IXG System
Inngangsstasjon
Inngangsstasjon (HID-kompatibel)
IXG-DM7
IXG-DM7-HID

Bruksanvisning
Programvareversjon 1.00 eller senere

IXG-DM7

IXG-DM7-HID

Viktig
• Husk å lese dette dokumentet (Bruksanvisning) på forhånd så du bruker produktet
på riktig måte.
• Illustrasjonene og bildene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra
de faktiske elementene.
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Forholdsregler

Informasjon om litteratur

Informasjon om litteratur
Viktig informasjon angående riktig bruk og hva du bør være obs på er merket med følgende symboler.
Indikerer at brukere må være forsiktige (inkludert advarsel/forsiktighetsregel).

Varsler brukere om forbudte handlinger.

Begrenser brukerhandlinger / gir instrukser.

Tips og ekstra informasjon for bruk.

• Begreper og navn på knapper vist på stasjonen og PC-skjermbilder er merket som [XXXX].
• Sidereferanse vises som "Tittel (→ side XX)".
• I dette dokumentet kalles Video dørstasjon og dørstasjoner uten kameraer samlet som "Dørstasjoner".
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Forholdsregler
Advarsel

Dette symbolet betyr at feil bruk av enheten når disse forholdsreglene
ignoreres kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Ikke demonter eller endre stasjonen.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Stasjonen må ikke under noen omstendighet
åpnes.
Spenningen i noen interne deler kan forårsake
elektrisk støt.

Hvis det er røyk, unormal lukt, unormal lyd
eller hvis stasjonen er skadet, koble LANkabelen straks fra stasjonen.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Forsiktighet

Forsømmelse kan føre til personskader eller eiendomsskade.

Ikke prøv å dekke til, isolere eller dekke til
stasjonen på noen måte.
Dette kan føre til brann eller feil.

Ikke punkter LCD-skjermen med en skarp
gjenstand.
Hvis skjermen har hull, kan det føre til
personskade.

Ikke utsett LCD-skjermen for ekstrem kraft.
Hvis skjermen har hull, kan det føre til
personskade.

Ikke ha øret ditt nær høyttaleren når du bruker
stasjonen.
Hørselen kan skades hvis en plutselig lyd sendes
ut.

Hvis LCD-skjermen har hull, ikke ta på de
flytende krystallene på innsiden.
Det kan føre til betennelse.
• Skyll munnen straks med vann og kontakt
en lege hvis flytende krystaller svelges.
• Hvis det er kontakt, skyll av området nøye
med vann og kontakt legen.

Når du rengjør veggoverflaten med en
høytrykksslange, vær forsiktig så
inngangsenheten ikke blir våt.
Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
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Forholdsregler om operasjon
Forespørsler
• Hold enheten mer enn 1 m unna radioer eller TV-er.
• Hold stasjonen minst 20 cm unna trådløse enheter som trådløse rutere eller trådløse telefoner. Disse enhetene kan forstyrre
bildet eller lyden.
• Når du installerer eller bruker stasjonen, husk rett til personvern, da det er systemeierens ansvar å sette opp skilt eller
advarsler i henhold til lokale forskrifter.
• For å forhindre uventede problemer på grunn av lekkasje av unik informasjon lagret på enheten, er det kundens ansvar å
slette innstillinger, innspilt video/lyd og annen informasjon lagret på enheten, når enheten kastes, overføres eller returneres.
Kontakt vakten eller administrasjonsselskapet for å slette denne informasjonen.
• Når du bruker dørfrigjøringsmekanismer eller andre enheter fra et merke som ikke er Aiphone med dette systemet, gjør så i
henhold til spesifikasjonene og garantiene gitt av produsenten og selgeren.
• Når du gjør håndsfrie anrop, snakk innen 30 cm eller mindre fra stasjonen. Hvis du står for langt unna kan det være vanskelig
for den andre personen å høre deg.
• Ikke installer stasjonen i direkte sollys. Skjerm stasjonen mot sollys hvis nødvendig ellers kan det være vanskelig å se
skjermen.
• Ikke plasser planter eller andre hindringer på steder som overvåkes av bevegelsessensorer.

4

1

Forholdsregler

Forholdsregler

Merknader
• Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for noe skade som skyldes innhold eller spesifikasjonene til dette produktet.
• Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for noe skade som skyldes feil, defekter eller misbruk av dette produktet.
• Denne stasjonen kan ikke brukes ved strømbrudd.
• Hvis stasjonen brukes i områder hvor trådløse enheter som en mottaker eller mobiltelefon brukes for forretningsformål, kan
dette føre til feil.
• Denne stasjonen er ikke ment å beskytte liv eller eiendom. Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle resulterende
alvorlige ulykker, katastrofale ulykker eller fysisk skade.
• Det må bemerkes på forhånd at LCD-panelet vil ha en svært liten del av bildeelementene alltid tent eller ikke tent i det hele tatt.
Dette regnes ikke som en feil med stasjonen.
• Hovedenheten kan bli noe varm. Dette er ikke en feil.
• Håndsfrie anrop gjøres med automatisk bytting mellom senderen og mottakeren så den høyeste av disse to prioriteres og den
stilleste kan høres (avhengig av målstasjonen). Hvis omgivelsene er for høye kan anropet forstyrres som gjør det vanskelig å
svare.
• Under kommunikasjon kan det hende at stemmen ikke høres tydelig før den andre parten er ferdig med å snakke.
Kommunikasjonen går uten problemer når man venter til den andre parten er ferdig før man snakker.
• Støyreduksjonsfunksjonen kan bestemme at visse toner er støy og fjerne disse. Dette er ikke en feil.
• Lys med varm farge som skinner på dørstasjonen kan endre nyansen til bildet på skjermen.
• Hvis lys trenger inn i kameraet kan lysstyrken på LCD-skjermen flimre. Motivet til kameraet kan bli mørkere på grunn av
motlyset. Dette er ikke en feil.
• Bakgrunnen eller fargene kan være forskjellig fra det faktiske bildet hvis et stripete mønster eller annet tynt mønster vises.
Dette er ikke en feil.
• Hvis lys fra et LED-lys, fluorescerende lys, e.l. trenger inn i kameraet på videodørstasjonen eller et annet produkt, kan svarte
striper vises på LCD-skjermen, skjermen kan flimre eller fargene kan endres. Dette er ikke en feil.
• Hvis utendørstemperaturen faller raskt (som etter regn) kan det oppstå tåke på grunn av temperaturforskjeller på innsiden og
utsiden av videodørstasjonen, inngangsstasjonen eller nettverkskameraet, som gjør bildet uskarpt. Dette er derimot ikke en
feil og vil gå tilbake til normalt når det ikke er en temperaturforskjell.
• Aiphone godtar ikke noe ansvar for korrupsjon av lagret informasjon (som endringer av eller sletting av lagret informasjon).
Vær obs på dette på forhånd.
• Hvis kommunikasjon blir travel eller anrop gjøres fra flere videodørstasjoner i systemet, kan lyden falle ut, bli forsinket eller på
annen måte ikke fungere som normalt.
• AIPHONE er ikke ansvarlig for skader som skyldes forsinkelser eller manglende evne til å levere denne tjenesten eller feil/
mangler i kommunikasjonsmetoder for enhver årsak utenfor AIPHONES ansvar, som nettverksenhet eller brudd på Internettforbindelsen, eller brudd på strøm eller kommunikasjon.
• Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader fra kunde PIN-koder eller annen overført informasjon som lekkes på
grunn av forstyrrelser, uautorisert tilgang eller andre årsaker ved kommunikasjon over Internett.
• Tilgjengelige funksjoner og tjenester er begrenset i henhold til spesifikasjonene på det installerte systemet.
• Illustrasjonene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra de faktiske elementene.
• Bruk av et fluorescerende lys kan av og til endre fargen på skjermen (fargerulling). Dette er ikke en feil.
• Hvis et strømbrudd varer i 30 minutter eller mer, tilbakestilles dato og klokkeslett til standard.
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Merknader
• Denne stasjonen er kun for installasjon på vegger og vertikale overflater.
• Stasjonen kan kanskje ikke brukes mens systeminnstillingene oppdateres.
• Frysende temperaturer om vinteren kan gjøre det vanskelig å se bilder.
• Når du setter et høreapparat i T-modus og går nær enheten, kan intercom-systemet påvirkes av interferens fra radiofrekvens,
e.l. avhengig av installasjonsmiljøet.
• Hvis anropsmålet finnes i et miljø utsatt for ekko, kan stemmen og støy i omgivelsene gi ekko og kan høres på stasjonen under
et anrop. Dette kan forbedres ved å justere mikrofonens volum på denne stasjonen eller volumet til mottakeren på den andre
stasjonen.
• Det kan være vanskelig å betjene LCD-skjermen med hansker.
• Bevegelsessensoren registrerer endringer i temperatur i deteksjonsområdet. Følsomheten kan endres eller sensoren
registrerer kanskje ikke noe i det hele tatt, avhengig av temperaturen i deteksjonsområdet eller miljøet.
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Navn på deler

Navn på deler
Inngangsstasjon IXG-DM7, Inngangsstasjon (HID-kompatibel) IXG-DM7-HID
2
1

3

8
7
4
6

Nr.

5

Navn og beskrivelse

1

Høyttaler

2

Kamera

3

LED for nattbelysning
Når et anrop gjøres, lyser LED-lampen hvor omgivelsene er mørke, og slukkes når kommunikasjonen avsluttes.
Lyset tennes også når det overvåkes av en Leietakerstasjon, Intercom-app, Hovedstasjon eller Vaktstasjon.
LED-lampen tennes kanskje ikke avhengig av innstillingene.

4

Kortleserindikator (rød/grønn) (kun IXG-DM7-HID)
Lyset er vanligvis PÅ (rødt). Hvis nærhetstasten autentiseres, slås den PÅ (grønt) i omtrent tre sekunder.

5

Mikrofon

6

Bevegelsessensor
Registrerer bevegelsen til besøkende og viser skjermen. Skjermen vises ikke avhengig av innstillingene.

7

Kortleser (kun IXG-DM7-HID)
Tillater at dørfrigjøringen til inngangen låses opp når et kort føres over kortleseren.

8

LCD-berøringsskjerm

9

2

Før bruk

Statusindikatorer

Statusindikatorer (kun IXG-DM7-HID)
IXG-DM7-HID

: På,

: Av

Navn

Status (mønster)

Kortleserind Rødt lys
ikator
Grønt lys
Rødt blinker

Beskrivelse
I standby
Kort autentisert

3 sek
0,5 sek

Sub-CPU-feil (CRC
kontrollfeil)

0,5 sek
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Brukergrensesnitt
Skjermvisningen varierer avhengig av innstillingene.
I standbymodus er LCD-displayet AV.

Merk
• Uten anrop eller andre operasjoner bytter displayet til standbymodus i følgende situasjoner.
– Når skjermen ikke betjenes på omtrent 15 sekunder
– Når omtrent 30 sekunder har forløpt etter at bevegelsessensoren oppdager bevegelse fra en besøkende
– Når omtrent 30 sekunder har forløpt etter standbyskjermen eller velkomstskjermen berøres når bevegelsessensoren er AV
– Velkomstskjerm: Skjerm som viser bildet som er registrert i innstillingen
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Brukergrensesnitt

Operasjonsskjermer
Det er fire typer operasjonsskjermer: Anrop etter enhetsnummer-skjermbilde, Søk etter liste-skjermbilde, Søk etter
navn-skjermbilde og Døråpner tastatur.
Skjermen som først vises vil variere avhengig av administratorinnstillingen.
En operasjonsskjerm kan velges ved å trykke på ikonet øverst på skjermen.

Anrop etter enhetsnummer-skjermbilde

Søk etter liste-skjermbilde

Søk etter navn-skjermbilde

Operasjonsskjermer

12

Døråpner tastatur
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Operasjonsskjerm

Eksempel: Anrop etter enhetsnummer-skjermbilde

1

2

3

4

5

8

7
6
Nr.

*1

Beskrivelse

1

Trykk for å vise Anrop etter enhetsnummer-skjermbilde (denne skjermen). Skriv inn Enhetsnummer for å ringe
personen som skal besøkes.*1
”Ringe med tastaturet (→side 17)”

2

Trykk for å vise Søk etter liste-skjermbilde. Velg en person å besøke fra direkteanropsliste og ring så personen som
skal besøkes.*1
”Ringe med direkteanropslisten. (→side 19)”

3

Trykk for å vise Søk etter navn-skjermbilde. Søk etter en person å besøke og ring så personen.*1
”Ringe ved å søke etter et navn (→side 20)”

4

Trykk for å vise Døråpner tastatur. Angi adgangskoden for å låse opp døren.
”Frigjøring ved å angi adgangskode (→side 26)”

5

Trykk for å velge en bygning å ringe for et flerbygningssystem.
Det valgte bygningsnavnet vises.*1

6

Høreapparat (symbol for kompatibilitet med T-modus)*1
Lager en høresløyfe for å gjøre det enklere å høre lyden med høreapparater med T-modus.

7

Trykk for å ringe vakten.*1
”Ringe vaktenheten (→side 22)”

8

Trykk for å velge displayspråket.
”Velge displayspråket (→side 29)”

Denne vises kanskje ikke avhengig av innstillingene.
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Utgående anrop-skjermbilde
Følgende skjermbilde vises når du ringer en person du skal besøke.

1

3

2

4

5
Nr.

*1

Beskrivelse

1

Viser informasjon om destinasjonsstasjonen.

2

Indikerer at et utgående anrop gjøres.

3

Indikerer statusen til dørfrigjøringen.
Denne blir hvit i omtrent 3 sekunder under dørfrigjøring.

4

Trykk på denne for å avslutte det utgående anropet.

5

Høreapparat (symbol for kompatibilitet med T-modus)*1
Lager en høresløyfe for å gjøre det enklere å høre lyden med høreapparater med T-modus.

Denne vises kanskje ikke avhengig av innstillingene.
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Brukergrensesnitt

Kommunikasjonsskjermbilde
Følgende skjermbilde viser under kommunikasjon med den andre parten.

1
2

4

3

5
7
6
Nr.

*1

Beskrivelse

1

Indikerer kommunikasjonens prioriteringsnivå. (Grønn: Normal, Gul: Prioritering, Rød: Haster).
Hvis flere operasjoner utføres samtidig vil operasjonen med høyeste prioritering ta over.

2

Informasjon om destinasjonsstasjonen vises.*1

3

Indikeres i kommunikasjon.

4

Indikerer statusen til dørfrigjøringen.
Denne blir hvit i omtrent 3 sekunder når destinasjonsstasjonen brukes til å låse opp dørfrigjøringen.

5

Trykk for å justere samtalevolumet.
”Justere høyttalervolumet (→side 28)”

6

Trykk for å avslutte kommunikasjonen.

7

Høreapparat (symbol for kompatibilitet med T-modus)*1
Lager en høresløyfe for å gjøre det enklere å høre lyden med høreapparater med T-modus.

Denne vises kanskje ikke avhengig av innstillingene.
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Vise operasjonsskjermer

Vise operasjonsskjermer
Operasjonsskjermer kan vises fra standbymodus.
Når bevegelsessensoren registrerer bevegelse vises velkomstskjermen (velkomstskjermen vises kanskje ikke
avhengig av innstillingene).
Hvis bevegelsessensoren har blitt deaktivert i innstillingene, trykk på skjermen.
Velkomstskjerm: Skjerm som viser bildet som er registrert i innstillingen

1.

Trykk på velkomstskjermen.

2.

Operasjonsskjermen vises.
• Skjermbildet innstilt av administratoren vises.
– Anrop etter enhetsnummerskjermbilde”Ringe med tastaturet
(→side 17)”
– Søk etter liste-skjermbilde”Ringe med
direkteanropslisten. (→side 19)”
– Søk etter navn-skjermbilde”Ringe ved å
søke etter et navn (→side 20)”
– Døråpner tastatur”Frigjøring ved å angi
adgangskode (→side 26)”
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Gjøre et anrop

Ringe en person du vil besøke
Ringe med tastaturet
Tastaturet kan brukes til å ringe en leietaker ved å taste inn deres Enhetsnummer.
Avhengig av innstillingene til denne stasjonen kan det hende at

ikke vises. I så fall kan den ikke brukes.

Se ”Vise operasjonsskjermer (→side 16)” for informasjon om hvordan du viser operasjonsskjermer.
Velg riktig bygning hvis bygningsvalg-skjermbildet vises først.

1.

Tast inn "Enhetsnummer".

• Bruk

2.

Trykk på

.

• Ring tilbake-tonen eller lydveiledningen spilles
av.

til å slette feil angitte

enhetsnumre.
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3.

Gjøre et anrop

Snakk med den andre parten.

• Lydveiledningen kan spilles av.

4.

Trykk på

for å avslutte

kommunikasjonen.
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Gjøre et anrop

Ringe med direkteanropslisten.
Direkteanropslisten kan brukes til å ringe en leietaker ved å velge beboerens navn eller enhetsnummer.
Avhengig av konfigurasjonen kan det hende at person du vil besøke ikke vises på listen.
Avhengig av innstillingene til denne stasjonen kan det hende at

ikke vises. I så fall kan den ikke brukes.

Se ”Vise operasjonsskjermer (→side 16)” for informasjon om hvordan du viser operasjonsskjermer.

1.

Trykk på personen du vil besøke.

3.

Trykk på

for å avslutte

kommunikasjonen.

Vis den forrige siden

Vis den neste siden

• Ring tilbake-tonen eller lydveiledningen spilles
av.

2.

Snakk med den andre parten.

• Lydveiledningen kan spilles av.
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Gjøre et anrop

Ringe ved å søke etter et navn
Bruk tastaturet til å søke etter en beboer etter navn.
Ring og kommuniser med personen du vil besøke ved å velge fra søkeresultatene.
Avhengig av konfigurasjonen kan det hende at person du vil besøke ikke vises i søkeresultatene.
Avhengig av innstillingene til denne stasjonen kan det hende at

ikke vises. I så fall kan den ikke brukes.

Se ”Vise operasjonsskjermer (→side 16)” for informasjon om hvordan du viser operasjonsskjermer.

1.

Skriv inn navnet på beboeren.

2.

Trykk på personen du vil besøke.

Vis den forrige siden

Vis den neste siden

• Bruk

• Ring tilbake-tonen eller lydveiledningen spilles
av.

til å slette feil angitt navn.

3.

Snakk med den andre parten.

• Lydveiledningen kan spilles av.
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4.

Trykk på

Gjøre et anrop

for å avslutte

kommunikasjonen.

Merk
• Tidsavbrudd for anropet kan være forskjellig avhengig av
innstillingene.
• Hvis et innkommende anrop eller søk med en høyere
prioritering mottas fra en annen stasjon under et utgående
anrop eller under kommunikasjon, stoppes det utgående
anropet eller kommunikasjonen og stasjonen bytter til
anropet eller søket med høyere prioritering.
• Kommunikasjon stopper automatisk etter omtrent 3
minutter. En varseltone spilles av omtrent 10 sekunder før
kommunikasjonen avsluttes.
• Utgående anrop eller kommunikasjon stopper automatisk
etter omtrent 10 sekunder hvis døren frigjøres på
destinasjonsstasjonen, avhengig av innstillingene.
• Avhengig av konfigurasjonen, kan opplåsingstonen eller
lydveiledningen spilles av når dørfrigjøringen låses opp på
destinasjonsstasjonen.
• Anropets varighet kan ikke utvides på denne stasjonen.
Hvis kommunikasjon utvides på destinasjonsstasjonen
utvides anropets varighet i omtrent 10 minutter.
• Video kan tas opp automatisk under et utgående anrop,
avhengig av innstillingene.
• Video og lyd spilles automatisk inn under kommunikasjon,
avhengig av innstillingene.
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Gjøre et anrop

Ringe vaktenheten
Den registrerte vaktenheten kan ringes med vaktknappen.
Avhengig av konfigurasjonen kan det hende at

ikke vises på Anrop etter enhetsnummer-skjermbilde. I så fall

kan ikke denne funksjonen brukes.
Se ”Vise operasjonsskjermer (→side 16)” for informasjon om hvordan du viser operasjonsskjermer.
Velg riktig bygning hvis bygningsvalg-skjermbildet vises først.

1.

Trykk på

for å ringe vakten.

3.

Trykk på

for å avslutte

kommunikasjonen.

Merk
• Tidsavbrudd for anropet kan være forskjellig avhengig av
innstillingene.
• Hvis et innkommende anrop eller søk med en høyere
prioritering mottas fra en annen stasjon under et utgående
anrop eller under kommunikasjon, stoppes det utgående
anropet eller kommunikasjonen og stasjonen bytter til
anropet eller søket med høyere prioritering.
• Kommunikasjon stopper automatisk etter omtrent 3
minutter. En varseltone spilles av omtrent 10 sekunder før
kommunikasjonen avsluttes.
• Utgående anrop eller kommunikasjon stopper automatisk
etter omtrent 10 sekunder hvis døren frigjøres på
destinasjonsstasjonen, avhengig av innstillingene.

• Ring tilbake-tonen eller lydveiledningen spilles
av.

2.

• Avhengig av konfigurasjonen, kan opplåsingstonen eller
lydveiledningen spilles av når dørfrigjøringen låses opp på
destinasjonsstasjonen.

Snakk med den andre parten.

• Anropets varighet kan ikke utvides på denne stasjonen.
Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen
utvides anropets varighet i omtrent 10 minutter.
• Video kan tas opp automatisk under et utgående anrop,
avhengig av innstillingene.
• Video og lyd spilles automatisk inn under kommunikasjon,
avhengig av innstillingene.

• Lydveiledningen kan spilles av.
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Svare et anrop

Svare et anrop
Hvis det er et innkommende anrop fra vaktenheten, leietakerenheten eller lokal bygning-fellesenheten, går systemet
automatisk til kommunikasjon.

1.

Snakk med den andre parten.

• Lydveiledningen kan spilles av.

2.

Trykk på

for å avslutte

kommunikasjonen.

Merk
• Hvis et innkommende anrop eller søk med en høyere
prioritering mottas fra en annen stasjon under
kommunikasjon, stoppes kommunikasjonen og stasjonen
bytter til anropet eller søket med høyere prioritering.
• Hvis anropets varighet som tidligere ble innstilt på
destinasjonsstasjonen forløper, stopper kommunikasjonen
automatisk. En varseltone spilles av omtrent 10 sekunder
før kommunikasjonen avsluttes.
• Kommunikasjon stopper automatisk etter omtrent 10
sekunder hvis døren frigjøres på destinasjonsstasjonen,
avhengig av innstillingene.
• Avhengig av konfigurasjonen, kan opplåsingstonen eller
lydveiledningen spilles av når dørfrigjøringen låses opp på
destinasjonsstasjonen.
• Anropets varighet kan ikke utvides på denne stasjonen.
Hvis kommunikasjonen utvides på destinasjonsstasjonen
utvides anropets varighet i omtrent 10 minutter.
• Video og lyd spilles automatisk inn under kommunikasjon,
avhengig av innstillingene.
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Svare et anrop

Motta et overført anrop
Kommunikasjon kan overføres fra en annen stasjon.

1.

Begynn å snakke med den
overførende stasjonen når et
innkommende anrop mottas fra
opprinnelsesstasjonen som
overfører.

2.

Kommunikasjon overføres når
opprinnelsesstasjonen som
overfører legger på. Begynn å
snakke med den andre parten.

• Lydveiledningen kan spilles av.
• Lydveiledningen kan spilles av.

Merk
• Hvis kommunikasjon avsluttes på
overføringsdestinasjonen før opprinnelsesstasjonen for
overføring, fullføres ikke overføringen.
• Hvis anropets varighet som tidligere ble innstilt på
opprinnelsesstasjonen for overføring forløper, stopper
kommunikasjonen automatisk. En varseltone spilles av
omtrent 10 sekunder før kommunikasjonen avsluttes.
• Opplåsingstonen eller lydveiledningen kan spilles av når
dørfrigjøringen låses opp på destinasjonsstasjonen.
• Video og lyd spilles automatisk inn under kommunikasjon,
avhengig av innstillingene.
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Personsøk

Motta et personsøk
Et personsøk kan mottas fra vaktenheten, kommersiell enhet eller lokal bygning-fellesenheten.

Motta et personsøk
Pre-tone personsøk ringer, så starter personsøket.

Merk
• Hvis et innkommende anrop eller søk med en høyere
prioritering mottas fra en annen stasjon under et
personsøk, stoppes personsøket og stasjonen bytter til det
innkommende anropet eller personsøket med høyere
prioritering.
•

vises kanskje ikke avhengig av innstillingene.
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Låse opp en dør
Frigjøring ved å angi adgangskode
En elektrisk lås kan frigjøres ved å angi adgangskoden med tastaturet.
Hvis ingen adgangskode har blitt registrert kan ikke denne funksjonen brukes.
Se ”Vise operasjonsskjermer (→side 16)” for informasjon om hvordan du viser operasjonsskjermer.

1.

Tast inn adgangskoden.

Merk
• Hvor lenge døren er låst opp varierer avhengig av
innstillingene. Dørfrigjøringsikonet vises i omtrent 3
sekunder uavhengig av innstilt varighet.

Døren låses opp

Dørfrigjøringsikon

• Betjeningslyden eller lydveiledningen kan
spilles av når døren låses opp.
• Dørfrigjøringsikonet vises i omtrent 3
sekunder.
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Frigjør døren ved å bruke legitimasjon for adgangskontroll (kort, brikker, merker,
mobil) (kun IXG-DM7-HID)
Dørfrigjøring kan aktiveres ved å føre over legitimasjon for adgangskontroll.

1.

Hold legitimasjonen for
adgangskontroll over leseren.

Merk
• Hvor lenge døren er låst opp varierer avhengig av
systeminnstillingene for adgangskontroll.
Dørfrigjøringsikonet vises i omtrent 3 sekunder uavhengig
av innstilt varighet.
• Dørfrigjøringsikonet vises kanskje ikke.
• Legitimasjon for adgangskontroll er registrert på systemet
for adgangskontroll. Se bruksanvisningen til systemet for
adgangskontroll for mer informasjon.

Kortleser

• Følgende kort er kompatible.
Korttyper
Høy frekvens (13,56 MHz)
– HID iCLASS

Kortleserindikator

– SEOS
– HID iCLASS SR
– HID iCLASS SE
– HID MIFARE Classic
– HID Mifare DES Fire EV1
Lav frekvens (125 kHz)
– HID Proximity

Døren låses opp

– Indala Proximity
Kortformat
– H10301 (26-bit Wiegand Format)
• Følgende Bluetooth®-grensesnitt er kompatible.
Bluetooth®-grensesnitt (2,44 GHz)
– Mobiltelefoner kompatible med Bluetooth® Smart
(smarttelefoner)

Dørfrigjøringsikon

• HID er et varemerke eller registrert varemerke for HID
Global i USA.
• Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG,
Inc.
• MIFARE® er et registrert varemerke for NXP
Semiconductors, Inc.

• Opplåsingstonen eller lydveiledningen kan
spilles av når døren låses opp.
• Dørfrigjøringsikonet vises i omtrent 3
sekunder.
• Hvis nærhetstasten autentiseres, slås
kortleserindikatoren PÅ (grønt) i omtrent tre
sekunder.

27

3

Operasjoner ved anrop, i kommunikasjon og
personsøk

Slik bruker du den

Justere høyttalervolumet
Samtalevolumet kan justeres under kommunikasjon.
Innstillingsverdier: 10 trinn fra "1" til "10"
Standardverdi: "6"

1.

Trykk på

• Trykk på

eller

.

for å øke ett trinn.

• Trykk på
for å senke ett trinn.
• Innstillingen lagres.

Merk
• Justering av samtalevolumet vil også endre ring tilbaketonevolumet.
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Innstillinger og justeringer

Velge displayspråket
Besøkende kan midlertidig velge et annet displayspråk om ønsket.
Skjermbildet går tilbake til det originale displayspråket når det går inn i standbymodus. Det går også tilbake til det
originale språket hvis stasjonen startes på nytt.
Innstillingsverdier: English/Français/Nederlands/Español/Deutsch/Italiano/Norsk/Suomi/Türk/ 丨檻Ḕ㕮 / 䩿Ṓᴬ㒆 / 日本語

Se ”Vise operasjonsskjermer (→side 16)” for informasjon om hvordan du viser operasjonsskjermer.

1.

Trykk på

.

2.

Trykk på språket som skal vises.

Vis den neste siden

Vis den forrige siden

• Trykk på

for å gå tilbake til forrige

skjerm. Innstillingen endres ikke.
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Innstillinger og justeringer

Merk
• Språket endres også for lydveiledningen som spilles av når
anropet starter, kommunikasjon starter eller døren
frigjøres.
• Enhetsnavn eller andre etiketter vises kanskje ikke riktig
når displayspråket endres. Det kan vises som tom tekst
eller forvrengt tekst.
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Feilsøking av skjermmeldinger
Hvis følgende meldinger om feil vises, se følgende informasjon for mulige løsninger.

■ Liste over feilmeldinger
Feilmelding

Årsak

Løsning

• Feil nummer ble angitt.
• Systemet er koblet fra.
• Det er et problem med
nummerinnstillingen.

• Angi riktig nummer.
• Hvis du angir riktig nummer og problemet ikke
er løst, kontakt vakten eller
eiendomsforvalteren.

• Operasjonen ble avbrutt av en operasjon
med høyere prioritering.

• Vent litt og prøv operasjonen igjen.
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Feilmelding

Feilsøking
Årsak

Løsning

• Anropsdestinasjonen er opptatt.
• Systemet er koblet fra.
• Det er et problem med konfigurasjonen.

• Vent litt og prøv operasjonen igjen.
• Hvis du prøver operasjonen igjen og problemet
ikke er løst, kontakt vakten eller
eiendomsforvalteren.

• Systemet er koblet fra.
• Det er et problem med konfigurasjonen.

• Kontakt vakten eller eiendomsforvalteren.
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Vedlegg

Spesifikasjoner
Strøm

PoE (IEEE802.3af klasse 0 standard)

Strømforbruk

For PoE, Standby 5,3 W, maks. 11,6 W (48 VDC)
For kortleser, Standby 1,0 W, maks. 1,6 W (12 VDC)

Kommunikasjon

Full duplekslyd (avhengig av destinasjonsstasjonen)

Display

7" TFT LCD-display WVGA 800×480 (ca. 1,15 millioner piksler)

Minimum belysning

5 lux

LAN

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Auto MDI/MDI-X-kompatibel

Lydkodek

G.711 (u-law, A-law)

Videokodek

H.264/AVC (kun hovedprofil)

Protokoll

IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP RFC3261, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP,
FTP, DHCP, NTP, DNS, TLS

Krypteringssystem

TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

Pakkeoverføringssystem

Unicast og multicast

Antall enheter i adressebok

Maks. 9998 enheter
(Antall stasjoner som kan registreres som anropsdestinasjoner: IX/IXG-stasjoner: Maks. 9998
stasjoner + mobilapplikasjoner: Maks. 9999)

Antall bygninger

Maks. 99 bygninger

Driftstemperatur

-10 til +60 °C (+14 til +140 °F)

Materialer

Panel: Rustfritt stål (vertikal justering fullført)
Hovedenhet/kasse: Selvslukkende harpiks
LCD-display: Glass
Kasse: Støpealuminium

Farge

Frontpanel: Sølv
Hovedenhet: Svart

Mål

182 mm [B] × 347 mm [H] × 12,5 mm [D] (eksponert område)

Vekt

Ca. 2,4 kg (5,3 lbs)

Vann-/
støvbeskyttelsesklasse

IP65 (støvsikker/spraymotstandig)

Støtbeskyttelsesklasse

IK08

Vedlikehold
• Rengjør stasjonen forsiktig med en myk, tørr klut. For vanskelige flekker, dypp en myk klut i et nøytralt
rengjøringsmiddel uttynnet med vann, vri den opp og rengjør så enheten.
• Bruk en myk, tørr klut (for tørking av speil) når du tørker av displayet.

Viktig
• Ikke bruk kjemikalier som benzen eller malingstynner. Du kan skade overflaten på enheten, eller forårsake misfarging.
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Merknad angående programvaren
Bruk av programvaren installert på dette produktet har mottatt direkte eller indirekte autorisasjon fra tredjeparter.
(1) Apache License 2.0
Denne programvare inkluderer Google Protocol Buffers.
Du kan få en kopi av lisensen på "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0".
Legg merke til at en del av denne programvaren er laget ved å endre eller tilpasse originale kildefiler.
(2) bzip2 og libbzip2-lisens
Denne filen er en del av bzip2 og/eller libbzip2, et program og bibliotek for lossless, blokksorteringsdatakomprimering.
Copyright (C) 1996-2002 Julian R Seward. Med enerett.
Redistribusjon og bruk i kilde og binære former, med eller uten tilpasning, er tillatt så lenge følgende betingelser
er oppfylt:
1. Redistribusjon av kildekode må bevare merknaden om kopibeskyttelse over, denne listen over betingelser og
følgende ansvarsfraskrivelse.
2. Opprinnelsen til denne programvaren må ikke feilrepresenteres. Du må ikke kreve at du skrev den originale
programvaren. Hvis du bruker programvaren i et produkt, settes det pris på en anerkjennelse i produktets
dokumentasjon, men dette kreves ikke.
3. Endrede kildeversjoner må være tydelig merket som dette, og må ikke feilaktig representeres som den
originale programvaren.
4. Navnet på forfatteren må ikke brukes til å garantere eller fremme produkter avledet fra denne programvaren
uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV FORFATTEREN "SOM DEN ER" OG UTEN UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL.
IKKE I NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE,
INDIREKTE, UHELL, SPESIELL, EKSEMPLARISK ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV RESERVEVARER ELLER TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER
INNTEKTER, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG FOR ENHVER TEORI OM
ERSTATNINGSANSVAR, HVORVIDT DET ER I KONTRAKT, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER
SVIE (INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SLAGS MÅTE FRA BRUK
AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ER GJORT OPPMERKSOM.
(3) GPL/LGPL
Dette produktet inneholder programvarekomponenter underlagt GPL/LGPL.
Detaljer finnes på følgende koblinger.
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
Kunder kan anskaffe, endre og redistribuere kildekoden til programvarekomponentene i henhold til GPL/LGPL.
Se websiden under for informasjon om hvordan du innhenter kildekoden og bekrefter GPL/LGPL.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/
* Husk å lese følgende før du laster ned.
<<Bekreft>>
– I henhold til GPL/LGPL garanteres ikke kildekoden til programvarekomponentene, inkludert garanti om
"salgbarhet" eller "egnelse for et bestemt formål".
– Kildekoden til programvarekomponentene leveres "som de er" og basert på GPL/LGPL.
– Legg merke til at vi ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i kildekoden til programvarekomponentene.
(4) ISC-lisens
Copyright (c) 2004-2011 av Internet Systems Consortium, Inc. ("ISC")
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Copyright (c) 1995-2003 av Internet Software Consortium Tillatelse til å bruke, kopiere, endre og/eller distribuere
denne programvaren for hvilket som helst formål med eller uten gebyr er herved gitt, så fremt merknaden om
kopibeskyttelse over og denne merknaden om tillatelse vises på alle kopier.
PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG ISC FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER ANGÅENDE
DENNE PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG
EGNELSE.
IKKE I NOE TILFELLE SKAL ISC VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER
FØLGESKADER ELLER NOEN SLAGS SKADE SOM SKYLDES TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER,
UANSETT OM I KONTRAKT, FORSØMMELSE ELLER ANNEN SVIE, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I
FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER YTELSEN TIL DENNE PROGRAMVAREN.
(5) MIT-lisens
Copyright (c) 2018 Aiphone co.,Ltd.
Frigitt under MIT-lisensen.
Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som innhenter en kopi av denne programvaren og tilknyttede
dokumentasjonsfiler ("Programvaren") til å benytte programvaren uten begrensning, inkludert uten begrensning
rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier
av programvaren, og tillate person som programvaren er utrustet for, underlagt følgende betingelser:
Merknaden om kopibeskyttelse over og denne merknaden om tillatelser skal inkluderes i alle kopier eller
vesentlige deler av programvaren.
PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER
UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, EGNELSE
FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET.
IKKE I NOEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER EIERNE AV KOPIBESKYTTELSEN HOLDES
ANSVARLIGE FOR NOE KRAV, SKADER ELLER ANNET ERSTATNINGSANSVAR, HVORVIDT I HANDLING
ELLER KONTRAKT, SVIE ELLER ANNET, SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED
PROGRAMVAREN ELLER BRUK ELLER ANDRE FORMÅL MED PROGRAMVAREN.
(6) NTP-lisens
Copyright (c) University of Delaware 1992-2011
Tillatelse til å bruke, kopiere, endre og distribuere denne programvaren og dens dokumentasjon for noe formål
med eller uten gebyr gis herved, så fremt merknaden om kopibeskyttelse over vises på alle kopier og at
merknaden om kopibeskyttelse og denne merknaden om tillatelse vises i medfølgende dokumentasjon, og at
navnet University of Delaware ikke brukes i annonsering eller offentligheten for distribusjon av programvaren
uten spesifikk skriftlig tillatelse.
University of Delaware gjør ingen representasjoner om egnelsen til denne programvare for noe slags formål.
Den leveres "som den er" uten uttrykt eller underforstått garanti.
(7) OpenSSL-lisens
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Med enerett.
Redistribusjon og bruk i kilde og binære former, med eller uten tilpasning, er tillatt så lenge følgende betingelser
er oppfylt:
(a) Redistribusjon av kildekode må bevare merknaden om kopibeskyttelse over, denne listen over betingelser
og følgende ansvarsfraskrivelse.
(b) Redistribusjoner i binært format må reprodusere merknaden om kopibeskyttelse over, denne listen over
betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer levert med
distribusjonen.
(c) All annonsemateriale som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren må vise følgende
anerkjennelse:
"Dette produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit. (http://
www.openssl.org/)"
(d) Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke brukes til å garantere eller fremme produkter
avledet fra denne programvaren uten uttrykkelig skriftlig tillatelse. For skriftlig tillatelse, kontakt opensslcore@openssl.org.
(e) Produkter avledet fra denne programvaren kan ikke kalles "OpenSSL" og "OpenSSL" kan heller ikke vises i
navnet uten skriftlig tillatelse fra OpenSSL Project.
(f) Redistribusjoner i noe slags format må bevare følgende anerkjennelse:
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"Dette produktet inneholder programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/)"
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OpenSSL PROJECT "SOM DEN ER" OG UTEN UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL.
IKKE I NOE TILFELLE SKAL OpenSSL PROJECT ELLER DETS BIDRAGERE VÆRE ANSVARLIGE FOR
EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, UHELL, SPESIELL, EKSEMPLARISK ELLER FØLGESKADER
(INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ELLER RESERVEVARER ELLER
TJENESTER;
TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER, ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK
OG FOR ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, HVORVIDT DET ER I KONTRAKT, STRENGT
ERSTATNINGSANSVAR ELLER SVIE (INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ
NOEN SLAGS MÅTE FRA BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM
FOR MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.
(8) Original SSLeay-lisens
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Med enerett.
Redistribusjon og bruk i kilde og binære former, med eller uten tilpasning, er tillatt så lenge følgende betingelser
er oppfylt:
(a) Redistribusjon av kildekode må bevare merknaden om kopibeskyttelse, denne listen over betingelser og
følgende ansvarsfraskrivelse.
(b) Redistribusjoner i binært format må reprodusere merknaden om kopibeskyttelse over, denne listen over
betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer levert med
distribusjonen.
(c) All annonsemateriale som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren må vise følgende
anerkjennelse:
"Dette produktet inneholder kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com)" Ordet
"kryptografisk" kan utelates dersom det ikke er relevant :-).
(d) Hvis du bruker noen Windows-spesifikk kode (eller en avleding derav) fra appkatalogen (applikasjonskode)
må du inkludere en anerkjennelse:
"Dette produktet inneholder programvare skrevet av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV ERIC YOUNG "SOM DEN ER" OG UTEN UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL. IKKE I NOEN OMSTENDIGHET
SKAL FORFATTEREN ELLER BIDRAGERE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE,
UHELL, SPESIELL, EKSEMPLARISK ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
ANSKAFFELSE AV RESERVEVARER ELLER TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER,
ELLER FORRETNINGSFORSTYRRELSER) UANSETT ÅRSAK OG FOR ENHVER TEORI OM
ERSTATNINGSANSVAR, HVORVIDT DET ER I KONTRAKT, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER
SVIE (INKLUDERT FORSØMMELSE ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SLAGS MÅTE FRA BRUK
AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ER GJORT OPPMERKSOM.
Lisens og distribusjonsvilkårene for enhver offentlig tilgjengelig versjon eller avledning av denne koden kan ikke
endres.
dvs. denne koden kan ikke bare kopieres og settes under en annen distribusjonslisens [inkludert GNU Public
License.]
Dette produktet inneholder kryptografisk programvare skrevet av Eric Young (eay@cryptsoft.com).
(9) RSA Message-Digest lisens
Copyright (C) 1990, RSA Data Security, Inc. Med enerett.
Lisens til å kopiere og bruke denne programvaren er gitt så fremt den er identifisert som "RSA Data Security, Inc.
MD5 Message-Digest Algorithm" i alle materialer som nevner eller henviser til denne programvaren eller denne
funksjonen.
Lisens gis også til å lage og bruke avledede produkt såfremt slike produkt er identifisert som "avledet fra RSA
Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i alle materialer som nevner eller henviser til det avledede
produktet.
RSA Data Security, Inc. gjør ingen garantier angående verken salgbarheten til denne programvaren eller
programvarens egnelse for et bestemt formål.
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Merknad angående programvaren

Den leveres "som den er" uten uttrykt eller underforstått garanti av noe slag.
Disse merknadene må bevares i alle kopier av enhver del av denne dokumentasjonen og/eller programvaren.
Legg merke til at denne programvaren er avledet fra RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.
(10) zlib lisens
zlib.h -- grensesnittet til 'zlib' kompresjonsbibliotek for generelt formål, versjon 1.2.5, 19. april 2010 Copyright (C)
1995-2010 Jean-loup Gailly og Mark Adler
Denne programvaren leveres "som den er" uten uttrykt eller underforstått garanti.
Ikke i noe tilfelle skal forfatterne være ansvarlige for skader som oppstår fra bruk av denne programvaren.
Tillatelse gis til alle for bruk av denne programvaren til hvilket som helst formål, inkludert kommersielt formål, og
til å endre og redistribuere fritt, underlagt følgende begrensninger:
(a) Opprinnelsen til denne programvaren må ikke feilrepresenteres. Du må ikke kreve at du skrev den originale
programvaren. Hvis du bruker programvaren i et produkt, settes det pris på en anerkjennelse i produktets
dokumentasjon, men dette kreves ikke.
(b) Endrede kildeversjoner må være tydelig merket som dette, og må ikke feilaktig representeres som den
originale programvaren.
(c) Denne merknaden kan ikke fjernes eller endres fra noen distribusjon av kilden.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org
Mark Adler madler@alumni.caltech.edu
Se følgende webside for kildekoden, inkludert endringer for programvare som har blitt autorisert under lisensene
over.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/
* Husk å lese følgende før du laster ned.
<<Bekreft>>
– Legg merke til at vi ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i kildekoden til programvarekomponentene.
(11) tslib
Denne programvaren bruker tslib (https://github.com/libts/tslib), som er distribuert i henhold til LGPL.
Kunder kan anskaffe, endre og redistribuere kildekoden til programvarekomponentene i henhold til LGPL.
Kildekoden leveres på følgende webside.
http://www.aiphone.co.jp/data/software/source/gpl/download/ixg/
Se følgende webside for lisensavtale og merknad om kopibeskyttelse.
https://github.com/libts/tslib/blob/master/COPYING
Bekreft følgende når du laster ned.
<<Bekreft>>
– I henhold til LGPL gis ingen garantier for kildekoden til programvarekomponentene, inkludert ingen garantier om
"salgbarhet" eller "egnelse for et bestemt formål".
– Legg merke til at vi ikke kan svare på spørsmål angående innholdet i kildekoden til programvarekomponentene.
– Du er ansvarlig for Internett-gebyrer, telefongebyrer og andre gebyrer som gjelder for tilgang av denne websiden
eller nedlastning av programvaren.
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BESTEMMELSER
FCC
Denne enheten over del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke
forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket operasjon.
MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del
15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet til å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en
boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installert og
brukt i henhold til instruksene, kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er derimot ingen
garanti for at interferens ikke vil skje i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for
mottak av radio eller TV, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på igjen, oppmuntres kunde til å prøve å korrigere
interferensen med en eller flere av følgende tiltak:
• Flytte eller endre retning på mottaksantennen.
• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til et annet uttak på en annen krets enn det mottakeren er tilkoblet.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Leverandørens konformitetserklæring
47CFR §2.1077 informasjon om samsvar
Unik identifikasjon:
Handelsnavn: AIPHONE
Modell: IXG-2C7, IXG-2C7-L, IXG-DM7, IXG-DM7-HID, IXG-MK, IXGW-LC, IXGW-GW
Ansvarlig part – kontaktinformasjon for USA
Firmanavn: AIPHONE CORPORATION
Kontoradresse: 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, USA
Telefonnummer: (800) 692-0200
E-postadresse: tech@aiphone.com
Webside: https://www.aiphone.com/home
FCC samsvarserklæring
Denne enheten over del 15 a FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake
skadelig interferens og (2) denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket
operasjon.

INDUSTRY CANADA
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Denne enheten overholder Industry Canadas lisensunntatte RSS-er. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1)
Denne enheten kan ikke forårsake interferens og (2) denne enheten må godta all interferens, inkludert interferens
som kan forårsake uønsket operasjon av enheten.
WEEE
Målområdet av

er EU.
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GARANTI
Aiphone garanterer at dets produkter er fri for defekter i materiale og arbeidskraft under normal bruk og service for en
periode på 2 år etter levering til kunden og vil gratis reparere eller skifte ut dersom en undersøkelse viser at enheten
er defekt og under garanti. Aiphone forbeholder seg eneretten til å ta endelig avgjørelse angående en defekt i
materialer og/eller arbeidskraft, og om produktet er innenfor garantien eller ikke. Denne garantien skal ikke gjelde for
noe Aiphone-produkt som har blitt utsatt for misbruk, forsømmelse, uhell, strømsløyfe eller er brukt på annen måte
enn hva instruksene sier, og gjelder ikke for enheter som er reparert eller endret utenfor fabrikken. Denne garantien
dekker ikke batterier eller skade forårsaket av batterier brukt i forbindelse med enheten. Denne garantien dekker kun
verkstedsreparasjoner og alle reparasjoner må utføres i butikken eller på et sted som er skriftlig angitt av Aiphone.
Denne garantien er begrenset til standardspesifikasjonene oppført i bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke
eventuell ekstra funksjon på et tredjeparts produkt som legges til at brukere eller leverandører. Legg merke til at
enhver skade eller andre problemer forårsaket av feilfunksjon eller sammenkobling med Aiphone-produkter heller
ikke dekkes av denne garantien. Aiphone vil ikke være ansvarlige for eventuelle kostnader fra serviceoppdrag på
området. Aiphone vil ikke kompensere for tap eller skade fra feilfunksjon på produktet under bruk, eller for eventuelle
ulemper eller tap som dette kan medføre.
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