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Oproep opnemen  
Wanneer er wordt aangebeld kunt u door kort op de toets te drukken communiceren met de 
bezoeker. Als u binnen 45 seconden niet opneemt, verdwijnt het beeld. Wanneer u het gesprek 
wilt beëindigen, drukt u nogmaals op de toets.  

In de stand-by modus kunt u met deze toets de camera activeren (spyfunctie). 

Deur openen 
Tijdens het gesprek kunt u de elektrische deuropener activeren  door kort op de toets te drukken.  

Optioneel 
Wanneer er twee deuropeners zijn aangesloten kunt u de tweede elektrische deuropener 
activeren door kort op de toets te drukken.

Omhoog en omlaag 
a: Wanneer u zich bevindt in het menu (toets 5) kunt u door middel van deze toets omhoog. 
b: Wanneer u zich bevindt in het menu (toets 5) kunt u door middel van deze toets omlaag.

Instellingen 
Met deze toets kunt u naar de instellingen van de monitor gaan. De instellingen in het menu zijn 
achtereenvolgens: 1. Beltoon wanneer er wordt aangebeld 2. Beltoon wanneer u wordt gebeld 
door een optionele extra monitor 3. Beltoon van de appertementsbel 4. Het volume van de 
beltonen 5. De fabrieksinstellingen herstellen. Doormiddel van toets 4a en 4b kunt u de instellingen 
aanpassen en met toets 5 kunt u naar de volgende optie gaan.  

Daarnaast kunt u, nadat u op toets 1 heeft geklikt, of tijdens een oproep, de instellingen van de 
monitor veranderen. Dit zijn achtereenvolgens: 1. Het contrast 2. De helderheid 3. Optionele 
kleurenweergave en 4. Het volume van het gesprek. Doormiddel van toets 4a en 4b kunt u de 
instellingen aanpassen en met toets 5 kunt u naar de volgende optie gaan.  
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Voor meer informatie, zie evercom.nl

Microfoon

Speaker

7 inch  
16:9 kleur  

Categorie:  Monitoren  
SKU: DM1  
Versie: 1.6

Knop:

http://evercom.nl/product/evercom-dm1/
http://evercom.nl/product/evercom-dm1/

