
Gebruikershandleiding iLoft

Knoppen en LED indeling: 

 

Spreektoets 

Na een oproep heeft u 30sec. de tijd om een gesprek aan te nemen. Gedurende deze tijd knippert 

de blauwe LED. Bij een oproep drukt u 1x op 

Bij nogmaals 1x indrukken verbreekt u de verbinding. Na 90sec. wordt de verbinding automatisch 

verbroken. 

 

Sleuteltoets 

Tijdens een gesprek kunt u doormiddel van de sleuteltoets de deur van de hoofdingang 

 

Functietoets 

Standaard niet actief. 

 

Met de volumeregelaar is het mogelijk de geluidsterkte van het oproep signaal in te stellen

Naar boven regelen geeft het luidste signaal. Met de volumeknop helemaal naar beneden is het 

oproepsignaal uit en brand de rode LED. Bij een oproep klinkt dan geen oproepsignaal.

  

iLoft audio VDS 5601 

Na een oproep heeft u 30sec. de tijd om een gesprek aan te nemen. Gedurende deze tijd knippert 

de blauwe LED. Bij een oproep drukt u 1x op spreektoets. U kunt nu spreken en luisteren.

Bij nogmaals 1x indrukken verbreekt u de verbinding. Na 90sec. wordt de verbinding automatisch 

Tijdens een gesprek kunt u doormiddel van de sleuteltoets de deur van de hoofdingang 

Met de volumeregelaar is het mogelijk de geluidsterkte van het oproep signaal in te stellen

Naar boven regelen geeft het luidste signaal. Met de volumeknop helemaal naar beneden is het 

and de rode LED. Bij een oproep klinkt dan geen oproepsignaal.

 

 

 

Na een oproep heeft u 30sec. de tijd om een gesprek aan te nemen. Gedurende deze tijd knippert 

spreektoets. U kunt nu spreken en luisteren. 

Bij nogmaals 1x indrukken verbreekt u de verbinding. Na 90sec. wordt de verbinding automatisch 

Tijdens een gesprek kunt u doormiddel van de sleuteltoets de deur van de hoofdingang openen. 

Met de volumeregelaar is het mogelijk de geluidsterkte van het oproep signaal in te stellen. 

Naar boven regelen geeft het luidste signaal. Met de volumeknop helemaal naar beneden is het 

and de rode LED. Bij een oproep klinkt dan geen oproepsignaal. 
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Automatic Signal Rijsenhout B.V. 

Boeierstraat 3 

1435 LK RIJSENHOUT 

Postbus 254 

1430 AG AALSMEER 

T: +31 (0) 297 230 100 

F: +31 (0) 297 341 384 

 


