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Brugervejledning 
 

Stilux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Højtaler 
Lyser rødt, når natafbryderen er aktiveret 

 
Lyser grønt, når en af tillægsfunktionerne er 
i brug 

 

 
Natafbryder 

 
Lysknap 

Samtaleknap 

 
Knap til tillægsfunktioner 

 
Døråbningsknap 

 

 
Mikrofon 

 

 
Lydstyrke 

 
 
 
 
 
 

Betjening 

Opkald fra gade- eller lejlighedsdør: 

Via opkaldstonen bliver der givet signal til, at der 
er et døropkald. 

 
Samtale med besøgende ved gadedøren: 

Ved et kort tryk på samtaleknappen bliver 

samtaleforbindelsen til dørstationen etableret. 

 

Simplex kommunikation ved meget gadestøj: 

Ved at holde samtaleknappen inde i mere end 1 
sekund aktiveres énvejskommunikation, hvor 
knappen efterfølgende skal holdes inde for at tale 

og slippes for at lytte. 

 
Afslutning af samtalen: 

Samtalen afsluttes ved et kort tryk på 
samtaleknappen igen. Samtaleforbindelsen til 
døren og til et andet internt apparat bliver 
automatisk afbrudt efter 2 minutter. 
 

Ændring af samtale-/ringetonevolumen: 
Lydstyrken på samtalen kan ændres ved at justere 
på den lille drejeknap på undersiden af 
hustelefonen, mens en samtale er i gang. 
 
Lydstyrken på ringetonen kan ændres ved at justere 
på den samme drejeknap, mens der ikke er en 
samtale er i gang, eller mens den ringer.  

 
Optaget signal: 

Hvis der allerede er en samtale i gang, vil den 
grønne lampe blinke. 

 
 

 
Trappelys: 

Lyset tændes ved at trykke på lysknappen. 
 
Døråbning: 

Døren åbnes ved et kort tryk på 

døråbningsknappen. 
 

 
Forskel på ringesignal: Ved programmering af 
forskellige melodier kan der høres tydelig forskel 
på opkald fra gade- eller lejlighedsdør samt ved 
internt opkald. 

 

Valg af ringesignal (melodi) 

1. For at starte programmeringen: Tryk på natafbry- 

derknappen i 8 sek., indtil der lyder en kort 

kvitteringtone – slip knappen. 
 
2. Vælg melodi til ringesignal fra gadedør eller 

lejlighedsdør ved at trykke på døråbnings- eller 

lysknappen - se nedenfor. 
 

- fra gadedør 

Tryk på døråbningsknappen flere gange 
indtil du finder den ønskede melodi. Den sidst-
valgte melodi gemmes. 

 
- fra lejlighedsdør 

Tryk på lysknappen flere gange indtil du 
finder den ønskede melodi. Den sidst-valgte 
melodi gemmes. 

 

Afsluttes med tryk på natafbryder 
hvorefter dioder slukker efter 8 sek. 

 


