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Kaputelefonálás              
Írjuk be a hívószámot. A beírt hívószám a kijelzőn megjelenik. A beírás után 

néhány másodperc múlva a lakásba automatikusan felcsönget a kaputelefon. Ez a pár 
másodperces várakozási idő is lerövidíthető a csengő gomb megnyomásával. Ha hibás 
számot írtunk be ezt a törlés gombbal töröljük ki. Bármely egyéb hiba esetén a TÖRLÉS 
gombot néhány másodpercig FOLYAMATOSAN tartsuk nyomva. 
 A felcsengető dallam 30 másodpercig szól. A felcsengetési idő lejártát a hívószám 
villogása jelzi. Ha ekkor megnyomjuk a csengő gombot újabb 30 másodpercig szól a 
felcsengető dallam.  A lakáskészülék felvételét a dallam megszűnte jelzi. Beszélgetés 
alatt semmit nem kell nyomva tartani.  Kapunyitás lakásból a lakáskészülék kulcsjelzésű 
gombjának rövid idejű megnyomásával történik. A kapunyitást a telefon foglaltsági 
jelzéséhez hasonló rövid szaggatott sípolás jelzi. Lent a kapukészüléken a számkijelzőn 
egy "O" betű  megjelenése és villogása jelzi.  

Kapunyitás kóddal 
A kapukészüléken kulcs nélkül  tudjuk nyitni a kaput. Az Ön hívószáma:   
 

   TÖRLÉS (Mindig a törlő gombbal kezdünk) 
   Hívószám (Beírjuk a hívószámot) 

   KÓD (Beírjuk a háromjegyű kódot)    Az Ön kódja: 
   TÖRLÉS (Mindig a törlő gombbal fejezzük be) 
 

A számok beírásakor a kijelzőn a beírt szám csak akkor jelenik meg, ha az egy érvényes 
hívószám. A kapunyitást a lakásban egy rövid dallam jelzi. Ha jelzés után nem érkezik a 
lakásba senki, sürgősen változtassuk meg a lakáskódot. 

Lakáskód és dallam megváltoztatása 
 Az átprogramozáshoz két személy kell. 

   FELCSENGETÉS (Felcsöngetünk és megvárjuk, hogy fel is vegyék a kaputelefont.) 
   CSENGŐ (Lent kétszer megnyomjuk a csengő gombot.) 
   CSENGŐ 
   KAPUNYITÁS (Felszólunk, hogy fent nyomják meg a kapunyitó gombot.) 
   CSENGŐ (Újra megnyomjuk a csengő gombot, sűrű bip jelzi a programozást.) 
   KÓD  1. számjegye (Lent beírjuk az új kód  3 számjegyét, de a dallam a hangerő és a) 
   KÓD  2.        -"- (jelzés számjegyeit is be kell írni az alábbiak szerint. Ha csak a ) 
   KÓD  3.        -"- (dallamot akarjuk változtatni, akkor pedig a régi kódot kell beírni.) 
   DALLAM      -"- (1-9-ig más-más dallam,  0 véletlenszerűen változó dallam) 
   KAPUNYITÁS (Felszólunk, hogy nyomják meg a kapunyitó gombot.) 
   CSENGŐ (Megnyomjuk a csengő gombot.) 
Ezzel a programozás kész. Célszerű rögtön kipróbálni az új kódot vagy dallamot. 

Dallamok: 1. Für Elise   6. A csitári hegyek alatt 
 2. Kis éji zene  7. Kicsi a hordócska 
 3. Öröm óda   8. Vége már a szép időknek 
 4. Ejhaj gyöngyvirág 9. Háromhangú jelzés 
 5. Hull a pelyhes...  0. A fentiek véletlenszerűen választva. 
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