
BRUGERMANUAL 

Art. 5178 håndfri telefon 

Videx Danmark Aps 

 

VIGTIGT: Telefonen er først aktiv i 
forbindelse med opkald, som skal 
besvares indenfor 1 minut. 

BESVARELSE AF OPKALD 
 

    T R I N 1 
 

   Indgående opkald vil blive signaleret 
med en tone fra håndsættet. 

  

 

TRIN 2 
 

     Tryk på � knappen og tal med  
den besøgende. 

TRIN 3 
Åbn døren ved at trykke på knappen. 
For at afslutte samtalen trykkes på � 

knappen. 

Døråbner knap: 

Når telefonen er aktiv, kan døren 
åbnes, ved at løfte røret og trykke 
på knappen. 

Service knap:    • 

Bliver normalt brugt som 
lystænding eller elevatorstyring  
(afhængig af krav). 
 

Natafbryder: 
 
Telefonen kan afbrydes, hvis 
man ikke vil forstyrres. (Rød 
LED indikerer at telefonen er 
OFF.)  

Volumestyring:     
 

Samtalevolumen styres ved at holde 
højre knappen inde for at skrue op  

og venstre for at skrue ned. 

 

 Samtale knap :   � 

Tryk på knappen for at 
starte/afslutte samtale.  
 

Ringestyrke: 

3 faste positioner ændres ved at 
holde højre knappen inde for at 
skrue op og venstre for at skrue 
ned. 
 

  

 

BRUG AF NATAFBRYDEREN 
 

TRIN 1 
 

For at aktivere natafbryderen skal 

der trykkes på  knappen.  
Rød LED lyser. (Telefonen modtager 
ikke opkald) 

 

            TRIN 2 
 

For at deaktivere natafbryderen skal 

der trykkes på  knappen. Rød LED 
slukker. (Telefonen modtager opkald) 
 



 

 
 

 

 AUDIO 2L BUS HÅNDFRI TELEFON (5178)   
 

5000-serie telefon baseret på "2leder BUS" 
teknologi. Art. 5178 er en håndfri svartelefon 
(fås i hvid, sølv eller carbon fiber ABS plast) 
der er til overflade montering. Svartelefonen 
har en halv dupleks tale (håndfri tale) og 
mulighed for at skifte til simplex talemåde ved 
at holde tale / svar-knappen nede under et 
opkald. Svartelefonen omfatter følgende 
knapper: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trykknapper, LED'erne og funktionerne  
� Service knap - Hvis du trykker, kortsluttes terminalerne "Sa" og "Sb" sammen.  

 Svar knap - På et indgående opkald, muliggør betjening af denne knap brugeren at besvare opkaldet og tale med den 
besøgende. LED’en ved siden af knappen lyser. 
 Sluk knap - Med svartelefonen tændt (tale), vil et tryk på knappen slukke svartelefonen (LED 2 slukker). 

Svartelefonen slukker automatisk efter en programmeret forsinkelse, hvis der ikke bliver trykket.  
 
Simplex knap - tryk og hold knappen inde i mere end 3 sekunder for at bruge telefonen i SIMPLEX tale mode. Tryk og hold 
på knappen for at tale med den besøgende (LED'en blinker hurtigt), slip knappen for at lytte (LED'en blinker langsomt). 
Hvis knappen ikke er trykket i 10 sekunder slukker telefonen. Telefonen vil vende tilbage til duplex tale, når et andet opkald 
er foretaget. 
  Natafbryder knap - Tryk for at aktivere / deaktivere tjenesten. LED ved siden af knappen lyser, når privat-tjenesten er aktiv. 

 

 Døråbning knap - Under et opkald, vil anvendelsen af denne knap aktivere døren. 

  Højtaller volume regulering 
 

 Ringetone  volume regulering 

 

Beskrivelse Signal Terminal 
Den ene side af � knappen SB 1 

Døråbnings & AUX LED ground -LD 2 

+12VDC spændingsforsyning +12V 3 

0V (GND) GND 4 

Bus line (Data) L 5 

Lokal dørtryk input (Triggered by 0V) LB 6 

Alarm knap input (Triggered by 0V) AL 7 

Den anden side af � service knappen SA 8 

AUX LED +12V input AUL 9 

Døråben LED +12V input DOL 10 
 

 
 

PROGRAMMERING 
Opsætning foregår via knapperne på fronten af enheden, og de DIP-switches der er placeret på bagsiden af 
enheden. Et 8 vejs dip-switch bruges til at indstille adressen på telefonen. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PROGRAMMERING AF MELODIEN 

• Tryk og hold de to melodi knapper       inde i ca. 10 sekunder, indtil enheden afspiller den 
aktuelle programmerede melodi og afgiver et bip. 

•     Tryk på melodi knapperne (venstre eller højre) for at aflytte til de tilgængelige melodier (max. 9). 

• Når den valgte melodi er nået, slipper du knapperne og afventer 3 sekunder på exit bippet. 

•     Den nye melodi er nu gemt. 
 
 
 
 

 

ANTAL AF RING (FABRIKSINDSTILLING ER 6 RINGS) 

• Tryk og hold      (i ca. 10 sekunder) indtil enheden udsender et bip. 

• Tryk på       igen så mange gange som antallet af nødvendige ring (dvs. 6 gange = 6 ring, dog 
højst 9 gange). 

•     Når antal af ring er nået, vent 3 sekunder og et bip bliver afgivet. 

•     Den nye værdi er nu gemt. 
 

 
 
PROGRAMMERING AF NATAFBRYDERENS VARIGHED (FABRIKSINDSTILLING ER UDEN TIMEOUT) 

• Tryk og hold      knappen (i ca. 10 sekunder) indtil enheden afgiver et bip. 

• Hver gang      knappen trykkes, vil det øge (startende fra 0) natafbryderens varighed med 
15 minutter (fra 0 min til max. 20 timer).  

• Tryk indtil den ønskede varighed er nået, vent 3 sekunder og et bip bliver afgivet. 

•     Den nye tid er gemt. 
 

 
 
GENDANNELSE AF FABRIKSINDSTILLINGER 

•     Sluk og tænd for anlægget mens       knappen holdes inde. 

•     Telefonen vil udsende et bip for at bekræfte handlingen. 

•     Slip       knappen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniske Specifikationer 
Adresse rækkevide                   : fra 1 to 180 (BIN kode)  
Spændingsforsyning                 : 12 VDC 
Stand-by forbrug                   : about 12 mA 
Telefonens max. forbrug          : about 50mA 
Arbejdstemperatur                 : -10 +50 C° 

 
 
 
 


