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Grundfunktioner 
• Forskelligt ringesignal fra gadedøre, lejlighedsdør samt 

andre interne hustelefoner (max. 3 stk.) 
• 13 valgmuligheder af melodi for hvert ringesignal 
• Trinløs regulering af ringestyrken 
• Visuel markering af ringesignal (grøn diode) 
• Natafbryder med visuel indikation (rød diode) 
• Lystændingsknap til trappelys 

Afhængig af installationens udførelse og efterfølgende 
programmering kan specialknap 1, specialknap 2 og 
lystændingsknappen bruges til: 

Tillægsfunktioner 
• Styring af ekstra døre, porte, bomme og lignende 
• ”Doktorrelæ” med automatisk døråbning for besøgende 
• Viderestilling af opkald til en anden hustelefon i syste-

met 
• Internt opkald til en anden hustelefon i systemet 
• Åbning af lejlighedsdør indenfor 35 sek. efter der er 

ringet på. Denne funktion kræver ekstra udstyr. 

Betjening 
Opkald fra gade- eller lejlighedsdør: 

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er 
et døropkald og videobilledet bliver tændt. 

Samtale med vedkommende ved gadedøren: 
· Hos VMH: Ved at tage røret af bliver samtalefor-

bindelsen til dørstationen etableret. 

· Hos VML: Ved at trykke på samtaleknappen bliver 
samtaleforbindelsen til dørstationen etableret. 

Hold taletasten nede mens De taler. For at lytte til 
eventuelt svar giver De slip på samtaletasten. - De 
kan ikke høre, hvad der siges ved gadedøren, når 
taletasten er trykket ned 

Optaget signal: 
Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den røde 
lampe blinke 3 gange, når røret løftes, samtale- eller 
billedskifteknappen betjenes. 

Hvis videokanalen er optaget, vil den røde lampe 
blinke 5 gange. 

Trappelys: 
Lyset tændes ved at trykke på lystændingsknappen. 

Døråbning: 
Døren åbnes ved at trykke på døråbningsknappen. 

VMH30 og VML30 

Betjeningsvejledning 

Lyser rødt, 
når natafbryderen er i brug 

Lyser grønt, 
ved opkald, samtale foregår 
eller viderestilling af samtale 

Døråbningsknap 

Specialknap 1 
Specialknap 2 
Lystændingsknap 
Natafbryderknap 
Billedskifteknap 

Regulering af samtalelydstyrken 
(under skiltet, er kun virksom på 
VML) 

Monitor 

Regulering af ringestyrken  

Rør med mikrofon 
(kun hos VMH-
varianten) 

Regulering af kontrast og farveintensistet 

Samtaleknap (VML)/  
Specialknap 3 

Højtaler, mikrofon 
(kun hos VML-
varianten) 

Regulering af lysstyrken 

Vist er VMH (Varianten med rør) 

Rørkabel  
(kun hos VMH-
varianten) 
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Afslutning af samtalen: 
· Hos VMH: Samtalen afsluttes ved at hænge røret 

på. 

· Hos VML: Samtalen afsluttes ved at trykke på na-
tafbryderknappen eller automatisk efter 40 sekun-
der. 

Opkald fra anden intern hustelefon: 
Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der er 
et internt opkald – men monitoren forbliver slukket. 

Samtale med vedkommende fra anden intern hustele-
fon: 

· Hos VMH: Ved at tage røret af bliver samtalefor-
bindelsen etableret. 

· Hos VML: Ved at trykke på samtaleknappen bliver 
samtaleforbindelsen etableret. 

Hold taletasten nede mens De taler. For at lytte til 
eventuelt svar giver De slip på samtaletasten. - De 
kan ikke høre, hvad der siges, når taletasten er 
trykket ned 

Forskel på ringesignal: 
Ved programmering af forskellige melodier kan der 
høres tydelig forskel på opkald fra gade- eller lej-
lighedsdør samt ved internt opkald. 

Valg af hustelefon (B), som Deres hustelefon (A) 
skal viderestilles til 
Kontakt deres el-installatør for at få funktionen lagt ind i 
via serviceapparatet TCSK-01. 

Valg af intern opkald fra Deres hustelefon A til hus-
telefon B 
Kontakt deres el-installatør for at få funktionen lagt ind i 
via serviceapparatet TCSK-01. 

Valg af ringesignal (melodi) 
1. Læg røret på 

2. For at starte programmeringen: Tryk på natafbry-
derknappen i 8 sek. indtil der lyder en kort kvitte-
ringtone – slip knappen. 

3. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør, lejligheds-
dør eller internt opkald ved at trykke på døråb-
nings-, lys-, billedskift-, eller specialknap nr. 2 –  
se nedenfor. 

fra gadedør (dørstation med AS-Adresse 00) 
Tryk på døråbningsknappen en eller flere gan-
ge, indtil De finder den ønskede melodi. Den 
sidst valgte melodi gemmes. 

fra gadedør (dørstation med AS-Adresse 01) 
Tryk på billedskiftknappen en eller flere gange, 
indtil De finder den ønskede melodi. Den sidst 
valgte melodi gemmes. 

fra lejlighedsdør 
Tryk på lysknappen flere gange indtil De finder 
den ønskede melodi. Den sidst valgte melodi 
gemmes. 

fra internt opkald 
Tryk på specialknap nr. 2 flere gange indtil De 
finder den ønskede melodi. Den sidst valgte me-
lodi gemmes. 

4. For at slutte programmeringen: lad være med at 
trykke på nogen knap i 8 sek. og programmeringen 
afsluttes hermed med en akustisk tone.  

De kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge ny 
melodi. 

 


