefoonnummer)

Apparaatinformatie

Informatie over het apparaat (naam,
telefoonnummer, versie, netwerkkaart, server IP adres)

Licentie informatie

Uitgebreide licentie informatie over
het product.

Reset

Fabrieksinstelling

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

ECO Mode

Door typen op het symbool ECO, zet u de display in de rusttoestand.
Om de display weer te activeren, typt u op een willekeurige plaats op het
touchscreen.
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Bediening

Deuroproep
Afbeelding opslaan

Afbeelding handmatig opnemen

Licht schakelen *

Lichtrelais uitvoeren

Deur openen *

Deuropener uitvoeren

Groot beeld *

Grote beeldweergave voor afbeelding en video.

Standaard beeld *

Standaard beeldweergave voor afbeelding en video.

Oproep weigeren

Wanneer u een inkomende oproep niet wilt aannemen, typt u op het rode
hoornsymbool. Indien het apparaat tot een groep behoort, dan blijft de
oproep op de andere apparaten behouden.

Oproep aannemen

Typt u op het aannemen symbool (groene hoornsymbool) om een inkomende oproep aan te nemen. U kunt bij een deuroproep het gesprek
binnen 60 sec. na de laatste keer overgaan doorverbinden. Na aannemen
van de oproep wordt de spraakverbinding opgebouwd. Tijdens een actief
gesprek brandt de spreektoets.
Beëindigt u een deuroproep niet handmatig, dan geschiedt een automatische onderbreking van het deurgesprek na een systeem time-out van
10 minuten, zodat niet ongewenst geluiden gedurende langere tijd vanuit
de woning naar buiten worden overgedragen.

Microfoon uit

Met de microfoonblokkering schakelt u de microfoon van het paneel tijdens
een actief gesprek op mute, om u met een persoon in de ruimte discreet te
onderhouden. Uw gesprekspartner aan de deur of het interne toestel kan
niet meeluisteren. Als aanwijzing wordt een doorgestreepte microfoon met
een afwijkende achtergrondkleur getoond.

Gesprek beëindigen

Door typen op het rode hoornsymbool beëindigt u het lopende gesprek.
Beëindigt u een deuroproep niet handmatig, dan geschiedt een automatische onderbreking van het deurgesprek na een systeem time-out van
10 minuten, zodat niet ongewenst geluiden gedurende langere tijd vanuit
de woning naar buiten worden overgedragen.

Oproep aannemen / Gesprek
beëindigen / Gespreksvolume
instellen

Met de spreektoets kunt u een inkomende oproep aannemen of een lopend
gesprek beëindigen. Tijdens een lopend gesprek kan het gespreksvolume
worden gewijzigd.

* afhankelijk van de systeemconfiguratie
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Oproep/Interne oproep
Groot beeld *

Grote beeldweergave voor afbeelding en video.

Standaard beeld *

Standaard beeldweergave voor afbeelding en video.

Oproep weigeren /
Gesprek beëindigen

Wanneer u een inkomende oproep niet wilt aannemen, typt u op het rode
hoornsymbool. Indien het apparaat tot een groep behoort, dan blijft de
oproep op de andere apparaten behouden.

Oproep aannemen

Typt u op het aannemen symbool (groene hoornsymbool) om een inkomende oproep aan te nemen. U kunt bij een interne oproep het gesprek
binnen 120 seconden na de laatste keer overgaan aannemen. Na aannemen
van de oproep wordt de spraakverbinding opgebouwd. Tijdens een actief
gesprek brandt de spreektoets.

Microfoon uit

Met de microfoonblokkering schakelt u de microfoon van het paneel tijdens
een actief gesprek op mute, om u met een persoon in de ruimte discreet te
onderhouden. Uw gesprekspartner aan de deur of het interne toestel kan
niet meeluisteren. Als aanwijzing wordt een doorgestreepte microfoon met
een afwijkende achtergrondkleur getoond.

Gesprek beëindigen

Door typen op het rode hoornsymbool beëindigt u het lopende gesprek.

Oproep aannemen / Gesprek
beëindigen / Gespreksvolume
instellen

Met de spreektoets kunt u een inkomende oproep aannemen of een lopend
gesprek beëindigen. Tijdens een lopend gesprek kan het gespreksvolume
worden gewijzigd.

* afhankelijk van de systeemconfiguratie

17

Bediening

Contact bellen
Om een contact te bellen, heeft
u 2 mogelijkheden:
• Keuze van een contact via het
menu contacten
• Keuze van een contact via het
beginscherm
Keuze van een contact via het
beginscherm

De keuze van een contact via het
beginscherm is alleen mogelijk, wanneer een tegel met contacten op het
beginscherm werd aangemaakt.
Voortgangswijze:
1 Typt u in het beginscherm op het
gewenste contact, om deze op te
roepen.
2 De oproepopbouw wordt gestart.
Er verschijnt een melding in de
display.
3 Neemt de opgeroepene de oproep
aan, dan wisselt de weergave naar
de gespreksmodus. Deuroproep
worden direct verbonden.
4 In de gespreksmodus worden alle
bedienbare functies getoond.
Keuze van een contact via het
menu contacten

4 De oproepopbouw wordt gestart.
Er verschijnt een melding in de
display.
5 Neemt de opgeroepene de oproep
aan, dan wisselt de weergave naar
de gespreksmodus. Deuroproep
worden direct verbonden.
6 In de gespreksmodus worden alle
bedienbare functies getoond.
Terugbellen van gemiste
oproepen

Voortgangswijze:
Om een gemiste beller terug te
bellen, wisselt u naar het menu
oproeplijst en drukt u op de
betreffende lijstinvoer. Het menu
oproeplijst bereikt u via de navigatielijst of het symbool gemiste
oproepen in de statusweergave.
Deurstation kieze
Een gerichte oproep van een deurspreekpositie is mogelijk, wanneer
dit voor uw Access videopaneel
werd ingericht. De directe keuze van
deurspreekposities is dan ofwel via
een ingerichte tegel op het beginscherm of via het menu contacten
mogelijk.
Weergavemode wisselen

In het menu contacten bevinden zich
alle contacten, die voor u werden
vrijgegeven. In de contacten kunnen
interne en externe deelnemers,
groepen, eindapparaten en deuren
zijn opgenomen, die u kunt kiezen.
Voortgangswijze:
1 Typt u op het symbool contacten
in de navigatielijst, om het menu
contacten te openen.
2 Om de gewenste contactlijst te
kunnen laten weergeven, typt u
op het betreffende symbool (allen,
conciërge, intern, extern, groepen,
deuren).
3 Typt u op het gewenste contact,
om deze op te roepen.
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Om de weergave van het videobeeld
te wijzigen, heeft u 2 mogelijkheden:
• Drukt u twee keer op het weergegeven camerabeeld, om tussen de
weergavemodi (standaardweergave
en grote weergave) te wisselen.
• Typt u op het symbool grote
weergave of het symbool standaard
weergave, om tussen de weergavemodi (standaardweergave en grote
weergave) te wisselen.

Gebouwenautomatisering
oproepen

Vanaf Access V 3.1.0 is de aankoppeling en het gebruik van een
gebouwenautomatiseringserver
(JUNG Facility Pilot Server) via het
Access videopaneel mogelijk. Let u
er a.u.b. op, dat de gebouwenautomatiseringserver (JUNG Facility Pilot
Server) geen onderdeel van het
Siedle Access systeem is.
De service en de verkoop van hardware en licenties geschiedt uitsluitend door de firma ALBRECHT JUNG
GmbH & Co. KG.
Aanwijzingen:
Het symbool gebouwenautomatisering wordt op uw AVP alleen
dan weergegeven, indien voor uw
AVP de aankoppeling aan de gebouwenautomatiseringserver (JUNG
Facility Pilot Server) in de Accessserver werd geconfigureerd.
• De functie gebouwenautomati
sering oproepen dient voor de visualisatie van KNX stuur-/schakelfuncties
(bijv. KNX-Dimm-Aktor) van de
gebouwenautomatiseringserver
(JUNG Facility Pilot Server) op de AVP
in het Access systeem.
• De integratie resp. weergave van
het bedienoppervlak geschiedt
per ingesloten HTML frame. De
functie-omvang en het verschijningsbeeld (Design) kunnen uitsluitend op
de gebouwenautomatiseringserver
(JUNG Facility Pilot Server) worden
geconfigureerd. Voor de ingebruikname en bediening gebruikt u a.u.b.
de betreffende documentatie van de
fabrikant.
Voorwaarde:
De gebouwenautomatiseringserver
(JUNG Facility Pilot Server) is gereed
voor gebruik en de aankoppeling
aan de gebouwenautomatiseringserver (JUNG Facility Pilot Server) is in
de Access server geconfigureerd.

Voortgangswijze:
1 Typt u in de navigatielijst op het
symbool gebouwenautomatisering.
2 De startpagina van de gebouwenautomatisering wordt getoond.
Beeldweergave vastleggen

De gewenste beeldweergave voor
afbeelding en video, kan in het
menu instellingen voor alle deuroproepen/oproepen als standaard
worden vastgelegd.
Voortgangswijze:
1 Typt u in de navigatielijst op het
symbool instellingen.
2 Typt u op het symbool beeldweergave.
3 Typt u op standaardweergave of
grote weergave, om de gewenste
beeldweergave voor afbeelding en
video definitief vast te leggen.
4 Typt u op OK, om uw keuze te
bevestigen.
5 Alle deuroproepen/oproepen
worden toekomstig met de gekozen
beeldweergave getoond.

Onderhoudsaanwijzingen
Droge reiniging, agressieve reinigingsmiddelen en schuurmiddelen
kunnen het oppervlak beschadigen!
Reinigt u uw binnenapparaat alleen
met zachte, licht bevochtigde doek.
Let u er op, dat er geen vocht de
behuizing binnendringt.
Display reinigen

Opdat u bij het reinigen van het
paneel niet per ongeluk een functie
uitvoert of instellingen verandert,
kunt u de touch functie gedurende
een korte tijdspanne (10 seconden)
blokkeren.
Voortgangswijze:
1 Typt u in de navigatielijst op het
symbool instellingen.
2 Typt u op het symbool Display
reinigen.
3 Reinigt u de apparaatdisplay.
4 Wanneer de reiniging meer tijd in
beslag neemt, typt u opnieuw op
het symbool Display reinigen.

Terugzetten naar afleveringstoestand
Het terugzetten van het paneel in
de afleveringstoestand betreft alleen
de op het paneel te veranderen
instellingen, zoals bijvoorbeeld het
beltoonvolume of de display instellingen.
De programmering door de elektro-installateur gaat niet verloren.
Voortgangswijze:
1 Typt u in de navigatielijst op het symbool instellingen.
2 Typt u op het reset symbool.
3 Typt u op OK, om het apparaat in de
afleveringstoestand terug te zetten.
4 Zodra de handeling is afgesloten,
wordt het menu Instellingen > Taal
getoond.
5 Kiest u a.u.b. uw taal uit, om het
apparaat naar de gebruikstoestand
om te zetten.
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Algemene informatie

Verwijdering
Alle elektro- en electronica-apparaten dienen gescheiden van het
algemene huisvuil op de daarvoor
voorschreven wijze te worden verwijderd.
Juiste verwijdering en gescheiden
inzameling van oude apparaten
dienen ter voorkoming van potentiële milieu- en gezondheidschade.
Zij zijn een vereiste voor de recycling
van gebruikte elektro- en electronica-apparaten.
Wanneer dit symbool van een
doorgestreepte afvalemmer op een
product is aangebracht, dan is dit
product onderhevig aan de Europese
richtlijn 2002/96/EC.
Aanwijzingen
Let bij de verwijdering van uw oude
apparaten en accu’s op de plaatselijk
geldende afvalverwijderingsbepalingen, die u bij uw gemeente, uw
vuilinzameldienst of de vakhandelaar, bij wie u het product heeft
aangeschaft, kunt opvragen.
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