
Dørtelefon - Beskrivelse 

 
 

a Døråbnerknap 
b LED-indikator 

c Taletast 
d Mikrofon 

 

 
 

 
 

 
 

Besvarelse af døropkald 
Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste 

ringetone har lydt, ved at trykke på taletasten (c) 
 

Samtalen afsluttes ved at trykke kort på taletasten (c) - Det indvendige 
system overfører altid kun sprog i en retning og skifter automatisk.  

 
Fungerer det automatiske skift ikke på grund af meget støj ved dørstationen, 

kan taleretningen fra stationen til indendørs brug til dørstationen fremtvinges 

ved at trykke på taletasten (c) og holde den nede. 
 

Aktivering af døråbner 
Når du trykker på døråbnerknappen (a), åbnes den dør, hvor seneste opkald 

blev foretaget. Døren holdes nu åben i 3 sekunder. 
 

Frakobling af ringeklokke 
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der ikke er foretaget dørkald eller føres 

en samtale. 
 

Når du trykker to gange på taletasten (c), fra- og tilkobles alle ringetoner igen; 
som henvisning til, at lyden er blevet slukket, lyser LED-indikatoren rød (b).  

 
Når en besøgende ringer på døren, så længe stationen til indendørs brug står 

på mute, blinker LED-indikatoren (b). 

 
Valg af dør station 

Tryk på taletasten (c) for at opbygge en forbindelse til dørstationen, hvor der 
sidst blev ringet fra. 

 
Aktivering af lys 

Trykkes to gange på døråbnertasten (a), tændes belysningen, hvis din 
elektriker har tilsluttet denne. 



Opkaldstone-melodi 

Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier.  
 

Der indstilles altid opkaldstone-melodien til den dør, hvor der sidst blev ringet 
fra, tryk altså først på ringeklokken på hoveddøren eller entrédøren. (Til internt 

opkald eller gruppeopkald kan der også vælges en anden opkaldstone-melodi). 
 

Ved et aktiveret opkald tryk da på taletasten og døråbnertasten og hold dem 

nede i 3 sekunder. Opkaldstone-melodien kan indstilles ved at trykke på 
taletasten (c). Den indstillede opkaldstone-melodi gemmes. * 

 
Opkaldstonens lydstyrke 

Taletasten (c) og døråbnertasten (a) trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, 
den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres. 

 
Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten (c). Den indstillede 

lydstyrke gemmes med det samme. * 
 

Talelydstyrke 
Når der findes en taleforbindelse, tryk da på taletasten (c) og døråbnertasten 

(a) og hold dem nede i 3 sekunder.  
 

Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten (c). Den indstillede 

lydstyrke gemmes med det samme. * 
 

Programmering af tryk 
Tasterne kan også konfigureres med andre funktioner. Yderligere oplysninger 

fås hos din elinstallatør. 
 

Vedligeholdelse 
Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt 

sæbevand. 
 

Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige 
overfladen. Detaljerede plejetips kan downloades under www.siedle.com. 

 
Service 

Med hensyn til garanti gælder lovens bestemmelser. Udskiftning af enheden 

ved service foretages af Deres elinstallatør. 
 

* Timeout for programmering efter 10 sekunder inaktivitet. 

http://www.siedle.com/

