1. Hoe installeren ?
• Sluit het videosignaal aan op de aansluitklemmen V+ en V (klem 1 en 4 van de connector
achteraan)
Pas op ! Het is van absoluut belang dat de polariteit van het videosignaal wordt
gerespecteerd.
•

Sluit de meegeleverde voeding aan op de aansluitklemmen PP (klem 2 en 3). De polariteit isis
hier niet belangrijk.
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Wanneer alles juist is aangesloten ,verschijnt er op het display een kleurenbalk , gevolgd door
een reeks bieptoontjes en vervolgens gaat het display in standby mode.
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2. Hoe configureren ?
Na het verwijderen van het rechtse plaatje treft u 2 ronde uitsparingen aan welke 2 drukknopjes
bevatten.

 KNOP 2 ( andere keuze)

 KNOP 1 (verander )

 KNOP 2 (menu)

 KNOP 1 (reset of verander)

Elke knop kan 2 functies hebben :
Knop2 : menu of andere keuze
Knop1 : reset functie of veranderen

U kan 9 niveaus instellen voor kleur, 8 voor contrast en 10 voor brightness (helderheid).
Nu ziet U de tekst “COLOR” knipperen en de rest niet.
Bij drukken op KNOP1 (verander) wordt de kleurtemperatuur verhoogd en automatisch
aangepast. Na in dit geval 7 maal te hebben gedrukt op knop1 wordt het laagste niveau ingesteld.
Bij nu drukken op KNOP2 (andere keuze), zal de tekst “CONTRAST” knipperen en de rest niet.
Nu drukken op KNOP1 zal het niveau veranderen.
Bij volgende druk op KNOP2 kan men de BRIGHTNESS aanpassen.
Nogmaals drukken op KNOP2 verdwijnt dit menu.
Indien de instellingen goed zijn, mag U de verbinding verbreken met de deurpost.

2.2 instelling selectiviteit en kabelcompensatie
2.1 instelling kleur , contrast en brightness
Normalerwijze dient u deze niet zelf in te stellen daar de fabrieksinstellingen voor de meeste gevallen
de goede zijn.
Maak eerst verbinding met uw deurpost, vooraleer bovenvermelde instellingen te kunnen gebruiken.
Door kort te drukken op knop2, verschijnt het volgende in overlay mode.

Indien de schermen worden gebruikt met één of meerdere Wizard deurtelefoons met meerdere
drukknoppen, is het mogelijk om de activatie van elk scherm te koppelen aan een bepaalde
drukknop.
Opm : De standaardinstelling is zodanig dat er gereageerd wordt op alle drukknoppen van de
deurtelefoon.
Zorg dat er geen beeld op het scherm aanwezig is en druk op KNOP2.
Er verschijnt volgend scherm :

FT20CC: handleiding NL1.6

FT20CC: handleiding NL1.6

De vermelding V13 naast de tekst BUTTONS toont de huidige software versie.

 KNOP 2 ( andere keuze)
B U T T O N S V13
1 2 3 4 5 6 7 8

CABLE C OMP

 KNOP 1 (verander)

240 400M

 KNOP 2 ( andere keuze)

 KNOP 1 (verander )

Nu ziet U dat het cijfer 1 knippert. Door nu te drukken op KNOP1 verandert dit cijfer in rood. Dit betekent dat
het scherm niet meer zal reageren op oproepknop 1 van de deurpost.
Bij nogmaals drukken op KNOP1 wordt het cijfer nu terug wit en dus weer actief.
Door nu te drukken op KNOP2 kan je de instelling doen voor oproepknop 2.
Via KNOP2 kan je dus navigeren door het menu.

Bij het drukken op KNOP1 wijzigt de afstand tot 240..400M.
Bij een tweede maal drukken op KNOP1 bekomt men 400.. 600M.
Een derde maal drukken op Knop1 verschijnt 0..240M ( = standaard instelling)
Door nu te drukken op KNOP2 wordt het menu verlaten en komt het scherm in standby mode.

2.3 reset

Om de toewijzing van de drukknoppen naar fabrieksinstellingen te brengen (dus maximaal 8
knoppen), volgt u volgende procedure:
B U T T O N S V13
1 2 3 4 5 6 7 8

 KNOP 2 ( andere keuze)

CABLE C OMP
0 240M

 KNOP 1 (verander)

RESET

 KNOP 2 (niet van toepassing)

Voorbeeld instelling waarbij er enkel beeld verschijnt van oproepknop 1 en 2.

 KNOP 1 (reset )
Wanneer het cijfer 8 knippert en men drukt dan op KNOP2 , dan kom je terecht op het item “CABLE COMP”,
waarbij de amplitude van het videosignaal aangepast wordt in functie van de afstand tot de deurpost.

•
•

zorg dat er geen beeld op het scherm aanwezig is.
druk 5 seconden op KNOP1 om vervolgens de tekst RESET te zien en 2 korte pieptonen te
horen.

Opmerking : de instellingen van kleur en contrast worden niet gereset door deze procedure.
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3. Plaatsing
De FT20CC kan op 3 manieren geplaatst worden :
1.

Als tafelmodel : vijs hiervoor het meegeleverde voetje onderaan het scherm vast.

2.

Als opbouwmodel op de muur : maak de zwarte zijkanten los van het scherm alsook de 4
kruisvijzen in het scherm. U kan nu de alu achterkant los maken van het scherm. Boor de 2
voorgefreesde gaatjes verder uit en bevestig de achterkant tegen de muur. Let op dat u geen te
dikke vijzen gebruikt zodat u de printplaat niet beschadigt.

3.

Als inbouwmodel : met optionele inbouwbak FT20CCF
Plaats de inbouwbak gelijk met de muur. Hou rekening met eventueel later plaasterwerk. Maak
de zwarte zijkanten los van het scherm alsook de 4 kruisvijzen in het scherm. U kan nu de alu
achterkant los maken van het scherm. Boor de 2 voorgefreesde gaatjes verder uit en bevestig de
meegeleverde bouten met ronde kop op de achterkant. Zet het scherm terug geheel in elkaar en
klik het in de inbouwbak. Herpositioneer het verschuifbare gedeelte in de inbouwbak indien de
inbouwbak te diep in de muur gemonteerd werd.
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