
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Köszönjük, hogy Aiphone terméket választott kommunikációs és biztonsági igényeinek kielégítésére. Kérjük, a rendszer 

telepítése előtt olvassa el ezt a Telepítési Útmutatót, majd gondosan őrizze meg további betekintés céljából.  

Tanulmányozza a rendszer valamennyi alkotó elemének Telepítési Útmutatóját. 
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 Általános tiltás  A készülék megbontásának tiltása       Víztől távol tartani   Általános óvintézkedés 

 

 

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy 

halált okozhat. 

 

1. Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket, mert az 

áramütéshez vezethet. 

2. Tartsa távol az egységet víztől és egyéb folyadékoktól, ezek tűz 

vagy áramütés veszélyét okozhatják. 

3. A készülék belsejében magasfeszültség van. Kerülje a fedél 

felnyitását, mert ez áramütés veszélyét okozhatja. 

4. Ne csatlakoztasson a megadottól eltérő típusú energiaforrást a +, - 

kapcsolókhoz. Ne csatlakoztasson párhozamosan két tápegységet 

ugyanahhoz a bemenethez, mert ez tűz vagy egyéb károsodás 

veszélyét okozhatja. 

5. Ne csatlakoztasson a készülék sorkapcsaihoz hálózati 

tápfeszültséget, mert ez tűz és áramütés veszélyét okozhatja. 

6. Ne használjon a megadottól eltérő feszültségű tápegységet. Tűz 

vagy áramütés veszélyét okozhatja. 

7. Ügyeljen rá, hogy a hálózati tápfeszültség kábele ne törjön meg és 

ne préselődjön össze. Ha az AC kábel megsérül, az tűz vagy 

áramütés veszélyét okozhatja. 

8. Ne csatlakoztassa a készüléket és ne bontsa a készülék 

csatlakozását nedves kézzel, mert ez áramütés veszélyét okozhatja. 

9. A hálózati csatlakozót teljesen tolja be az aljzatba. Ha nem így tesz, 

az tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja. 

10. Rendszeres időközönként távolítsa el a port a hálózati 

csatlakozóról. Ha a szennyeződés felgyűlik a csatlakozón, az a 

csatlakozó túlmelegedését és tűzveszély kialakulását okozhatja. 

11. Ne helyezzen fémes vagy éghető anyagokat az egységbe a 

nyílásokon keresztül. Tüzet, áramütést okozhat, illetve a készülék 

működési hibáját okozhatja. 

12. A készülék telepítését és bekötését csak megfelelően kioktatott 

telepítő végezheti. 

 

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy 

anyagi kárt okozhat. 

1. Ne telepítse a készüléket és ne végezzen semmilyen vezeték 

bekötést úgy, hogy a tápfeszültség rá van kapcsolva a rendszerre, 

mert ez áramütés veszélyét okozhatja, és károsíthatja a készüléket. 

2. Ha a készüléket a falra telepíti, válasszon egy olyan megfelelő 

helyet, ahol nem lehet beleütközni, vagy a falról lesodorni, mert ez 

személyi sérülést okozhat és a készüléket is károsíthatja.  

3. A tápfeszültség rákapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a 

vezetékek nincsenek elkötve illetve rövidzárba kötve, mert ez tűz 

vagy áramütés veszélyét okozhatja. 

4. Ne telepítse a készüléket olyan helyen, ahol rendszeres 

rázkódásnak, rezgésnek lenne kitéve, mert leeshet, és személyi 

sérülést, vagy a készülék meghibásodását okozhatja. 

5. Tápegységként használjon egy, a rendszerhez meghatározott fajtájú 

Aiphone tápegységet. Eltérő tápegység használata tüzet vagy hibás 

működést okozhat. 

6. Ne tegye ki nagy nyomásnak a képernyőt. Ha eltörik, személyi 

sérülést okozhat. 

7. Ha az LCD kijelző kilyukadt, ne érintse meg a benne található 

folyékony kristályt, mert égési sérülést okozhat. Amennyiben mégis 

a bőrre kerül, mossa le alaposan az érintette területet, és beszéljen 

orvosával 

8. Ne helyezzen semmit az egységre, ne takarja le anyagokkal, stb. 

Hibás működést, tüzet okozhat. 

9. Ne telepítse az egységet a következő helyekre: 

 Közvetlen napfényre, vagy változó hőmérsékletű 

fűtőberendezések mellé. 

 Poros, olajos, vegyi anyagoknak kitett helyekre. 

 Nedves, nagy páratartalmú közegbe, mint például pincék, 

fürdőszobák, üvegházak. 

 Olyan helyre, ahol alacsony a hőmérséklet, mint például egy 

fagyasztott termékek tárolására szolgáló hűtött épület belseje, 

vagy a légkondicionálóval szemben levő fal. 

 Gőznek vagy füstnek kitett területekre (főzőfelület, fűtés) 

 Zajkeltő berendezések, mint például dimmer kapcsolók vagy 

inverterrel ellátott elektromos berendezések közelébe. 

10. A hívási tesztek és a csengetés hangerejének beállítása során a kézi 

beszélőt mindig helyezze vissza a helyére. Ha a készülék hívás 

megszakító kapcsolóját lenyomja, miközben a kézi beszélőt a fülénél 

tartja, egy váratlan beérkező hívás akár halláskárosodást is okozhat. 

 

1. Tartsa a készüléket a rádió vagy TV készülékektől legalább 1m 

távolságban. 

2. Az Interkom rendszer vezetékét a 230V AC hálózati tápfeszültség 

vezetékétől legalább 30cm távolságban vezesse. A hálózati 

tápfeszültség zajt generálhat és a készülék működési hibáját okozhatja. 

3. A rendszerbe épített, más gyártók által készített alkatrészeknek 

(érzékelők, ajtózárak, stb.) meg kell felelni a rendszer általános műszaki 

követelményeinek. 

4. Mobil telefonkészülék közvetlen környezetében használva a készülék 

működésében hibák keletkezhetnek. 

5. Ha a készülék leesik, ez meghibásodást okozhat. Kezelje óvatosan. 

6. Hálózat kimaradás esetén a készülék nem működik. 

7. Ha a közelben nagyteljesítményű rádióadó működik, interferencia 

zavarhatja meg a készülék működését. 

8. A rendszer minden eleme, kivéve a kapuállomásokat, beltéri használatra 

készült. Kerülje kültérben történő telepítésüket. 

9. A felhasználót előzetesen tájékoztatni kell, hogy habár a felhasznált LCD 

kijelzők anyagát a legnagyobb gondossággal állították össze, 

előfordulhat, hogy bizonyos képpontok nem vagy nem mindig aktívak. Ez 

nem hibás működés. 

10. A készülék környezetében előforduló zajok befolyásolhatják a 

kommunikáció minőségét, de ez nem minősül működési hibának. 

11. A készülék az egyes lakáskészülékek között audió megfigyelő funkcióval 

is ki van egészítve. Ha ezt a funkciót gyermek felügyeleti célra kívánják 

használni, a készüléket soha ne helyezzék a gyermek által elérhető 

helyre, mert a gyermek a készülék vezetékeibe gabalyodva akár meg is 

fulladhat. 

 

 

 Az Aiphone cég nem tehető felelőssé továbbá a meghibásodások, 
problémák vagy kezelői hibák következtében fellépő kommunikációs 
hibákból eredő következményes károkért. 

 Az Aiphone cég nem tehető felelőssé a termék műszaki tartalmából 
eredő károkért vagy veszteségekért. 

 Az Aiphone fenntartja a jogot az útmutató tartalmának előzetes 
figyelmeztetés nélküli módosítására, megváltoztatására. 

 Az Aiphone a műszaki fejlesztés céljából fenntartja a jogot a 
termékspecifikációk előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. 

 A rendszernek nem feladata az életvédelem vagy a bűnmegelőzés. A 
rendszer csak az információk átadásának egy speciális formáját nyújtja. 
Az Aiphone cég semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a 
rendszer használata közben bekövetkezett személyi sérülésekért illetve 
anyagi károkért.
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Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza az alábbi tételeket. 

 

[1] Telepítési útmutató  [2] Használati utasítás   

[3] A JPTLIIP készülék  [4] Tápegység  [5] Gyors használatba vételi útmutató 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A JPTLI készülék telepíthető: 

- asztali használatra 

- falra telepített változatban (ilyenkor a rögzítéshez 2 db M 3,5 csavar szükséges) 

A készülék telepítési helyének kiválasztása során ügyeljen rá, hogy a készüléket a lehetséges pára és 

hőforrásoktól a lehető legtávolabbi pontban helyezze el. 
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Állapotjelző LED működése JPTLIIP üzemállapota 

Folyamatos zöld fény Üzembe állás alatt 

Másodpercenként 1 villanás Üzemszerű működés 

Másodpercenként 3 villanás A készülék nem kapott IP címet (A DHCP szerver nem működik) 
A JPTLIIP IP címének gyári alapbeállítása 192.168.0.100 

Másodpercenként 4 villanás A készülék nem tud kapcsolatba lépni a proxy szerverrel 

Másodpercenként 5 villanás A készülék nem tud kapcsolatba lépni az SÍP szerverrel 
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1 – A JPTLIIP elvi vezetékezési diagramja 
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- LAN: Ethernet port; 

- 12V DC +/-: A külső 12V DC (+/- 10% lineárisan szabályozott) tápfeszültség bemeneti csatlakozója. 

+ (12V DC), - (0V). Áramfelvétel: 380mA nyugalmi, a JPTLIIP készüléktől 3 méternél nem 

messzebb telepítve. 

- M(IN) és M(OUT) RJ45 adatbusz csatlakozók:  

- M(IN): a JP4MED M(OUT) csatlakozójából érkező vezeték 

- M(OUT): egy lehetséges JP4HD mester alállomás csatlakoztatására szolgáló vezeték 

- NO/C/NC: a JPTLIIP készülék relé kimenetének csatlakozói: 

- NO: alaphelyzetben nyitott pont 

- C: közös pont 

- NC: alaphelyzetben zárt pont 

A relé kontaktusok terhelhetősége 2A/12V DC – 1A/24V DC, maximális rákapcsolható feszültség 

24V DC. 

- S1 és S1E riasztási kimenetek 

 

 

A JPTLIIP készülék bekötése különböző konfigurációkban. 

2 – A készülék csatlakoztatása 

2.1 – Router mögött 

Csatlakoztassa a JPTLIIP készüléket közvetlenül a routerhez egy egyenes kötésű Ethernet kábellel (nem 

tartozék). 
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Ha a router nem tartalmaz elegendő Ethernet kimenetet, iktasson be egy 10/100Mbit/s sebességű, több 

kimeneti lehetőséget biztosító Switch-et. 

 

2.2 – Router funkciókat nem tartalmazó modem mögött 

Iktasson be a JPTLIIP készülék és a modem közé egy 10/100Mbit/s sebességű, több kimeneti lehetőséget 

biztosító Switch-et. 
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2.3 – Ha az Ön által használt modem csak USB kimenettel rendelkezik 

Lépjen kapcsolatba internet szolgáltatójával és kérje modemének cseréjét Ethernet kimenettel rendelkező 

típusra. 

 

2.4 – A JPTLIIP gyors használatba vétele 

Ellenőrizze a vezetéki csatlakozásokat, majd helyezze feszültség alá a telepített eszközöket és a JPTLIIP 

interfészt. A JPTLIIP automatikusan csatlakozik az SÍP szerverhez. A mikor a kapcsolat létrejön és a 

JPTZLIIP interfészt a szerver regisztrálta, az előlapi állapot visszajelző Led fénye villogó zöld/narancs-ra 

vált. 

Aktiválja okos telefonos alkalmazását. Amikor az SÍP szerver az okos telefont is regisztrálta, a rendszer 

készen áll a használatra. 

 

3 – A TCP/IP hálózat beállításai 

A beállítások végrehajtására többféle mód kínálkozik. Gyári alaphelyzetben a JPTLIIP interfész DHCP 

üzemmódban van. 

A JPTLIIP használata dinamikus IP cím (DHCP) használatával: 

 Ugorjon a 4. pontba (csatlakozás a proxy szerverhez). 

A JPTLIIP használata fix IP cím (192.168.0.100) használatával: 

Ellenőrizze le, hogy a JPTLIIP interfész a használni kívánt számítógéppel azonos alhálózathoz csatlakozik. 

 Egyszerre nyomja le <<Windows>> és ’R’ gombokat a billentyűzeten. 

 A felbukkanó „Futtatás” ablakba írja be <<cmd>> majd nyomja meg az ’Enter’ gombot. 

 A felbukkanó ablakban a prompt után írja be <<ipconfig>> majd nyomja meg az ’Enter’ gombot. 

 Keresse meg az „IPV4 cím” sort, ami nagyjából egy ilyen számsort tartalmaz: 192.168.x.y 

 Ha az „x” nem „0”, át kell állítania a számítógép hálózati kártyájának beállításait. Erről bővebben az 

A mellékletben olvashat. 

 Indítsa el web böngésző programját (Internet Explorer, Chrome, Firefox stb.). 

 A böngésző címsorába írja be a JPTLIIP interfész gyári alapértelmezett IP címét: 192.168.0.100 

 Ugorjon a 4. pontba (A JPTLIIP beállításai). 
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A MELLÉKLET 

Az alábbi beállítások és képek a Windows XP programra vonatkoznak, a Windows más verzióinak 

használata esetén a beállítás lépései kissé eltérhetnek. 

1. Kattintson a Vezérlőpult >>Hálózat és Internet >> Hálózati kapcsolatok ikonra 

2. A felbukkanó ablakban kattintson dupla kattintással a >> Helyi kapcsolat ikonra, majd a felbukkanó 

ablakban dupla kattintással a ’Tulajdonságok’ nyomógombra 

 

1. A felbukkanó ablakban kattintson a >> TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCPIP/IPv4) sorra majd 

dupla kattintással a ’Tulajdonságok’ nyomógombra 

2. Kattintson a Vezérlőpult >>Hálózat és Internet >> Hálózati kapcsolatok ikonra 

3. Kattintson a Vezérlőpult >>Hálózat és Internet >> Hálózati kapcsolatok ikonra 
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Írja be az Ön által használt belső hálózatnak megfelelő beállításokat. Példánkban a JPTLIIP interfész gyári 

alapbeállítás szerinti IP címének (192.168.0.100) megfelelő IP címet állítottunk be (192.168.0.32), de a 32 

bármely, 1 és 254 tartományba eső szám lehet. Ne feledje el beállítani az Alhálózati maszk címét 

(255.255.255.0) címét sem. Állítsa be az Internet hozzáférést biztosító Alapértelmezett átjáró címét is 

(példánkban 192.168.0.1). 

Amennyiben a rendszer szerint az Ön jogosultságai nem elégségesek a beállítások módosításához, lépjen 

kapcsolatba a rendszergazdával. 

 

4 – A JPTLIIP interfész beállításai 

Indítsa el web böngésző programját (Internet Explorer, Chrome, Firefox stb.), majd a böngésző cím sorába 

írja be a ’http://vps37790.ovh.net/login.php’ parancsot. A számítógép ekkor csatlakozik a proxy szerverhez, 

majd az alábbi ablak nyílik meg: 

 

Az ablak „User” sorába írja be az eszköz gyári sorozatszámát, majd kattintson a ’Connect’ nyomógombra. 
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Az alábbi ablak nyílik meg: 

 

Írja be a JPTLIIP interfész jelszavát a ’Password’ mezőbe, melyet a gyors telepítési adatlapon kijelölt a 

készülék számára. 

A JPTLIIP interfész nyitó oldala megnyílik: 

 

A képernyő látható információk tájékoztatást adnak Önnek a proxy szerver és az interfész között fennálló 

kapcsolatról. 

A JPTLIIP interfész működési paramétereinek módosításához kattintson a ’Parameters’ menüpontra. Az 

alábbi beállítási oldal nyílik meg: 
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4.1  – TCP/IP hálózati beállítások 

 

 

Ezen a programozói lapon első sorban is kiválaszthatjuk, hogy az interfész  fix IP címmel működjön, vagy 

fogadja el a helyi hálózatot kiszolgáló DHCP szervertől kapott dinamikus IP címet. Ha a fix IP cím 

használata mellett döntünk, később könnyebben kapcsolódhatunk az interfészhez a böngésző programunk 

használatával, hiszen az interfész mindig ugyanazon az IP címen lesz található. 
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4.2  – A JPTLIIP interfész működési paramétereinek beállítása 

 

Ezen a programozói lapon állíthatjuk be az interfész reléinek és hívási paramétereinek működését. 

Delaying (sec) – Késleltetés (mp) 

Terminate call on contact – Hívás megszakítása az ajtó nyitásakor. 

Terminate call on contact + 5 sec – Hívás megszakítása az ajtó nyitását követő 5 másodperc múlva 

Delay before call (sec) – Hívás előtti késleltetés (mp) 

 

5  – Okos telefon beállítások 

1 – Telepítse az <<AiphoneJP>> alkalmazást: 

a. Ha az okos telefon tartalmaz telepített vonalkód olvasó alkalmazást, a készülék dobozán 

és/vagy a leírásban megtalálható QR kód segítségével közvetlenül beléphet a telefon által 

használt operációs rendszer (Android vagy IOS) letöltési központjába. 

 

b. Ha az okos telefon telepített vonalkód olvasó alkalmazást nem tartalmaz, egyszerűen lépjen be 

a telefon által használt operációs rendszer (Android vagy IOS) letöltési központjába, és töltse le 

az <<AiphoneJP>> alkalmazást. 

2 – Nyissa meg a programot 
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3 – Az Üdvözlő képernyő jelentkezik be 

 

4 – Automatikus belépés     5 – Manuális belépés 

 

 

User name (Felhasználói név): fr140801_1 vagy fr140801_2 

Password (Jelszó): a Gyors használatba vételi útmutatóban meghatározva 

Domain: vps37790.ovh.net 

Majd kattintson az ’Elfogad’ (pipa) ikonra. 
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Működési hőmérséklettartomány:  0°C ~ 40°C 

Méretek (szélesség x magasság x mélység): 240 x 180 x 55 mm 

Súly:      Kb. 180g 

Csatlakozók:    (1) Ethernet hálózat) 

     (2) JP adatbusz 

Alkalmazható mobiltelefonok:   Android vagy IPhone okostelefonok 

Tápfeszültség:    12V DC/0.5A 

Áramfelvétel:    nyugalmi - 350mA; a relé meghúzott állapotában 430mA 

Szabványi megfelelőségek   EN 60950 

     EN55022 Editin 98 Class B 

     EN55024 Editin 98 Class B 

Kimeneti kontaktusok:   1 (NO / NC/ C) 

Programozás:     Az Interneten át 

Paraméterek tárolása:   Nem felejtő memória modul 

Burkolat anyaga:    ABS modul 

 

Tisztítás 

A készülék tisztításához használjon puha törlőrongyot és lágy tisztítószert. A tisztítószert ne fújja 

közvetlenül a készülékre. Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert vagy törlőrongyot. 
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Az Aiphone készülékek hivatalos Magyarországi disztribútora: 

HA-HO Hometechnics Kft.  

H-1139 Budapest Röppentyű u. 69. 

Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099 

Fax.: (36-1) 320-7748;  

Mobil: (36-30) 633-HAHO 

Email: info@ha-ho.hu;  

Honlap: www.ha-ho.hu 

 

mailto:info@ha-ho.hu
http://www.ha-ho.hu/

