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VIDEOFOON TAB FREE 4.3
Elvox presenteert de nieuwe Tab Free 4.3. Met zijn vlakke glas-achtige front, met zijn weggewerkte capacitieve 
toetsen en met zijn elegante vorm is het de dunste videofoon van Elvox. Het breedbeeld scherm van 4,3 inch 
heeft het ideale formaat en hierdoor is de hele videofoon compact gebleven: 145 mm breed x 155 mm hoog. De 
bewoner voert het gesprek handsfree. De capacitieve aanraaktoetsen hebben duidelijke iconen: een gesprek 
starten/stoppen, de deur openen en de bewakingsfunctie aanzetten. De bediening is eenvoudig en intuïtief. 

Voor Elvox komt kwaliteit op de eerste, tweede en derde plaats. Die kwaliteit is zichtbaar en voelbaar aanwezig 
in elk detail: perfect afgewerkt front, superieure geluidsweergave en haarscherp beeld. De productie van de Tab 
Free 4.3 is in handen van de meest ervaren medewerkers, die onder leiding staan van kundige ingenieurs. Zij zien 
erop toe dat elke videofoon beantwoordt aan de strenge kwaliteitseisen van Elvox.

Onder de motorkap van de Tab Free 4.3 bevinden zich de Elvox tweedraads bustechnologie, de spraakprocessor 
voor handsfree communicatie en de TeleLoop-antenne die verbinding maakt met een gehoorapparaat. Via een 
menu op het scherm van de videofoon kan de bewoner snel en makkelijk de ringtone wijzigen of zacht zetten en 
bepalen hoe hard de luidspreker staat tijdens een gesprek. Als je de bel uitzet, gaat het icoon van de bel bran-
den.

Handsfree spraak.

Tab Free betekent comfortabel communice-
ren zonder beperking: geen snoer en geen 
hoorn.

Slank profiel.

De Tab 4.3 steekt maar 23,5 mm uit. Het 
vlakke, glas-achtige front en de weggewerk-
te toetsen geven de Tab 4.3 een moderne, 
minimalistische look.

Capacitieve toetsen.

De aanraaktoetsen worden van achter ver-
licht en zijn helemaal weggewerkt achter het 
front. De toetsen reageren niet meteen als je 
er per ongeluk langs strijkt. 



wat doet de videofoon Tab Free 3.5

ringtone instellen

De Tab Free 3.5 videofoon heeft een 3,5 inch kleuren LCD scherm en wordt 
aangesloten op de Elvox tweedraads Plus Bus. De videofoon heeft capacitieve 
toetsen zonder bewegende delen voor het beantwoorden van oproepen, de 
deuropener, de bewakingsfunctie, extra functie’s, het afstellen van geluid en 
beeld. Er zijn LED’s die aangeven “deur open” of “oproep gemist” of “bel uit”. De 
ingebouwde Teleloop maakt verbinding met het gehoorapparaat.

Deze videofoon heeft tien verschillende ringtones. Er zijn drie soorten oproepen:
Type 1: Oproep vanaf het deurstation
Type 2: Intercom oproep vanaf andere videofoon (dit wordt in NL niet gebruikt)
Type 3: Oproep voordeurdrukker eigen appartement.

1) Druk op de bewakingstoets en houd ‘m 2 seconden ingedrukt tot de 
sleuteltoets gaat knipperen en de waarschuwingstoon klinkt.
2) Laat de toets los.
3) Druk binnen 5 seconden op toets 1, 2 of 3 (voor oproep type 1, 2 of 3).
4) De videofoon laat nu de opgeslagen ringtone horen voor dit type oproep.
5) Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om een andere ringtone te kiezen.
6) Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. Na afloop 
stopt de sleuteltoets met knipperen.

1) Druk op de bewakingstoets en houd ‘m 2 seconden ingedrukt tot de 
sleuteltoets gaat knipperen en de waarschuwingstoon klinkt.
2) Laat de toets los.
3) Druk op de + of - toets aan de linkerkant om de bel harder of zachter te 
zetten en de videofoon laat horen hoe hard de bel staat.
4) Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. Na afloop 
stopt de sleuteltoets met knipperen.

De helderheid kan je instellen tijden een gesprek of bewakingsfunctie. Druk op 
de + of - toets aan de rechterkant om de helderheid in te stellen.
Het contrast kan je alleen instellen tijdens de bewakingsfunctie en als er geen 
gesprek is: druk op de + of - toets aan de linkerkant om het contrast in te 
stellen.

Hoe hard de videofoon het gesprek met het deurstation laat horen, kan je alleen 
tijdens een gesprek met het deurstation instellen: druk tijdens een gesprek op 
de + of - toets aan de linkerkant om het spraakvolume in te stellen.

Druk op de beltoets en houd ‘m 2 seconden ingedrukt. Het uitzetten wordt 
bevestigd met een lage toon en doordat de beltoets oplicht. De videofoon houdt 
bij of je een oproep mist en houdt bij hoeveel oproepen met een maximum van 
vier. De videofoon laat dit zien door iedere 10 seconden te knipperen, met een 
keer knipperen per gemiste oproep.
Druk op de beltoets en houd ‘m 2 seconden ingedrukt om de bel aan te zetten. 
Het aanzetten wordt bevestigd met een hoge toon en de beltoets gaat uit.

volume beltoon instellen

beeld instellen

volume van de spraak instellen

de bel uitzetten

Tab 3.5

gesprekstoets 

bewakingstoets

sleuteltoets,

licht-toets 

beltoets 

Uitleg instellingen



Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de beltoets knipperen. Let erop, 
dat de kleurencamera in het donker overschakelt op zwart/wit. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. 
Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is 
er geen gesprek mogelijk. De Tab 3.5 heeft ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en geen uitgang voor 
een extra bel. 

De begint of beëindigt een gesprek.
Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Druk op de gesprekstoets om te praten en 
luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker 
wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gespreks  drukt, stopt het 
gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf 
uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. 

  
De            bedient de deuropener.
Het belpaneel maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open 
is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt die deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook 
openen als er niet aangebeld wordt.

De zet het beeld aan.
Druk op deze  om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations 
zijn, wordt het deurstation geactiveerd waar het laatst is aangebeld. De bewakingsknop werkt niet als er 
ergens anders iemand in gesprek is.

De voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) en  worden 
standaard gebruikt.

van de beltoon.
- Houdt de bewakingstoets 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knipperen en laat ‘m los.
- Druk op de + of - toets aan de linkerkant om de bel harder of zachter te zetten 
- Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. 

van de spraak.
Hoe hard de videofoon het gesprek met het deurstation laat horen, kunt u alleen tijdens een gesprek met 
het deurstation instellen: druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de linkerkant om het spraakvolume 
in te stellen. Het volume van de luidspreker van het deurstation wordt door de installateur ingesteld.

van de bel: het symbool        gaat branden.
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Als het beeld uit is, 
krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakings  drukt.

Hou de beltoets 2 seconden ingedrukt. Je hoort een lage toon en de beltoets licht op. Om de bel weer aan 
te zetten, moet je de beltoets weer 2 seconden vasthouden en klinkt er een hoge toon.

toets

toets

toets                    De bewakings  werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

toetsen 1, 2, 3 en 4

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.
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Bediening Tab Free 3.5
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