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Seleção de Melodias.
O telefone permite selecionar uma melodia diferente para as chamadas recebidas a
partir das botoneiras da rua e para as chamadas realizadas desde as portarias.
Acesso ao modo «Seleção de melodia»
Existem 5 melodias à escolha.
1. A partir da botoneira: com o telefone em repouso e pousado, prima o botão F2
(ouve-se um bip); mantendo-o pressionado durante 5 segundos, escutar-se-á a
melodia atual. De cada vez que premir brevemente F2 de novo, passará à melodia
seguinte. Quando chegar à melodia 5, o ciclo recomeça com a melodia 1.
2. A partir da portaria: estando no menu de seleção de melodia a partir da botoneira
e mantendo F2 pressionado durante 5 segundos, ouvir-se-á a melodia atual de
chamada a partir da portaria. De cada vez que premir brevemente F2 de novo, passará
à melodia seguinte. Quando chegar à melodia 5, o ciclo recomeça com a melodia 1.
BEEP

F2

F2

F2
5"

¸

sair
Notas:
- Também se sai do menu de
melodias a partir da botoneira
após um período de 10 segundos de inatividade (guardando na memória a última
melodia reproduzida). Essa
saída é confirmada com 1 bip.

10"
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BEEP
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¸

- Mantendo-se
BEEP BEEP
F2 pressionado
durante 5 segundos, sai-se
do menu de
F2
melodias de
5"
portaria,
regressando
ao estado de
repouso e guardando a melodia selecionada. Essa
saída é confirmada com um duplo
bip.

¸

- Também se sai do menu de melodias de portaria após um período
de 10 segundos de inatividade (guardando na memória a última
melodia reproduzida). Essa saída é confirmada com um duplo bip.
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Regulação do volume da chamada.
O telefone permite tanto a regulação do volume do som de chamada, como a regulação
do volume do áudio ascendente.
Partindo do estado de repouso e com o braço pousado, pode-se ajustar o volume de
chamada para um valor entre o mínimo e o máximo, fazendo deslizar o potenciómetro.
O ajuste da chamada para o mínimo provoca o desligamento da chamada ou o Modo Não
incomodar. Neste modo, o LED fica permanentemente aceso. Caso se receba uma
chamada, o som de chamada não é emitido, mas permitem-se as funcionalidades de
ligação à botoneira da rua e trinco.
Estando o telefone em modo de conversação, basta fazer deslizar o potenciómetro
para selecionar o nível do áudio ascendente entre 8 níveis possíveis. Neste caso, o
nível do volume do som da chamada não se altera.
Notas:
- A regulação do volume da chamada afeta todas as
melodias geradas pelo telefone: botoneiras da rua e
campainha da porta.
- Para ouvir o valor escolhido, pode-se:
realizar uma chamada desde a botoneira da rua.
· entrar no modo de seleção de melodias.
- A regulação do volume da chamada não afeta a do áudio
de subida.

LED
POTENCIÓMETRO

- Se, durante a regulação do volume da chamada, o
potenciómetro é levado para a posição mínima, o LED
vermelho acende-se permanentemente, indicando que a
chamada está desligada (Modo Não incomodar).
- O desligamento afeta todas as melodias geradas pelo
telefone.
- Caso a chamada esteja desligada, o prolongador de
chamada soará e o ativador de luzes e campainhas será
ativado. Este borne não é afetado. Através dele, reproduzse o mesmo som que está configurado para o som de
receção de chamada a partir da botoneira.
- Para ativar de novo a chamada, deve-se colocar o
potenciómetro numa posição diferente da mínima.

Função auxiliar F1/Panic.
- Estão disponíveis dois modos de funcionamento:
1. F1 configurado como saída:
· Inicialmente, está configurado por defeito como saída e envia um negativo.
Nota:
- A partir do telefone, é possível ativar um relé auxiliar ligado ao borne F1 para alguma
função adicional, como a luz do patamar, a ativação do alarme, etc.
- Quando se pressiona o botão F1, o telefone emite um bip e o comando F1 é transmitido pelo bus, incluindo o endereço do telefone para a ativação de um relé Duox.
Ao mesmo tempo, o borne F1/P proporciona um negativo enquanto o botão se
mantiver pressionado.
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2. F1 configurado como entrada:
Enviar uma chamada de pânico à portaria DUOX. Ao pressionar o botão F1, o comando de pânico é transmitido pelo bus.
Nota:
- Se o telefone for configurado a partir de uma portaria Duox no modo de PÂNICO ON, o
borne F1/P ficará configurado como entrada. O telefone utilizará o borne F1 como
entrada em lugar de saída. É possível aplicar um botão de pânico externo que, quando
se ative, emitirá um bip, sendo o comando de pânico transmitido pelo bus para o
endereço de portaria que se tenha configurado no telefone para o modo de pânico.
- Se o telefone for novamente configurado a partir da portaria no modo de PÂNICO
OFF, o borne F1/P voltará a funcionar como saída.
Função auxiliar F2.
É possível ativar a partir do telefone um dispositivo auxiliar ligado ao bus Duox. Para
isso, deve-se pressionar brevemente o botão F2 (menos de 5 segundos, dado que,
caso contrário, entrar-se-á na função de seleção de melodias).
No momento em que se prime o botão F2, ouve-se um bip e o comando F2 é enviado
pelo bus, incluindo o endereço do telefone que o envia, para poder ativar um dispositivo
ligado ao bus como relé Duox.

FUNCIONAMENTO DO TELEFONE LOFT DUOX EXTRA

POTENCIÓMETRO
LED
Botões
Botão de aberturas / chamada ao porteiro (função disponível conforme o tipo de
instalação).
· Estando em conversação com a Botoneira da Rua (telefone levantado), ao
premir este botão, ativa-se o trinco.
Ao receber uma chamada (telefone pousado). Caso não se atenda, dispõe-se
de 30 segundos para poder efetuar a abertura.
- Com o telefone pousado (em repouso), ao premir este botão realiza-se uma
chamada ao porteiro (se existir portaria).
F1, F2: Funções Adicionais (atribuídas pelo instalador).
· F1:
- é possível ativar um relé auxiliar Duox ligado ao borne F1/P para alguma
função adicional como a luz do patamar, a ativação do alarme, etc.
- é possível aplicar um botão de pânico externo que, quando se ative, transmitirá pelo bus o comando de pânico à portaria.
· F2: pode-se ativar um dispositivo auxiliar ligado ao bus por meio de um relé
Duox.
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Atender uma chamada
Ao carregar no botão de chamada na Botoneira da Rua, ouve-se um tom de chamada
tanto na botoneira da rua como no telefone.
Ao receber a chamada no telefone, dispõe-se de 30 segundos para responder.
· Ativação de áudio: atendendo dentro desse tempo, estabelecer-se-á a comunicação
com a botoneira da rua que efetuou a chamada.
· Pousado: pousar o auscultador do telefone para finalizar a comunicação; senão, a
conversação terminará em 90 segundos.
· Ligação automática: esta funcionalidade é possível com a botoneira do seu próprio
bloco, se a botoneira estiver em repouso e programada como «0» e exista algum
canal de conversação disponível (se não estiver disponível, ao levantar o auscultador
ouvir-se-á um som de linha ocupada durante 15 segundos). Para mais detalhes, ver
Ajustes da Botoneira DUOX em www.fermax.es.
Nota:
- Se o telefone não estiver programado, não realizará a função de ligação automática.
- No caso de se ter realizado uma chamada para outra habitação a partir da botoneira
00 e esteja a decorrer o tempo de espera para que atendam (30 segundos), a
comunicação com a botoneira 00 não será possível.
Chamada

30
¸ max.
Seg./Sec./Sek.

Atender chamada
bla bla
bla ...

¸

bla bla
bla ...

max. 90 Seg./Sec./Sek.

Ligação automática

90
¸ max.
Seg./Sec./Sek.
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Notas:
- A conversação é privada, nenhum outro terminal pode ouvi-la.
- Durante o tempo que o canal de áudio esteja aberto, é possível regular o áudio de
subida por meio do potenciómetro sem que o volume da chamada seja afetado. O
valor selecionado não será alterado se depois se ajustar o volume da chamada.
- Se o canal estiver ocupado, gera-se um sinal de erro «BEEP» e a Ligação automática não se realiza.
- A ligação automática realiza-se sempre com a botoneira do seu próprio bloco
configurada como 0, exceto quando se tenha recebido uma chamada de outra
botoneira. Terminada a conversação, durante 15 segundos, a ligação automática
é efetuada com essa botoneira. Passado esse tempo, efetuar-se-á com a botoneira
0 do seu próprio bloco.
- Se existirem vários telefones na mesma habitação, apenas o primeiro que atenda
receberá áudio, entrando os restantes telefones novamente em repouso.
- Caso haja um ou mais telefones levantados e se receba uma chamada, nenhum
deles poderá entrar em conversação, a menos que se pouse e volte a levantar o
auscultador e não nenhum esteja em conversação anteriormente.
Abertura da porta
Recebendo uma chamada da botoneira da rua, é possível abrir a porta em qualquer
momento, premindo o botão .
Em conversação (telefone levantado). Quando se atenda, pode-se realizar a
conversação com a botoneira da rua. A abertura realiza-se na botoneira que efetuou a
chamada.

Ao receber uma chamada (telefone pousado). Caso não se atenda, dispõe-se de 30
segundos para poder efetuar a abertura.

30
¸ max.
Seg./Sec./Sek.

Chamada ao porteiro
Realiza-se, premindo o botão
quando o telefone está em repouso e pousado. A
chamada ao porteiro será dirigida à portaria que esteja ativa para o bloco no qual se
encontre o telefone, emitindo um bip quando receba a confirmação da portaria.
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Nota:
- Caso se levante o braço somente para realizar a chamada ao porteiro, antes que
este responda, ouvir-se-á um som de comunicação em curso durante os primeiros
30 segundos.
Cancelar o som de chamada (função Não incomodar)
Se, durante a regulação do volume da chamada, o potenciómetro é
levado para a posição mínima, o LED vermelho acende-se permanentemente, indicando que a chamada está desligada, função Não
incomodar.
O desligamento afeta todas as melodias geradas pelo telefone.
Para desativar o cancelamento do som de chamada, deve-se colocar
o potenciómetro numa posição diferente da mínima. O LED regressa
ao seu estado anterior.
Nota:
LED
POTENCIÓMETRO

- Caso a chamada esteja desligada, o prolongador de chamada
soará e o ativador de luzes e campainhas será ativado. Reproduzse o mesmo som que está configurado para o som de receção de
chamada a partir da botoneira.
- Para mais detalhes de funcionamento: Ver «Regulação do volume
da chamada».

F1 e F2 (Funções adicionais)
Consulte o seu instalador acerca da função que está programada.
Opções:
F1:
- A partir do telefone, é possível ativar um relé auxiliar Duox (ligado
ao borne F1/P) para alguma função adicional como a luz do
patamar, a ativação do alarme, etc.
F1
F2

- É possível enviar uma chamada de pânico à portaria Duox.
Nota:
- Estas opções excluem-se mutuamente, não podem estar
disponíveis ao mesmo tempo.
F2:
- A partir do telefone, é possível ativar um dispositivo auxiliar ligado
ao bus por meio de um relé Duox (ligado ao borne F2).
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