DØRTELEFON
I dette afsnit kan I finde en vejledning, vedligeholdelse og rengøring samt leverandørens
bygningsdelskort til dørtelefonen sidst i afsnittet.

DØRTELEFONEN
I bygningen er der installeret et Siedle-Vario dørtelefonanlæg. Det betyder at der ved
indgangspartiet til bygningen sidder en dørstation, hvor der er mulighed for at ringe på til
den pågældende lejlighed.
Inde i lejligheden, ved siden af entredøren, er der monteret en dørtelefon (se billedet til
højre) som er udstyret med følgende funktioner:






A – Højttalerne til lyd fra dørstationen
B – Døråbnerknappen
C – LED-indikator, for aktivering af lydløs funktion
D – Taletast
E – Mikrofon
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Besvarelse fra dørstationen foretages ved at trykke på
D
taletasten (D), ønsker man at lukke nogen ind, tryk på
E
døråbnerknappen (B). Har man et ønske om at sætte
dørtelefonen på lydløs, tryk to gange på taletasten (D), hvorefter LED-indikatoren (E) vil
lyse (så længe den er på lydløs). Tryk igen to gange på taletasten(D) for at slå lydløs fra.
Rengøring:
For at undgå fedtede fingeraftryk og snavs på dørtelefonen anvend en hårdt opvredet
klud med lidt vand, tør efter med en tør klud, gerne en gang om måneden.
OBS anvend IKKE stærke rengøringsmidler eller skuremidler, da det kan beskadige
overfladen. Yderligere informationer for anvendelse af et rengøringsmiddel - læs
leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet.

RINGEKLOKKEN:
Ringeklokken ved lejlighedens entrèdør er koblet til dørtelefonen. Ved aktivering af
ringeklokken vil det også ringe på dørtelefonen. Derfor lyder det ens når ringeklokken
eller dørtelefonen anvendes.

BYGNINGSDELSKORT

Dørtelefoner
Type/model:

Siedle Basic

Producent:
Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Siedle Nordic A/S
Advedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre
Tlf.: 70 22 00 02
Mail: info@siedle.dk

Navn:
Adresse:
Kontaktoplysninger:

Erik Fals A/S
Tarmvej 1, 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98 14 99 90
Mail: mail@erikfals.dk

Leverandør:

Indbygningsår:
2020
Placering:
Ved entredør i lejlighederne
Rengøring:
Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt
sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige
overfladen.
Udskiftningsaktiviteter
 Tidspunkt for første udskiftning
 Mængde
 Hvem der skal udføre Udskiftningen:

Ved beskadig dørtelefon
Den beskadigede del.
Elektriker

Evt. øvrige bemærkninger

Evt. vedlagte bilag:
Betjening og vedligehold af AIB_Dørstationer
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Betjening af svartelefon.
1 Enhedsbeskrivelse

a Døråbnerknap
b LED-indikator
c Taletast
d Mikrofon

Besvarelse af døropkald
Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke kort på
taletasten ( LED–lampen lyser gul ). Samtalen afsluttes ved at igen trykke kort på taletasten ( LED–lampen slukker ).
Aktivering af døråbner
Når De trykker kort på døråbnerknappen, åbnes døren i 10 sekunder.
Fra og tilkobling af ringetoner
Trykkes to gange på taletasten for at frakoble lyden, LED-lampen lyser rød. Tryk igen 2 gange på taletasten for at
tilkoble lyden igen, LED lampen slukker.
Opkaldstone-melodi
Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Tryk først på opkaldsknappen på dørstationen. Ved et aktiveret
taletasten og døråbnertasten og holde dem nede i 3 sekunder kan opkaldstone-melodien ændres ( LED-lampen
blinker rød ). Opkaldstone-melodien indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede opkaldstone gemmes med
det samme.
Opkaldstonens lydstyrke
Taletasten og døråbnertasten trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for opkaldstone
høres (LED-lampen blinker rød ). Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke
gemmes med det samme.

Vedligeholdelse
Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe
rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.

Betjeningsvejledning for Siedle-Vario dørtelefonanlæg.

Dørstation.
Boligen kaldes ved at trykket til højre for navneskiltet.
Når telefonen betjenes i boligen tales der klart og tydeligt.

I boligen.
Opkaldet fra dørstationen besvares ved at trykke i midten, på
den store ovale knap. Døråbning foretages ved at trykke
på nøglesymbol. Opkaldet afsluttes ved igen at trykke i midten,
af den ovale knap.
Lydløs telefon.
Ønsker De at sætte telefonen på lydløs, tryk da 2 gange på den
ovale taste. Når telefonen er lydløs, vil der lyse en lille diode
ved siden af den ovale taste. Telefonen sættes på lyd igen ved at
trykke 2 gange på den ovale knap.

Indgang med nøglebrik.
Når nøglebrikken føres ned forbi briklæseren ved døren, vil
døren kunne åbnes i 6 sek.

Forholdsregler og tips vedrørende pleje og rengøring.
Siedles produkter er fremstillet med lang levetid for øje. Dette gælder ikke blot for teknik og funktion, men også
hvad angår materialer og overflader. Selvom de er robuste, bliver dørkommunikationssystemer ofte udsat for barske
vejrforhold og aggressive stoffer. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på nogle forholdsregler vedrørende pleje
og vedligeholdelse, så Deres Siedle-anlæg beholder sin eksklusive fremtoning i mange år frem. Vi henleder
opmærksomheden på, at Siedle ikke hæfter for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse forholdsregler.

Generelt.
Vi anbefaler især regelmæssig rengøring og pleje ved montering i nærheden af kyster, i industriområder og ved
trafikerede veje. Særligt aggressivt snavs som f.eks. fugleklatter bør fjernes hurtigst muligt. Der bør ikke anvendes
skurende eller slibende midler såsom ståluld, grove svampe eller skuremiddel til overflader på Siedles produkter!
Ved normal rengøring er det som regel tilstrækkeligt med varmt vand, evt. med lidt opvaskemiddel, en blød og ikkeridsende klud (f.eks. en brillepudseklud, møbelpoleringsklud eller lign.) eller en blød nylonbørste. Kunststofdele som
kameraøjet eller navneskilte må ikke behandles med metalplejemiddel. Efter pleje skal alle rester af rengørings- og
skuremiddel fjernes, så pletter og misfarvninger undgås! Efter rengøringen skal alle overflader tørres grundigt af!
Også vanddråber kan under ugunstige forhold medføre pletter.

Dansk
Vedligeholdelse

Forholdsregler og tips
vedrørende pleje og rengøring
Siedles produkter er fremstillet med
lang levetid for øje. Dette gælder
ikke blot for teknik og funktion,
men også hvad angår materialer og
overflader. Selvom de er robuste,
bliver dørkommunikationssystemer
ofte udsat for barske vejrforhold
og aggressive stoffer. Derfor er det
vigtigt at være opmærksom på
nogle forholdsregler vedrørende
pleje og vedligeholdelse, så Deres
Siedle-anlæg beholder sin eksklusive
fremtoning i mange år frem.
Vi henleder opmærksomheden på,
at Siedle ikke hæfter for skader, der
skyldes manglende overholdelse af
disse forholdsregler.
Generelt
Vi anbefaler især regelmæssig ren
gøring og pleje ved montering i nær
heden af kyster, i industriområder og
ved trafikerede veje.
Særligt aggressivt snavs som f.eks.
fugleklatter bør fjernes hurtigst
muligt.
Der bør ikke anvendes skurende eller
slibende midler såsom ståluld, grove
svampe eller skuremiddel til over
flader på Siedles produkter!
Ved normal rengøring er det som
regel tilstrækkeligt med varmt vand,
evt. med lidt opvaskemiddel, en
blød og ikke-ridsende klud (f.eks. en
brillepudseklud, møbelpoleringsklud
eller lign.) eller en blød nylonbørste.
Kunststofdele som kameraøjet eller
navneskilte må ikke behandles med
metalplejemiddel.
Efter pleje skal alle rester af rengø
rings- og skuremiddel fjernes, så
pletter og misfarvninger undgås!
Efter rengøringen skal alle overflader
tørres grundigt af! Også vanddråber
kan under ugunstige forhold med
føre pletter.

Eloxeret aluminium
Hvis vand eller en mild opløsning af
opvaskemiddel ikke er tilstrækkeligt,
anvendes et gængs metalpleje
middel (der ikke ridser), som påføres
med en klud eller et vaskeskind.
Husk at tørre al plejemidlet af!
Ædelstål
Til fjernelse af almindeligt snavs
anbefaler vi varmt vand eller sæbe
vand.
Kraftig snavs kan fjernes med
organiske rengøringsmidler (f.eks.
alkohol og lign.) eller andre rengø
ringsmidler, der egner sig til ædel
stål. Som rengøringsredskab anbe
faler vi en klud eller et vaskeskind,
en blød svamp (uden metal) eller en
blød nylonbørste.
OBS!: Skurende midler og redskaber
såsom skuresvampe, ståluld og
lignende kan efterlade skæmmende
ridser, der ikke kan fjernes igen!
Ved børstede overflader anbefaler
vi, at rengøringen foregår i børste
retningen.
Følgende rengøringsmidler må ikke
anvendes, da de forringer korrosi
onsbestandigheden:
• Chlorholdige og saltsyreholdige
produkter
• Blegemidler (ved utilsigtet brug
skylles grundigt efter med vand)
• Sølvpoleremiddel
Jernpartikler, slibestøv og spåner, der
aflejres på ædelstål, kan føre til kor
rosion (fremmedrust). Fjern omgå
ende jernholdige aflejringer!
Milde tilfælde af fremmedrust kan
som regel fjernes med særlige fly
dende rengøringsmidler (f.eks. på
basis af svovlsyre).
Cement- eller kalksprøjt skal så
hurtigt som muligt fjernes med en
træspatel, før de når at tørre.
Efter hver rengøring skylles efter
med rent vand og tørres af for at
undgå dannelse af kalkspor. Ved
anvendelse af demineraliseret vand
undgås kalkrester.
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Yderligere oplysninger om
“Rengøring og pleje af rustfrit
ædelstål“ kan findes og downloades
på internettet hos den europæiske
handelsorganisation for rustfrit stål
“Euro-Inox“ (www.euro-inox.org).
Ædelstål, PVD-belagt eller
galvaniseret
Vi anbefaler, at PVD-belagte, for
kromede eller forgyldte overflader
rengøres med fedtopløsende opva
skemiddel og rent vand eller med en
ren og støvfri mikrofiberklud.
Ved højglansoverflader skal der
anvendes en ikke-ridsende klud
(f.eks. en brillepudseklud, møbelpo
leringsklud eller lign.).
Bruneret messing
Dørstationer med en overflade af
oxideret messing udvikler en naturlig
patina, der vil ændre sig over tid.
Vi anbefaler rengøring med en
blød klud (mikrofiber) og evt. efter
følgende forsegling med neutral
naturvoks. Anvend ikke kemiske eller
skurende rengøringsmidler, og gå
forsigtigt til værks! Ved for kraftig
rengøring slides patinaen af, og den
underliggende messing bliver synlig.
Lakerede overflader, tekst i
folie- og silketryk
Rengør lakoverflader og tekst med
en blød klud fugtet med en mild
sæbeopløsning (f.eks. en brillepud
seklud, møbelpoleringsklud eller
lign.). Det er vigtigt, at al pudse
midlet tørres af efterfølgende for at
undgå pletter og misfarvninger. Vær
særlig forsigtig ved tekst, så folien
eller trykket ikke beskadiges!
Glimmerlak, DB-lak
Indlejringen af jernglimmer gør disse
lakeringer særligt robuste, men sam
tidig bliver overfladen en anelse ru.
Strukturerede og ru overflader er
i sagens natur ikke så nemme at
rengøre som standardlakeringer med
glatte overflader. Vi anbefaler en
fugtig, blød nylonbørste.

Reparation af små lakskader
Ved små lakskader anbefaler vi, at
det beskadigede sted hurtigst muligt
lukkes, så yderligere lakskader
undgås. Vi tilbyder reparationslak til
vore standardfarver, der fås via vore
Siedle-forhandlere.
Kameraets beskyttelseskabinet
Rengør kameraøjet med en blød
og ikke-ridsende klud, der er fugtet
med en mild sæbeopløsning (f.eks.
en brillepudseklud, møbelpolerings
klud eller lign.). Det er vigtigt, at al
pudsemidlet tørres af efterfølgende
for at undgå pletter og misfarv
ninger.
Låse, hængsler
Til pleje af låse og hængsler på post
kasser anbefaler vi en gængs grafits
pray. Det er vigtigt, at al pudsemidlet
tørres af efterfølgende for at undgå
pletter og misfarvninger.
Træ og læder
Disse materialer er naturprodukter,
hvert stykke er enestående i sin
overfladebeskaffenhed og struktur.
Vi behandler dem sådan, at de
beholder deres naturlige look og
sanselighed. De er derfor ikke fuld
stændigt forseglede og kan ændre
sig med tiden, og den daglige brug
kan efterlade brugsspor og spor fra
omgivelserne. Vi anbefaler, at disse
naturmaterialer håndteres forsigtigt.
Overhold derfor følgende henvis
ninger:
- Undgå kontakt med vand og høj
luftfugtighed.
- Undgå kontakt med olieholdige
substanser, makeup og opløsnings
midler.
- Undgå enhver form for skuring
eller kraftig gnidning.
- Fjern forsigtigt snavs med en blød
klud, før det trænger ind i over
fladen.

Læder
Læder er principielt robust og holder
i lang tid, hvis det behandles rigtigt.
På grund af den fine forarbejdning
og den lille materialetykkelse bør
rivende eller skurende kontakt med
hårde eller ru overflader dog undgås
f.eks. med grove stoffer.
Karbon
Karbon er et meget belastbart mate
riale, der også bruges i køretøjer
og flyvemaskiner på grund af dets
styrke. Dets overflade er dog lige
som de fleste kunststoffers sarte
over for ridser, slag og kemiske
stoffer. Overhold følgende henvis
ninger:
- Sørg for, at et produkt med karbo
noverflade ikke tabes, og slå det ikke
mod hårde overflader
- Undgå kontakt med opløsnings
midler og opløsningsmiddelholdige
substanser.
- Rengør det med en fugtig, fnugfri
klud, i givet fald med en opvaske
middelopløsning, denne må dog
ikke indeholde skurende eller oplø
sende indholdsstoffer.
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