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DENTCALL software version 3 

4 nye funktioner . . 
Funktionerne aktiveres ved at holde 0 knappen inde i 3 sek. og derefter trykke på valg-

te funktionsnummer. F.eks 0 i 3 sek. og så 1 for at aktivere ”Vis rækkefølge” 

Funktionen deaktiveres ved at vælge funktionen igen, f.eks. tryk 0 inde i 3 sek. og så 1 

for at deaktivere ”Vis rækkefølge” 

Alle funktionerne kan nulstilles ved at resette panelet, hold 0 og # inde i 3 sek.  

Funktion 1:  Vis rækkefølge 

 Vis hvilken 2 opkald der har ventet længst. Dette vises ved at lamperne blinker  med 

forskellige hastigheder. Hvis et opkald melder sig ud af køen rykkes næste ventende 

opkald automatisk op i køen. Dette kan f.eks. bruges ved Orto klinikker. 

Funktion 2:  Vis ID status på buzzer udgang 

 Viser ID status på buzzer udgangen hvis der er valgt ID på panelet. Denne funktion 

bruges hvis der f.eks. ønskes en ekstern lampe som viser ID status. Lampen lyser 

som valgte ID knap på panelet.  

Funktion 3:  Nødopkald 

 Hvis denne funktion er aktiveret og et opkald fra unitten eller panel er holdt inde i me-

re end 3 sek. aktiveres nødopkald. Det valgte nummer blinker hurtigt og giver en beep 

hvert 3 sek.  Opkaldet kan kun nulstilles på det panel som opkaldet er foretaget fra.  

Funktion 4:  Vis dør åbent 

 Hvis denne funktion er aktiveret og hoveddøren åbnes vil knap 0 lyse samt der gives 

en kort beep. Knap 0 lyser så længe døren er åbent. Dette kræver at der er en dør-

kontakt tilsluttet et panel til dette formål.  

For at give plads til de nye funktioner, er ændring af lysstyrke og blink hastighed fjer-

net (blev aldrig brugt) dette vil ikke kunne ændres fra software version 3. 

Her er en kort oversigt over de andre indstillinger som stadig findes: 

Langt tryk på 0 + # = reset til fabriksindstillinger 

Kort tryk på 0 = standby (oplyses til kunden) 

Kort tryk på * = lydløs (oplyses til kunden) 

Langt tryk på * til LED blinker herefter tast et tal fra 1- 9 ændre lyden 

Kort tryk på # = se kun eget ID (oplyses til kunden) 

Langt tryk på # til LED blinker herefter tast et tal fra 1– 9 som sætter ID på panel  
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