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Bediening:  
Het iLoft toestel heeft bedientoetsen onder het scherm. Met deze toetsen wordt een oproep 
aangenomen, de deur geopend, kan de camera geactiveerd worden en met de menutoets kunnen 
bepaalde functies worden uitgevoerd.  
  
  

   

Spreektoets  

Cameratoets  

Deuropenertoets  

Functietoets (standaard niet aangesloten)  

Menu toets   

  

    
Instellingen:  
De monitor heeft een 3,5” kleuren LCD scherm met ‘On schreen display’ Hierdoor wordt op het 
scherm zichtbaar gemaakt welke instellingen gewijzigd kunnen worden. De navigatie toetsen komen 
overeen met de toetsen onder het scherm. Doormiddel van de toetsen navigeert u door het menu. 
Als binnen 30 sec. geen waarde word gewijzigd dan zal het scherm uitschakelen en in stand-by staan.  
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1 Oproepvolume:  
Het oproep volume is instelbaar. Na het bedienen hoort u eerst de ingestelde waarde. Doormiddel 
van de camera en sleutel toetst kan de waarde verlaagt of verhoogt worden. Met de menu toets 
accepteert u de ingestelde waarde. Met de F1 toets keert u terug na het hoofdmenu.  
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2 Niet storen functie aan/uit:  
Met de niet storen functie kan het bel signaal woorden uitgezet. De rode LED op het toestel zal dan 
knipperen. Het videobeeld gaat na een oproep wel aan. Doormiddel van de camera en sleutel toetst 
kunt u de niet storen functie selecteren. Met de menu toets accepteert u de instelling. De witte 
streep onder de afbeelding geeft de gekozen stand aan. Met de F1 toets keert u terug na het 
hoofdmenu.   
  

  
Niet storen aan      Niet storen uit  
  
3 Functie toets F1:  
Deze functie is in een standaard systeem niet geactiveerd. Vraag uw installateur na de 
mogelijkheden.  
  
4 Voorkeur instellingen:  
Onder de voorkeur instellingen zijn de oproeptoon, audio communicatie, reset functie en een QR 
code te vinden. Na het kiezen van deze functie volgt een 2de keuze menu  

4.1 Oproep melodie  
4.2 Communicatie (half - vol duplex)  

4.3 Reset basis instellingen  
4.4 QR code handleiding  

  
  

  

    
4.1 Oproep melodie:  
Het toestel beschikt over 5 verschillende beltonen waartussen gekozen kan worden.  Kies hiervoor de 
instelling Beltoon deurstation. Doormiddel van de camera en sleutel toetst kunt u uit één van deze 
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beltonen kiezen. Met de menu toets accepteert u de instelling. Met de F1 toets keert u terug na het 
hoofdmenu.   
  

  
Beltoon deurstation      Beltoon keuze  
  
4.2 Communicatie:  
U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen vol duplex (hands-free) of half duplex (schakelen tussen 
microfoon en luidspreker) Standaard staat het toestel ingesteld als hands-free. Kiest u voor 
halfduplex dan moet u de spreek toets gebruiken om te kunnen communiceren met de bezoeker. Het 
indrukken van de spreektoets activeert de microfoon en bij het loslaten activeert de luidspreker. 
Doormiddel van de camera en sleutel toetst kunt u uit deze optie kiezen. Met de menu toets 
accepteert u de instelling. Met de F1 toets keert u terug na het hoofdmenu.   
  

  
Hands-free aan       Hands-free uit  
  
4.3 Reset  
Met deze optie kunt u het toestel terug zetten in de fabrieksstand. Alle ingestelde waarden worden 
gereset. Waaronder: beltoon, volume, beeld instellingen enz. deze reset heeft geen invloed op de 
totale installatie. Met de menu toets accepteert u de instelling. Met de F1 toets keert u terug na het 
hoofdmenu.  

  
   
5 Videobeeld instellingen helderheid, contrast en kleur:  
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Na het handmatig activeren van de camera, (spreektoets) heeft u de keuze uit helderheid, contrast 
en kleur te wijzigen. Als binnen 30 sec. geen waarde word gewijzigd dan zal het scherm uitschakelen 
en in stand-by staan.   
  
Kies de instelling die u wilt wijzigen:  
Cameratoets   -> Kleur  
Sleuteltoets   -> Contrast  
Menutoets   -> Helderheid  
  

  
  
  

  
Kleur            Contrast              Helderheid  
  
Doormiddel van de camera en sleutel toetst kan de waarde verlaagt of verhoogt worden. Met de 
menu toets accepteert u de ingestelde waarde. Met de F1 toets keert u terug na het hoofdmenu.  
  
6 microfoon volume:  
De microfoon volume van het deurstation is regelbaar na een oproep. Neem een gesprek aan en druk 
op de menutoets. Het volume is doormiddel van de camera en sleutel toetst instelbaar.  
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DEURCOMMUNICATIE 

  
  
  
 
 
 
  

 
  
   

Audict Systems Oranjesingel 16 

8262 EK Kampen 

Tel.nr. 0840 032 358 www.audict.eu 

 

   


