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Gebruikershandleiding
Deurpost Helios
Uitgaande oproep:
Een bezoeker drukt op de gewenste oproepknop en de
deurpost zal automatisch het nummer kiezen dat is
opgeslagen in het geheugen. Dit nummer kan een GSMnummer zijn of van een vaste telefoonaansluiting.
De bezoeker kan via de luidspreker meeluisteren hoe de
verbinding tot stand wordt gebracht.
Als de ontvanger het gesprek heeft accepteert ontstaat er
een spreek/luister verbinding met de bezoeker. Indien u de
bezoeker toegang wenst te verlenen kunt u de deur of poort
openen door op het telefoontoestel de juiste pincode in te toetsen.
Wanneer de verbinding wordt verbroken zal de in gesprek toon door de Helios
herkend worden en het toestel komt weer in rust.
NB:
♦ Als de bezoeker tijdens een oproep een andere knop indrukt zal de Helios ophangen en
het volgende telefoonnummer kiezen.
♦ Als de bezoeker tijdens een oproep dezelfde knop indrukt zal de Helios ophangen en de
oproep afbreken.
♦ Als de bezoeker een knop indrukt waarvoor geen telefoonnummers geprogrammeerd zijn
zal de Helios een foutsignaal geven.

Inkomende oproep:
U belt het telefoonnummer waarop de Helios is aangesloten. Na één belsignaal
accepteert de Helios het gesprek en geeft een acceptatietoon. Een spraakverbinding
komt direct tot stand en u kunt het relais bedienen voor het openen van de deur of
poort.
Deur openen: de standaard pincode voor het openen van de deur:
Óf door het intoetsen van een door de gebruiker zelf ingestelde
pincode.
Na 30 seconden zal de Helios de verbinding automatisch verbreken.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de
METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden op:www.connect-service.nl/downloads/metaalunievoorwaarden.pdf.
De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.
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Acceptatietoon
Weigering
Deactivering relais
Verbreken verbinding

Verbinding verbreken:
1.
2.
3.
4.
5.

door de in gesprek toon na het beëindigen van het gesprek door de ontvanger
door het intoetsen van # (hekje) door de ontvanger
door het verstrijken van de maximale gesprekstijd (standaard=120 sec.)
30 seconden nadat het relais is geactiveerd
door het intoetsen van dezelfde oproepknop waarmee de oproep is gestart.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de
METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden op:www.connect-service.nl/downloads/metaalunievoorwaarden.pdf.
De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.

