
 
 

 
 
REPLACING A WAY MONITOR 

 Install extra monitor Ref.1405/1412 (monitor 1) or Ref.1406/1413 (monitor 2) 
 Go to MENU Screen & press ABOUT button 
 Hold press KEY button for 2 seconds   

 
 In the INSTALLER SETUP 

NOTE: Extra monitors are always programmed as SLAVE from factory and they show 
always video when receiving an incoming call. 
There must be always one MASTER in the same house (1 master maximum). 
For MASTER - Dial 8000 and press OK  
For SLAVE - Dial 8001 and press OK  

o Dial 8006 in case you want to have video+call signal in SLAVE monitor 
o Dial 8007 to not have video+call signal in SLAVE monitor 

 
Important note: Batteries. This equipment contains a lithium button cell 
CR1120 3V 40mAH welded to the circuit. This button cell must be removed by a 
qualified professional and taken to the proper disposal site. 
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  WAYتعويض جھاز العرض 
  2جھاز العرض ( 1413/1406رمز أو ) 1جھاز العرض ( 1405 /1412 رمزقم بتركيب جھاز العرض اإلضافي( 
  حول، اضغط على زر قائمة الخياراتعلى شاشة  
  2ثانيتين لمدة  المفتاحاضغط على زر 

 

 تكوين المرّكب فيP 

 .من المصنع وتُظھر فيديو خالل المكالمة كتابعيتم توفير أجھزة العرض اإلضافية دائما ُمبرمجة  :مالحظة
 )كحد أقصى 1جھاز رئيسي (في المنزل  رئيسييجب دائما وجود جھاز 

 OKوانقر على   8000سّجل رقم  - الرئيسيللجھاز 
 OKوانقر على   8001سّجل رقم  -  التابعللجھاز 
o  التابعمكالمة على الجھاز + إن كنت تريد الحصول على فيديو   8006سّجل رقم 
o  التابعمكالمة على الجھاز + الحصول على فيديو إن كنت ال تريد   8007سّجل رقم 

 

  بطاريات (مالحظة مھمة 

مثبتة على الدارة الكھربائية عبر  CR1120 3V 40mAHيحتوي الجھاز على بطارية ليثيوم على شكل بطارية ساعة 
 اللحام. ويمكن استخراج ھذه البطارية من قبل حرفي مختص وإيداعھا في نقطة التجميع االنتقائي التابع لك.
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