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1. Készülék felépítése és funkciói

Funkciók

7 szegmenses kijelzı Információk megjelenítése

Telefonkagyló Vegye fel a hívás fogadásához

Telefonkagyló zsinór Összeköti a készüléket a telefonkagylóval

 Zárnyitó gomb Nyomja meg az ajtó nyitásához

 2. zárnyitó gomb Nyomja meg a 2. kapu nyitásához

 FEL gomb
Nyomja meg felfelé lapozáshoz, vagy a számérték
növeléséhez

 LE gomb
Nyomja meg lefelé lapozáshoz, vagy a számérték
csökkentéséhez

 MENÜ gomb
Tartsa nyomva 2 másodpercig a Beállítások menübe
lépéshez

 MÉGSE gomb Nyomja meg a mőveletek megszakításához

Hangszóró Készülék csengıhangjának megszólaltatására



2. Kezelési útmutató

1. Zárnyitás

Kaputábláról érkezı híváskor a készülék a beállított csengıhangon csörög. A hívás
fogadásához  vegye  fel  a  telefonkagylót.  Az  ajtó  nyitásához  nyomja  meg  a

 Zárnyitó gombot. Ha két zár van csatlakoztatva a kaputáblához, a 2. zárat a
 2. zárnyitó gombbal tudja mőködtetni.

2. Kitekintés

A készülék  nyugalmi  állapotában  vegye  fel  a  telefonkagylót,  ekkor  a  kijelzın  az

„Intr Call” futó szöveg jelenik meg. Nyomja meg a  FEL gombot vagy a  LE

gombot a szöveg leállításához, ekkor a „ds-x” (x=1..4,  lásd a 3.6 – Kaputáblák
száma) jelenik meg a kijelzın. Ez azt  jelenti,  hogy az „x”  számú kaputáblára fog

kitekinteni. A szám értékét a  FEL /  LE gombokkal tudja növelni / csökkenteni. A

kiválasztott kaputáblára kitekintéshez nyomja meg a  MENÜ gombot.

3. Belsı hívás

A   FEL /   LE gombokkal válassza ki a kijelzın az „-ALL” feliratot és nyomja

meg a  MENÜ gombot a belsı hívás indításához. Ekkor a lakáshoz tartozó összes
lakáskészülék csengeni kezd. Ha valamelyik készüléken fogadják a hívást, a többi
lekapcsol.  
(Megjegyzés: a Belsı hívás funkció használatához a lakás összes lakáskészülékét
azonos címre kell beállítani.)

4. Lakások közti (interkom) hívás

A   FEL /  LE gombokkal válassza ki a kijelzın a „C-xx” (xx=00..31, lásd a 3.7

–  Lakások száma)  feliratot,  majd  a    FEL /   LE  gombokkal  állítsa  be  „xx”

értékének a hívni kívánt lakás számát. Hívás indításához nyomja meg a   MENÜ
gombot.

(Megjegyzés:  azonos  címre  beállított  lakáskészülékek  között  ez  a  funkció  nem
használható.)

3. Mőszaki adatok
• Tápfeszültség: 24Vdc
• Áramfelvétel: 20 mA nyugalmi állapotban, 70 mA mőködés közben
• Kijelzı: 4 számjegyő 7 szegmenses kijelzı
• Méretek: 187x97x33 mm



4. Beállítások

Tartsa  lenyomva a  MENÜ gombot  2  másodpercig  a  Beállítások  menü eléréséhez.

Ekkor a kijelzın a „User Set-” futó szöveg jelenik meg. Nyomja meg a  FEL gombot

vagy a   LE gombot a szöveg leállításához,  ekkor a kijelzı a beállítási lehetıségeket

mutatja. Nyomja meg a  MENÜ gombot a következı beállítási lehetıségre lépéshez.

Sor-
szám

Beállítási
lehetıség

Kijelzı Leírás
Gyári
érték

3.1
Becsengetés

hangja 1-xx

Kaputábláról érkezı hívás csengıhangjának
beállítása. 12 különbözı hang közül lehet választani

(xx=01..12) a  FEL /  LE gombokkal. A beállítás
azonnal érvénybe lép.
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3.2
Belsı hívások

hangja 2-xx

Belsı és interkom hívások csengıhangjának
beállítása. 12 különbözı hang közül lehet választani

(xx=01..12) a  FEL /  LE gombokkal. A beállítás
azonnal érvénybe lép.
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3.3
Csengetési

hangerı 3-rx Csengetési hangerı beállítása. x=0..9 6

3.4
Hangszóró

hangerı 4-Lx
A telefonkagyló hangszóró hangerejének beállítása.

x=0..9 6

3.5
Mikrofon
hangerı 5-tx

A telefonkagyló mikrofon erısségének beállítása.

x=0..9 6

3.6
Kaputáblák

száma 6-0x

A rendszerhez csatlakozó kaputáblák számának

beállítása: x=1..4
(lásd 2.2. – Kitekintés)

1

3.7
Lakások
száma 7-xx

A rendszerhez csatlakozó lakásos száma, melyekkel
lakások közti hívást lehet kezdeményezni. Egy

rendszerben max. 32 lakás lehet. xx=01..32 
(lásd 2.4. – Lakások közti hívás)
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3.8
Gombok

érzékenysége 8-sx

A nagyobb érték nagyobb érzékenységet jelent.

x=0..2
0 – lassú, 1 – normál, –2  gyors

1

3.9
Kiegészítı

lakáskészülék
beállítása

9-dx

A készülék beállítható fı- vagy kiegészítı

lakáskészülékként. X= 0..3 

0 – fıkészülék, 1..3 – kiegészítı készülék
0

3.10
Gyári értékek
visszaállítása 9-FS

Ezzel funkcióval vissza lehet állítani a készülék
beállítások gyári értékeit. Válassza ki a kijelzın a

9-FS beállítást. Nyomja meg a  FEL gombot,
ekkor a készülék megerısítést kér és a kijelzın a

„yes-” felirat jelenik meg. A visszaállításhoz nyomja

meg ismét a  FEL gombot. A mővelet sikeres

végrehajtását a kijelzın „SUCC” felirat jelzi.

-


