Használati útmutató

Köszönjük, hogy Aiphone terméket választott kommunikációs és biztonsági igényeinek kielégítése érdekében. Kérjük, hogy a
rendszer telepítése előtt gondosan olvassa el jelen Útmutatót, és a BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT, mielőtt megkezdi a rendszer
beállításait és használatba vételét.
* Kérjük, hogy az útmutató elolvasása és megértése után tárolja el egy megfelelően biztonságos helyre, ahol szükség esetén
a jövőben is bármikor hozzáférhet.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a jelen Útmutatóban alkalmazott ábrák és rajzok csak illusztrációk, a készülékek
tényleges megjelenése ezektől eltérhet.
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Az IS rendszer kereskedelmi és biztonságtechnikai videó interkom rendszer, melyet irodaépületekben, gyárakban, iskolákban,
kórházakban vagy akár börtönökben történő felhasználásra terveztünk. Az általános belső használatra készült belső
kommunikációs rendszertől független rendszerként telepítve, az IS rendszer működtethető videó kaputelefonként, vészhelyzeti
tájékoztató rendszerként, mentési munkálatok kiegészítő rendszereként, segélyhívó rendszerként, általános tájékoztató
rendszerként és beléptető rendszerként is.

Általános tiltás

A készülék szétszerelésének tiltása

A készülék víz elleni védelmével kapcsolatos tiltások

Általános elővigyázatossági szempontok

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása
személyi sérülést vagy akár halált is okozhat.
1. Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket, mert az áramütéshez
vezethet.
2. Tartsa távol a készüléket a víz vagy más folyadék hatásaitól. Ha
folyadék jut a készülék belsejébe, mert az tűz vagy áramütés
veszélyét okozhatja.
3. A készülék belsejében nagyfeszültségű alkatrészek találhatók. Ne
bontsa meg a készülék házát, mert áramütés veszélyét okozhatja.
4. Ne csatlakoztasson ismeretlen paraméterekkel rendelkező áramforrást
a készülék +/- csatlakozóira. Ugyancsak ne csatlakoztasson egy
bemenetre két párhuzamosan működő áramforrást, mert az
tűzveszélyt illetve a készülék meghibásodását okozhatja. Ügyeljen rá,
hogy egy vezérlő egységhez csak egy tápegységgel csatlakozzon.
5. Ne csatlakoztasson a készülék semelyik pontjára közvetlen 230V-os
hálózati feszültséget, mert az tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja.
6. A készüléket kizárólag az előírt tápfeszültséget szolgáltató
tápegységgel üzemeltesse. Ettől eltérő paraméterekkel üzemelő
tápegység használata tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja.
7. Soha ne helyezzen semmilyen fémtárgyat vagy lobbanékony anyagot
a készülék belsejébe a szellőző nyílásokon át. Tűz, áramütés
veszélyét, illetve a készülék meghibásodását okozhatja.
8. A készülék nem robbanásbiztos. Ne telepítse vagy használja gázok
vagy lobbanékony anyagok közvetlen környezetében. Tűz vagy
robbanásveszély alakulhat ki.
9. Létező vezetékek, mint például az ajtócsengő vezetékei stb. akár
hálózati feszültségszintű elektromosságot tartalmazhatnak. Ilyen
vezetékek használata a készülék meghibásodását és áramütés
veszélyének kialakulását okozhatja.

11. Ne telepítse a készüléket az alábbi telepítési helyek bármelyikére,
mert ez tűz vagy áramütés veszélyét, a készülék meghibásodását
okozhatja:
* közvetlen napfény hatásának kitett, vagy változó hőmérsékletű
helyre (pl. tűzhely mellé).
* olyan helyre, ahol fémdarabok, por, olaj, vagy vegyi anyagok
kerülhetnek a készülék belsejébe.
* magas páratartalmú környezetbe, mint melegház, fürdőszoba vagy
pince.
* olyan helyre ahol a hőmérséklet alacsony, például hűtött terület
belsejében vagy közvetlenül a légkondicionáló elé.
* gőz vagy olaj pára közvetlen hatásának kitett helyre, mint például
a konyhai főzőlapok környezete.
* nagymértékű elektromos zajszintnek kitett helyekre, mint például
nagyteljesítményű elektromos szabályozó készülékek, kapcsolók
és inverterek környezete.
12. Hívási tesztek és a csengetés hangerejének beállítása során ne
használja a kézibeszélőt, mert a nem megfelelő hangerő használata
halláskárosodást okozhat. Használja a beépített hangszórót:
13. A hívási tesztek és a csengetés hangerejének beállítása során a
kézibeszélőt mindig helyezze vissza a helyére. Ha a készülék hívás
megszakító kapcsolóját lenyomja, miközben a kézibeszélőt a fülénél
tartja, egy váratlan beérkező hívás akár halláskárosodást is okozhat.

1.
2.

3.
4.

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
1. A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a vezetékek
sértetlenek, és rövidzár nem alakult ki. Ha a kábelek megsérülnek, az
tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja.
2. A készüléket olyan helyre szerelje, ahol az emberek nem tudnak
nekiütközni, vagy beleakadni, mert ez személyi sérüléshez vezethet.
3. A feszültség rákapcsolása után már ne alakítson a vezeték
nyomvonalán, és ne kötözgesse a vezetékeket, mert és áramütés
veszélyét okozhatja.
4. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol erős rázkódásnak van kitéve,
mert ha a készülék leesik, személyi sérülést, vagy anyagi kárt okozhat.
5. Tápegységek tekintetében használja az Aiphone által gyártott, vagy a
műszaki adatokban megadott követelményeknek megfelelő egyéb
termékeket. A paramétereknek ne megfelelő tápegység használata
tűzveszély kialakulását vagy a csatlakoztatott készülékek
meghibásodását okozhatja.
6. Megfelelő védőföldeléssel ellátott készülékeken történő telepítéskor
csatlakoztassa a készüléket a föld potenciálra, ellenkező esetben tűz
és áramütés veszélye keletkezhet.
7. DC táplálású készülékeknél használja az Aiphone által gyártott
termékeket. Ha nem ezeket a tápegységeket használja, az tűz vagy
áramütés veszélyét okozhatja.
8. Ne nyomja meg az LCD kijelzőt és ne tegye ki nagy erejű ütés
hatásának. Ha a kijelző üvege megreped vagy eltörik, személyi
sérülést okozhat.
9. Ha az LCD kijelző megsérül, semmiképpen se érjen a benne levő
folyadékkristály anyaghoz, mert az égési tüneteket okozhat. Ha
szükséges, 15 percen át tartó, bő vizes öblögetéssel mossa le a
szájára, szemére vagy más bőrfelületére került anyagot, és kérje ki
orvosa tanácsát.
10. Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, és ne takarja el a
készüléket szellőző nyílásait (terítő vagy ilyesmi), mert az tűzet vagy a
készülék működési hibáját okozhatja.
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Tartsa a készüléket a rádió vagy TV készülékektől legalább 1 m
távolságban.
Az interkom készülék vezetékeit futtassa legalább 30 cm
távolságban a 230V hálózati tápfeszültség vezetékeitől. Ennél
közelebbi vezetékezés esetén elektronikus zaj vagy működési hiba
jelentkezhet.
Úgy telepítse a készüléket, hogy az a későbbiek során a
karbantartáskor, esetleges javításkor könnyen hozzáférhető legyen.
A rendszerbe épített, más gyártók által készített alkatrészeknek
(érzékelők, ajtózárak, stb.) meg kell felelni a rendszer általános
műszaki követelményeinek és garanciális feltételeinek.
A rendszerbe épített, más gyártók által készített alkatrészeknek
(érzékelők, ajtózárak, stb.) meg kell felelni a rendszer általános
műszaki követelményeinek és garanciális feltételeinek.
Falra történő telepítés esetén a készülék teteje elsőtétedhet és
piszkossá válhat. Ez nem hibás működés.
A készülék használat közben felmelegedhet, de ez nem hibás
működés.
Mobil telefonkészülék közvetlen környezetében használva a
készülék működésében hibák keletkezhetnek.
Ha a készülék leesik, ez meghibásodást okozhat. Kezelje óvatosan.
Hálózat kimaradás esetén a készülék nem működik.
Ha a közelben nagyteljesítményű rádióadó működik, a keletkezett
interferencia megzavarhatja a készülék működését.
A rendszer minden eleme, kivéve az ajtóállomásokat, beltéri
használatra készült. Kerülje kültérben történő telepítésüket.
A termék, mint ajtózáró eszköz, nem használható bűnmegelőzési
segédeszköznek.
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 minősül a készülék hibás működésének.
Az ajtóállomások időjárásálló kivitelűek, ennek ellenére ne tegye ki
őket hagy nyomású vízsugár hatásának, mert ez a készülék
meghibásodását okozhatja.
A készülék környezetében előforduló zajok befolyásolhatják a
kommunikáció minőségét, de ez nem minősül működési hibának.
Tartózkodjon a színes monitor használatától erős napfénytől
megvilágított területeken.
Éjszakai időszakban az objektumok csökkent megvilágítása miatt a
monitoron több elektronikus zaj látható, az arcok kevésbé
felismerhetőek. Ez nem minősül a készülék hibás működésének.
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19. Kihangosított kommunikáció esetén:
Ha túl messzire áll a készüléktől, beszélgető partnere esetleg nem
hallja amit mondani szándékozik.
20. Zajos működési környezetben (ha például hangos zene, vagy
gyereksírás akadályozza a kommunikációt), a hang szakadozottá
válhat, és beszélgető partnere esetleg nem hallja tisztán, amit mond.
21. Beszélgetés közben, ha az előtt kezd beszélni, hogy beszélgető
partnere saját mondanivalóját befejezte volna, hangja esetleg nem
jut el tisztán a másik félhez. A kommunikáció simábban zajlik, ha
megvárja, hogy a másik fél befejezze mondanivalóját, mielőtt
megszólal.
22. Ha a kapu vagy tornác környezetét fluoreszcens lámpa világítja meg,
a kép időről időre változhat, de ez nem hibás működés.
23. A megjelenített videó kép körvonalai eltérhetnek az adott személy
vagy háttér tényleges körvonalaitól, de ez nem hibás működés.
24. Előfordulhat, hogy a videó kapuállomás képe télen lefagy, a kép
nehezen felismerhetővé válik, vagy a hívógomb beragad (beleértve
az audió kapuállomásokat is), ez azonban nem minősül működési
hibának.
25. Az Aiphone nem vállal felelősséget az elmentett információ
sérüléséért (például a mentett információk módosítása vagy törlése).
Erre a felhasználónak kell gondot fordítania a használat során.
26. Meleg fényű fényforrás használata a kapuállomás előtti terület
megvilágítására megváltoztathatja a monitoron megjelenő képek
színtelítettségét.
27. Amikor a külső hőmérséklet (pl. egy zivatar hatására) gyorsan
lecsökken, a kamera belső része bepárásodhat, aminek hatására a
monitoron homályos lesz a kép. Ez nem hibás működés. A készülék
képminősége a nedvesség elpárolgásával megjavul.
28. Folyamatos beszéd esetén előfordulhat, hogy a zajvágó funkció
megszakítja a beszélgetést, mivel a folyamatos beszédet a készülék
zajnak tekintheti, ez azonban nem hibás működés.
29. Megfigyelés során a zajvágó funkció nem működik, lehetővé téve a
külső hangok jobb hallhatóságát. Más szóval ilyenkor a háttérzaj
hangosabban hallható, mint normál beszélgetés közben.
30. Amikor a készülék képernyőjét erős fényforrás világítja meg, a
megjelenített kép fehérré, vagy körvonalassá válhat, ez azonban
nem hibás működés.
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A hálózati környezet és a számítógép függvényében előfordulhat, hogy a
rendszer az adott helyen nem alkalmazható.
A rendszer beállításainak céljára szolgáló web szerver
Azonosítójának/Jelszavának védelme a felhasználó felelőssége. Ügyeljen
rá, hogy olyan jelszavat válasszon, melyet más nem egykönnyen talál ki.
Javasoljuk, hogy az Azonosítót/Jelszót rendszeres időközönként cserélje
le.
Előfordulhat, hogy a rendszerbeállítások számítógépről történő feltöltése
közben az állomások használata nem lehetséges.
Ha nehézségbe ütközik a rendszer használata közben, lépjen
kapcsolatba a rendszer telepítőjével/karbantartójával.

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.
Jelen útmutató az Aiphone cég terméke. Az útmutató részben vagy
egészben történő másolása a cég előzetes engedélye nélkül szigorúan
tilos.
Az Aiphone cég semmilyen körülmények között nem felelős a felhasználói
jelszó, vagy az átvitt információk kiszivárgásáért, amennyiben az az
Internet használata közben történt adathalászat vagy illegális számítógép
használat következtében történt.
Az útmutatóban használt ábrák és képek illusztrációk. A termékek
tényleges megjelenése eltérhet.
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.
Ne feledje, hogy a számítástechnikai rendszer biztonságos üzemeltetése
a felhasználó feladata. Az Aiphone semmilyen körülmények között nem
tehető felelőssé a biztonsági hiányosságokból eredő károkért.
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.
A rendszernek nem feladata a fizikai sérülések, illetve a vagyontárgyak
károsodásából vagy természeti katasztrófákból eredő balesetek
megelőzése.

FOGJUNK HOZZÁ

 Vezérlőpanel
Kézibeszélő

Megszakító
kapcsoló

Hangszóró
Hívásjelzés és beszélgetés
során a hangok innen
hallatszanak

Színes LCD monitor
Részletes ismertetése
a következő oldalon

Állapotjelző LED
A mesterállomás aktuális
üzemállapotát mutatja a piros színű
LED visszajelző kigyújtásával vagy
villogtatásával (pl. a rendszer
indításakor, híváskor,
kommunikáció közben stb.)
Névkártya vagy névlap
A gyorshívó nyomógombokhoz
rendelt állomások, zónák stb. neveit
az átlátszó névlap alá helyezett
kártyára kell felírni.
Gyorshívó nyomógombok (1~6)
(felülről lefelé számozva)
Az egyes nyomógombokhoz
rendelje hozzá a gyakran hívott
vagy kiválasztott állomásokat
és/vagy zónákat. Az adott állomást
vagy zónát ezután a hozzá rendelt
nyomógomb lenyomásával
választhatja ki.

HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS
(TRANSFER) nyomógomb
< TRANSFER > és visszajelző
LED (piros) A gomb
lenyomásával irányíthat át egy
hívást (vagy beszélgetést) egy
másik mester állomásra.
BIZALMAS (PRIVACY)
nyomógomb < PRIVACY > és
visszajelző LED (piros) A gomb
lenyomásával aktiválhatja a
BIZALMAS funkciót.

Reset nyomógomb
(a névkártya alatt)
A mesterállomás alaphelyzetbe
állításához.
* Ezt a gombot ne nyomja le.

LISTÁZÁS (LIST)
nyomógomb < LIST >
A gomb lenyomásával jelenítheti meg a
regisztrált állomások (vagy zónák) listáját.
BEÁLLÍTÁS (SETTING) nyomógomb
< SETTING >
A gomb lenyomásával jelenítheti meg a
beállítható paraméterek listáját.
Tárcsázó nyomógombok
A gombok lenyomásával tárcsázhatja a keresett
állomás vagy zóna nevét vagy sorszámát.
MONITOR nyomógomb < MONITOR >
A gomb lenyomásával kapcsolhat át egy
adott alállomás képének megfigyeléséhez
vagy pásztázó megfigyelés indításához.
BESZÉD (TALK) nyomógomb
< TALK >
A gomb lenyomásával válaszolhat egy bejövő
hívásra, illetve hívhatja a kiválasztott állomást.
Adásjelző LED (piros)
Kigyullad, miközben a célállomással beszél, és
kikapcsol, amikor a célállomás válaszát hallgatja, vagy
amikor éppen nincs kommunikáció folyamatban.

Mikrofon
A hangok továbbítására szolgál a
mesterállomástól más állomásokra.
KI (OFF) nyomógomb < OFF >
A beszélgetés, megfigyelés vagy
hívás befejezésekor kell lenyomni.
FINOMBEÁLLÍTÁS (ADJUST)
nyomógomb < ADJUST > A monitoron látható kép
finombeállítására, ha nappal vagy sötétben a kép
nehezen kivehető.
NAGYÍTÁS/NAGYLÁTÓSZÖG (ZOOM/WIDE)
nyomógomb < ZOOM/WIDE > Átkapcsol a nagyított
és széles látószögű megjelenítési módok között.

FORGATÁS/DÖNTÉS nyomógomb A monitoron
megjelenő képet jobbról/balra/le/fel irányba mozgatja.

>
AJTÓNYITÓ nyomógomb <
A gomb lenyomásakor a fogadott hívást kezdeményező
alállomáshoz csatlakoztatott ajtónyitó eszköz
működésbe lép.

* A < > zárójelben levő szöveget vagy ábrát az útmutatóban az aktiválható funkciók jelölésére használjuk.
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 Monitor
Állomások vagy zónák listája
A keresett állomások vagy zónák listája a kijelzőnek ebben
a részében olvasható. Az állomások vagy zónák
megjelenítése az „ALAPBEÁLLÍTÁSOK”-tól (Initial setting)
függően sorszámukkal és/vagy nevükkel történik.

Listázási oldalszám
Ha az állomások (és/vagy zónák) listája vagy a beállítási
tételek csak kettő vagy több oldalon jeleníthetők meg, az
aktuális oldalszám itt olvasható.

Információs kijelző
A kijelző jeleníti meg a kiválasztott vagy hívó állomás nevét
(vagy sorszámát), a működési módot, stb.
Állapotjelző ikonok
Az alábbi táblázatban összefoglalt állapotjelző ikonok a
mester állomás aktuális üzemállapotától függően jelennek
meg a kijelzőn.
* Az ikon színe elsőbbségi szintjének megfelelően
változik:
Normál: zöld
Elsőbbségi: sárga
Sürgős: piros
Ikon

Funkció nyomógombok
A funkció nyomógombok által aktivált funkciók működését
a gombok felett elhelyezett visszajelző LEDek működése is
jelzi.
* Egy adott funkciónak a kijelzőn megjelenő neve
eltérhet a gomb megnevezésétől. Ilyen esetben a
nyomógomb a megjelenített feliratnak megfelelő
funkciót hajtja végre.

Funkció kijelzők
A funkció kijelzők által mutatott szöveg az adott
megjelenítési üzemmódtól függően változhat.
* A funkció kijelzők nem érintő képernyős nyomógombok.

MEGJEGYZÉS:
A fenti ábrák illusztrációk. A tényleges megjelenésük eltérhet.
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Üzemállapot, amikor az ikon megjelenik
Akkor jelenik meg, amikor a célállomással
beszélgetünk közben, illetve amikor egy
másik mester állomás hív minket, stb.
Akkor jelenik meg, amikor egy másik állomás
hív minket.
Akkor jelenik meg, ha két vagy több alállomás
egyszerre hív minket. (Pl. a „002” szám az
ábrán azt jelenti, hogy egyszerre két állomás
hív minket.)
* A „001” szám megjelenése akkor fordulhat
elő, ha olyan kor hív valaki minket, amikor
éppen valaki mással beszélgetünk.
Átjelzés közben jelenik meg.
Akkor jelenik meg, amikor a monitort
állítgatjuk az ADJUST gomb lenyomásával.
Akkor jelenik meg, amikor az ajtónyitó
készüléket aktiváljuk az ajtónyitó gomb
lenyomásával.
Akkor jelenik meg, amikor a mikrofon
hangerejét nulla (KI/OFF) szintre állítjuk, vagy
a BIZALMAS funkciót aktiváltuk..
Akkor jelenik meg, ha a hívás átirányítást
felfüggesztettük.
Akkor jelenik meg, ha a hívás egy olyan
állomásról érkezik, melyet átirányítottak
hozzánk.
* Az ikon megjelenik azon az állomáson is,
melyen az átirányítást végrehajtották.
Egy adott állomás, terület vagy zóna
keresésekor jelenik meg.
Megfigyelés közben jelenik meg.
Pásztázás közben jelenik meg.
A hibajelzést kísérve jelenik meg.
A beállítási képernyőt kísérve jelenik meg.
Csengetési átjelzést alkalmazásakor jelenik
meg.
Akkor jelenik meg, ha a mikrofon hangereje
BE szintre van állítva.
Egy következő művelet végrehajtására
történő várakozás közben jelenik meg.

Példák az egyes megjelenítési üzemmódokra

Hívási és/vagy (csengetési) átjelzési lista és hívás
fogadási lista megjelenítése

[Készenléti üzemmódban]
* Ha a monitoron kép nem látható (kijelzője teljesen
fekete), akkor valószínűleg szintén a készenléti
üzemmódban van.

A híváslistákat a monitoron 20 eseményre visszamenően
lehet megjeleníteni.

Dátum, idő és ennek a mester állomásnak a sorszáma és neve

Ha egy mester állomás nem válaszolt egy bejövő hívásra,
a hívás ténye a fogadott hívások listájában jelenik meg. A
nem fogadott hívások a listában
vagy

(körvonalas csillag)

(csillag sárga kitöltéssel) jelzést kapnak.
: A listában még nem nyugtázott nem fogadott
hívások.
: A listában már nyugtázott, nem fogadott hívások.

A nyomógombok elrendezése és funkciójuk
[Kapuállomással történő beszélgetés közben]
A hívó vagy hívott állomás sorszáma és neve

MEGJEGYZÉS:
 A mester állomáshoz meg nem érkezett hívásokat a
készülék nem rögzíti.
 A nem fogadott hívások listájának megjelenítése
automatikussá tehető az „ALAPBEÁLLÍTÁSOK”
(INITIAL SETTING) menüpont alatt.
 Csengetés fogadását a rendszer nem rögzíti.
 A megfigyelési műveleteket a rendszer nem rögzíti. Ha
a megfigyelésből átkapcsolunk beszédre, azt a
rendszer már rögzíti.

Ha a hívó vagy hívott állomás egy videó kapuállomás, a kép a
monitoron megjelenik
[Ha egy szobai alállomás hívott minket]
A hívó állomás sorszáma és neve

A hívó állomás típusjelző ábrája
Ha a hívott vagy hívó állomás egy audió kapuállomás,
szobai alállomás vagy mesterállomás, a kijelzőn kép nem
jelenik meg.
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Vandálbiztos videó kapuállomás
(felületszerelt) (IS-DV)
Kamera
A kamera által továbbított képek jelennek meg a
mester állomás monitorán.

Fehér fényű LED
Ha erről az állomásról az éjszakai időszakban hívást
kezdeményeznek, automatikusan felgyullad.
Névtábla (háttérfénnyel)
Erre a táblára kell felírni a felhasználó nevét. A
háttérfény folyamatosan világít, amikor a készülék
feszültség alatt van, hogy a látogatók leolvashassák
a nevet, akár az éjszakai időszakban is.

Mikrofon
A mikrofon továbbítja a hangokat a kapuállomástól
a mester állomáshoz.
Hangszóró
A mester állomásnál elhangzott hangok ezen a
hangszórón át hallgatók a kapuállomásnál.
Állapotjelző LED (piros/narancs/zöld)
Az állomás aktuális üzemállapotát (hívás, beszéd,
stb.) színének változásával jelzi.
Hívógomb
Az előre beállított mester állomásokat hívja.
Pára elvezető nyílások
A nyílások feladata a készülék belsejében
lecsapódott pára vagy esővíz elvezetése.
Ne takarja le a nyílásokat!

Vandálbiztos videó kapuállomás
(süllyesztett) (IS-DVF)
Kamera
Mikrofon
Fehér fényű LED
Hangszóró
Névtábla (háttérfénnyel)
Hívógomb

Állapotjelző LED (piros/narancs/zöld)

Vandálbiztos videó kapuállomás
(süllyesztett) (IS-DVF)

Mikrofon

Hangszóró

Hívógomb
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Elölnézet
Kézibeszélő

Hangszóró
A mester állomásnál elhangzott hangok ezen a
hangszórón át hallgatók a kapuállomásnál.

Megszakító kapcsoló

Hívógomb
Az előre beállított mester állomásokat hívja.

Átvitel LED (piros)
Világít, amikor az Ön hangja hallható a cél állomáson,
kialszik,amikor egyikük sem beszél, vagy a cél
állomás válaszát hallgatja.
Hívás/Beszéd (Call/Talk) jelző LED (piros)
Híváskor, hívás fogadásakor, átjelzéskor vagy
csengetés átjelzéskor világít vagy villog.
Mikrofon
A mikrofon továbbítja a hangokat a kapuállomástól
a mester állomáshoz.

Oldalnézet

Vételi (hangszóró) hangerő beállító
forgatógomb (0~10)
A hangszóró vételi hangerejének beállítására.
Vételi (kézibeszélő) hangerő beállító
forgatógomb (0~10)
A kézibeszélő vételi hangerejének beállítására.

9

Az alábbiakban áttekintjük a rendszer használatával kapcsolatos főbb műveleteket.





Alállomáson (legyen az kapuállomás vagy szobai alállomás) összesen 20 előre beállított mester állomást hívhat egyidejűleg.
Mester állomáson kiválaszthatja a bejövő hívások listájából, hogy melyik hívást kívánja megválaszolni.
Mester állomáson a kommunikáció módjaként választhat a kihangosított, a nyomógombos és a kézi beszélő használatával
lefolytatott kommunikáció között.

Szobai
alállomás

Kapuállomás

Mester állomás

Kihangosított

Kommunikáció
vagy
Nyomógombos
Kommunikáció

Kézi beszélővel

Mester állomás

A mester állomáson egy hívás fogadásakor lehetőség van a hívás átirányítására egy másik mester állomásra.

Kapuállomás
vagy

Szobai
alállomás

Mester állomás
Hívás

Mester állomás
Hívás

* A hívás átirányítása egy kijelölt mester állomásra szükség esetén automatikussá tehető a megfelelő beállítások használatával.
* Mester állomások egymás közötti hívása csak a beszélgetés közben irányítható át.
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Mester állomáson lehetőség van átjelzés vagy csengetés átjelzés kezdeményezésére a kiválasztott zónák irányába. Az átjelzést
illetve csengetést valamennyi, előzőleg a zóná(k)hoz rendelt állomás venni fogja.
* Lehetőség van egy másik mester állomás vagy alállomás egyéni hívására közvetlen hanghívás által. A hívott fél kihangosított
üzemmódban is válaszolhat.
* Átjelzés vagy csengetés átjelzés a bejegyzett külső hangszóró(k) irányába is kezdeményezhető.
Szobai alállomás

Mester állomás

Mester állomások
Átjelzés vagy
csengetés átjelzés

Kapuállomások

Egy mester állomáson figyelemmel kísérheti az alállomás kamerája által szolgáltatott képet.
Lehetőség van pásztázó megfigyelés kezdeményezésére, melynek során a mester monitor sorban megjeleníti az egyes – előre
beállított - alállomások kamerái által szolgáltatott képet.
Audió kapuállomások és szobai alállomások esetében csak a hang megfigyelése lehetséges.
Kapuállomás
(audió)

Mester állomás
Megfigyelés

vagy

Szobai alállomás
vagy

A mester állomásról, egy az adott állomáshoz csatlakoztatott ajtónyitó eszköz távvezérlésével kinyithat egy ajtót.

Elektromos ajtózár

Kapuállomás

Szobai alállomás

Mester állomás
Hívás

vagy

Ajtónyitás

MEGJEGYZÉS:
Ha a kapuállomásnak nincsen kamerája, nincs lehetőség a látogató vizuális azonosítására. Győződjön meg a látogató kilétéről,
mielőtt az ajtót kinyitná.
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BEÁLLÍTÁSOK
Miután a telepítést követő rendszerbeállítások megtörténtek, el kell végezni a mester állomás szükséges beállításait. Az egyes
mester állomások beállítását egyenként kell végrehajtani.

Az egyes beállítható paraméterek listáját az alábbi táblázat tartalmazza. Nyomatékosan javasoljuk, hogy az [INITIAL SETTING]
(Alapbeállítások) menüpont alatt szereplő valamennyi szükséges beállítást végezze el, mielőtt a mester állomást első alkalommal
használatba veszi.
* Az [INITIAL SETTING] (Alapbeállítások) menüpont a mester állomás készenléti üzemmódjában hozzáférhető.
Menüpont

Almenü

Beállítási tartomány

Aalapérték

[BRIGHTNESS] (Fényerő)

-

1-10

6

[TONE VOL] (Csengetési hangerő)

-

KI (OFF), 1-10

6

[RECEIVE VOL] (Vételi hangerő)

-

KI (OFF), 1-10

6

[INITIAL SETTING]
(Alapbeállítások)

[DOOR CALL TONE]
(Kapuállomás csengetés)

HIVÁS: Normál
HÍVÁS: Elsőbbségi
Hívás: Sürgős

1-6

1
2
3

[ROOM SUB CALL TONE]
(Szobai alállomás csengetés)

HIVÁS: Normál
HÍVÁS: Elsőbbségi
Hívás: Sürgős

1-6

1
2
3

[COMMUNICATION MERHOD]
(A kommunikáció módja)

-

HF (kihangosított
vagy
nyomógombos)/
PTT
(nyomógombos)

HF

[DISPLAY] (Megjelenítés)

[DISPLAY LANGUAGE]
(Megjelenítési nyelv)

EN (Angol)
FR (Francia)
ES (Spanyol)
NL (Holland)
IT (Olasz)
DE (Német)
JP (Japán)
BE/KI (ON/OFF)

EN

KI

ABC/123

123

[UN-ANSWERED CALLS]
(Nem fogadott hívások)
[LIST ORDER] (Listázási sorrend)
[SPEED DIAL]
(Gyors hívás)

[SPEED DIAL 1] (Gyors hívás1)
[SPEED DIAL 2] (Gyors hívás2)
[SPEED DIAL 3] (Gyors hívás3)
[SPEED DIAL 4] (Gyors hívás4)
[SPEED DIAL 5] (Gyors hívás5)
[SPEED DIAL 6] (Gyors hívás6)

(Jegyezzen be egy
állomást vagy zónát
az egyes
gyorshívási
nyomógombokhoz

-

[TRANSFER]
(Átirányítás)

[CALL TRANSFER] (Hívás átirányítás)
[TRANSFER DESTINA] (Átirányítás céláll.)

BE/KI (ON/OFF)
(Egy mester állomás
bejegyzésével)
00-60 mp
BE/KI (ON/OFF)

KI (OFF)
-

(Egy mester állomás
bejegyzésével)
(Csak normál (IP)
rendszerekben
használható funkió)

-

KI (OFF)/1/2
1-6

KI (OFF)
4

[TRANSFER DELAY] (Átirányítás késl.)
[SHEDULA TRANSFER]
(Átirányítási ütemterv)
[SCHEDULA DESTINA]
(Célállomás ütemterv)
[TELEPHONE TRANSFER]
(Telefon átirányítás)
[SCHEDULE TEL TRANSFER]
(Telefon átirányítási ütemterv)
[PRIVACY] (Bizalmas)

[PRIVACY MODE] (Bizalmas üzemmód)
[PRIVACY 2 CALL TONE]
(Bizalmas 2 csengőhang)

00
KI (OFF)

KI (OFF)
KI (OFF)

NEM (NO)/IGEN
NEM (NO)
[INITIALIZATION]
(Alaphelyzetbe állítás)
(YES)
* A mester állomás monitora kb. 1 perc tétlenség után visszatér a készenléti üzemmódba. Az aktuális beállítások ilyenkor megmaradnak.
* A fenti lista csak egy kivonatos vázlata a mester állomáson elérhető funkcióknak. A fenti leírások sorrendje és megjelenítési módja a tényleges
készüléken e fentiektől eltérhet.
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A monitor fényereje 10 lépésben állítható.
* Ez a beállítási lehetőség hívás, hívás fogadása vagy
megfigyelés közben (amikor a [BEÁLLÍTÁS] (Setting) felirat
látható a monitoron) is lehetséges.

1

Készenléti üzemmódban nyomja meg a SETTING
(beállítás) nyomógombot. A kijelzőn a beállítások
képernyője jelenik meg.

Lehetőség van a csengetési hangerő (TONE VOL) és a
vételi hangerő (RECEIVE VOL) tetszés szerinti szintre
állítására. A beállítási tartomány 1~10 értékig terjed.
* Ez a beállítási lehetőség hívás, hívás fogadása vagy
megfigyelés közben (amikor a [SETTING] (Beállítás) felirat
látható a monitoron) is lehetséges.

1

Készenléti üzemmódban nyomja meg a SETTING
(beállítás) nyomógombot. A kijelzőn a beállítások
képernyője jelenik meg.

2

(Forgatás & Billentés nyomógomb) lenyomásával
A
válassza ki a [TONE VOL] (Csengetési hangerő) vagy a
[RECEIVE VOL] (Vételi hangerő) menüpontot.

3

(Forgatás & Billentés nyomógomb) lenyomásával
A
állítsa be a képernyő kívánt hangerőt.
* A csengetési hang a kívánt hangerővel lesz hallható.
* Ha a vételi hangerőt beszélgetés közben módosítja, a
hangerő már a beszélgetés közben a módosított
hangerővel hallható.
* Ha a vételi hangerőt teljesen elnémítja, a képernyőn az
alábbi ikon látható.

2

A
(Forgatás & Billentés nyomógomb) lenyomásával
válassza ki a [BRIGHTNESS] (Fényerő) menüpontot.

3

(Forgatás & Billentés nyomógomb) lenyomásával
A
állítsa be a képernyő kívánt fényerejét.
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* Ha a képernyő jobb alsó sarkában a [BACK] (Vissza)
felirat látható, a SETTING gomb lenyomásával
visszaléphet az előző képernyőbe.

Hajtsa végre az alapbeállításokat, mielőtt a mester állomást
használatba veszi. Az [INITIAL SETTING] (Alapbeállítások)
menü a következő menüpontokat tartalmazza:

001

002

 [DOOR CALL TONE] 
(kapuállomás csengetés)
 [ROOM SUB CALL TONE] 
(Szobai alállomás csengetés)
 [COMMUNICATION METHOD] 
(Kommunikáció módja)
 [DISPLAY] 
(Megjelenítés)
 [SPEED DIAL] 
(Gyors hívás)
 [TRANSFER] 
(Átirányítás)
 [PRIVACY] 
(Bizalmas)
 [INITIALIZATION] 
(Alaphelyzetbe állítás)

Alapbeállítási eljárások
1) Készenléti üzemmódban nyomja meg a SETTING
nyomógombot. A beállítási képernyő jelenik meg.
2) A
(Forgatás & Billentés nyomógomb) lenyomásával
válassza ki az [INITIAL SETTING] (Alapbeállítások)
menüpontot.
3) Nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt
menüpont tényleges kiválasztásához.
(Forgatás & Billentés nyomógomb) lenyomásával
4) A
válassza ki a beállítani kívánt tételt.
* A

gomb lenyomásával lapozhat a listában.
(001/002 oldal)

5) Nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a beállítandó
tétel kiválasztásához.
6) Végezze el a szükséges beállításokat.

pontokkal
(A részletes beállításokat lásd alább, az
jelölt bekezdésekben.)
………………………………………………………………………
(MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban ismertetett 1 lépés azonos
a fentiekben ismertetett „Alapbeállítási eljárások” 4) és 5)
lépésével.)
A [DOOR CALL TONE] (kapuállomás csengetés)
[ROOM SUB CALL TONE] (Szobai alállomás
csengetés) hangjainak beállítása
Ebben a menüpontban van lehetősége a [DOOR CALL
TONE] (Kapuállomástól jövő hívás csengőhangja) és a
[ROOM SUB CALL TONE] (Szobai alállomástól jövő hívás
csengőhangja) beállítására. A csengőhangokhoz egyedileg
hozzárendelhető elsőbbségi fokozat – „Normal” (Normál);
„Prioirity” (Elsőbbségi) és „Urgent” (Sürgős) megjelöléssel.

1

2

3

4
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(Tételezzük fel, hogy a [DOOR CALL TONE]
kapuállomástól jövő hívás csengőhangja menüpontot
választotta):
nyomógomb lenyomásával válasszon a [DOOR
A
CALL: NORMAL] (Kapu hívás: normál), [DOOR CALL:
PRIORITY] (Kapu hívás: elsőbbségi) vagy [DOOR CALL:
URGENT] (Kapu hívás: sürgős) menüpontok közül, majd
nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt
menüpont tényleges kiválasztásához.

(002/002 oldal)

MEGJEGYZÉS: A fenti ábrák illusztrációk, a tényleges
képernyőtartalom eltérhet.

A
(Forgatás & Billentés nyomógomb) lenyomásával
válassza ki a [DOOR CALL TONE] vagy [ROOM SUB
CALL TONE] menüpontot (attól függően, melyiket akarja
beállítani), majd nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot
a kiemelt menüpont tényleges kiválasztásához.

A
nyomógomb lenyomásával válasszon a lehetséges
csengőhangok közül (1~6), majd nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot a kiválasztott csengőhang
rögzítéséhez.
* A csengőhangokat a rendszer kiválasztásukkor
automatikusan lejátssza.
A fentieknek megfelelően végezze el a más elsőbbségi
fokozathoz tartozó hangok beállítását is, és a [ROOM
SUB CALL TONE] (Szobai alállomástól jövő hívás
csengőhangja) beállításait is.
* A SETTING gomb lenyomásával léphet vissza az
előző képernyőbe, ha a képernyő jobb alsó sarkában a
[BACK] (Vissza) felirat látható.

A mikrofon és a hangszóró használata során
alkalmazott kommunikációs eljárás
[COMMUNICATION METHOD] beállításai
Ebben a menüpontban A mikrofon és a hangszóró
működését szabályozhatja a kihangosított (HF –Hands free)
vagy nyomógombos (PTT – Push to talk) üzemmód között.
A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a
[COMMUNICATION METHOD] menüpontot (attól
függően, melyiket akarja beállítani), majd nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt menüpont
tényleges kiválasztásához.

1

2

Nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot, majd a
nyomógomb segítségével válasszon a [HF]
(Kihangosított) vagy [PTT] (Nyomógombos) üzemmódok
között, majd a ZOOM/WIDE nyomógomb lenyomásával
válassza ki a kívánt üzemmódot.

Állomások és/vagy zónák bejegyzése gyorshívásra
[SPEED DIAL]
Ebben a menüpontban van lehetősége a gyakrabban hívott
vagy átjelzésre/átcsengetésre gyakrabban kijelölt állomások
és/vagy zónák gyorshívó nyomógombhoz rendelésére. Erre
a célra hat gyorshívó nyomógomb áll a rendelkezésére. A
napi használat során az ezekhez a nyomógombokhoz
rendelt állomások és/vagy zónák egyetlen nyomógomb
megnyomásával, közvetlenül hívhatók.
* Egy nyomógombhoz csak egyetlen állomás vagy zóna
rendelhető.

1

2

[HF]: HF (kihangosított) vagy PTT (nyomógombos)
[PTT]: csak PTT (nyomógombos)

Leírás

[DISPLAY
LANGUAGE]
(Megjelenítési
nyelv)

A monitoron megjelenő
szövegek kommunikációs
nyelve

[UN-ANSWERED
CALLS] (Nem
fogadott hívások)
[LIST ORDER]
(Listázási
sorrend)

A kijelzőn automatikusan
megjelenjenek-e a nem
fogadott hívások adatai
A megjelenített listák
rendezési szempontjának
meghatározása

1

2

Beállítási
tartomány
EN (Angol)
FR (Francia)
ES (Spanyol)
NL (Holland)
IT (Olasz)
DE (Német)
JP (Japán)
BE (ON)
KI (OFF)
ABC
(név szerint)
123 (sorszám
szerint)

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a
[DISPLAY] (megjelenítés) menüpontot, majd nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot. Az almenü nyílik meg.

A keresési lista nyílik meg.

3

nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
A
menüpontot, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot.

4

Keresse meg a kívánt cél állomást vagy zónát.
* A SETTING gomb lenyomásával léphet vissza az
előző képernyőbe, ha a képernyő jobb alsó sarkában a
[BACK] (Vissza) felirat látható.

5

A
nyomógomb lenyomásával válasszon a [DISPLAY
LANGUE] (Megjelenítési nyelv), [UN-ANSWERED CALL]
(Nem fogadott hívások) vagy [LIST ORDER] (Listázási
sorrend) menüpontok közül, majd nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt menüpont
tényleges kiválasztásához.

3

A
nyomógomb lenyomásával válasszon a lehetséges
opciók közül, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot a paraméter rögzítéséhez.

4

A fentieknek megfelelően végezze el a többi almenü
paramétereinek beállítását is.
* A SETTING gomb lenyomásával léphet vissza az
előző képernyőbe, ha a képernyő jobb alsó sarkában a
[BACK] (Vissza) felirat látható.

(Tételezzük fel, hogy egy állomást vagy zónát kíván
regisztrálni „SPEED DIAL1” (Gyorshívó 1)
nyomógombhoz):
nyomógomb lenyomásával válassza ki a [SPEED
A
DIAL1] menüpontot, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot a kiemelt menüpont tényleges
kiválasztásához.

A monitor kijelzőjének megjelenítési módjának
[DISPLAY] beállításai
Ebben a menüpontban kijelző megjelenítési üzemmódjai
közül választhat az alábbiak szerint.
Almenü tétel

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a [SPEED
DIAL] (gyorshívás) menüpontot, majd nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt menüpont
tényleges kiválasztásához.

Nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt
állomás vagy zóna tényleges kiválasztásához. A
kiválasztott állomás vagy zóna beregisztrálódik a
[SPEED DIAL1] (Gyorshívó1) nyomógombhoz.
* Csengetési zóna kiválasztásakor a fentieken kívül még
ki kell választania a csengetési hang forrását, majd újra
le kell nyomnia a ZOOM/WIDE nyomógombot.

6

A fentieknek megfelelően végezze el a gyorshívó
nyomógombhoz rendelt állomás és/vagy zóna
beregisztrálását is [SPEED DIAL2] - [SPEED DIAL6].
MEGJEGYZÉS: Egy korábban beregisztrált gyorshívó
gomb hozzárendelésének törléséhez válassza ki a törölni
kívánt gyorshívó nyomógombot, majd a PRIVACY
(Bizalmas) gomb lenyomásával törölje a hozzárendelést.
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Hívásátirányítási [TRANSFER] beállítások
Ebben a menüpontban a hívások átirányításához szükséges
beállításokat végezheti el, az alábbiak szerint.
Almenü tétel
[CALL
TRANSFER]
(Hívás
átirányítás)
[TRANSFER
DESTINA]
(Átirányítás
célállomása)
[TRANSFER
DELAY]
(Átirányítás
késleltetése)

[SCHEDULE
TRANSFER]
(Átirányítási
ütemterv)
[SCHEDULE
DESTINA]
(Célállomás
ütemterv)

[TELEPHONE
TRANSFER]
(Telefon
átirányítás)
[SCHEDULE TEL
TRANSFER]
(Telefon
átirányítási
ütemterv)

1

Leírás
A hívás átirányítás
engedélyezése (ON) vagy
tiltása (OFF).
(Akkor lehetséges, ha a
[CALL TRANSFER]
engedélyezve (ON) van.)
Kiválaszt egy mester
állomást, mint az
átirányítás célállomását.
(Akkor lehetséges, ha a
[CALL TRANSFER]
engedélyezve (ON) van,
és a kívánt cél mester
állomást bejegyezte a
[TRANSFER DESTINA]
menüpontban)
Beállítja azt az
időtartamot, melynek
elteltével egy hívás
fogadásakor az átirányítás
megkezdődik.
Az előre beállított ütemterv
szerint automatikusan
engedélyezi vagy tiltja a
hívások átirányítását.
(Akkor lehetséges, ha a
[SCHEDULE TRANSFER]
engedélyezve (ON) van.)
Kiválaszt egy mester
állomást, mint az
ütemezett átirányítás
célállomását.
(A normál (IP)
rendszerben áll
rendelkezésre.)

Beállítási
tartomány
ON (Be)
OFF (Ki)

* Az almenü tételei készenléti üzemmódban
megjeleníthetők még a TRANSFER nyomógomb
lenyomásával is.
MEGJEGYZÉS:
A fenti ábra illusztráció. A kijelzőn megjelenő tényleges kép
eltérhet.

2

(Egy mester
állomás
bejegyzése)

3
00-60 (mp)

nyomógomb lenyomásával válassza ki az almenü
A
kívánt tételét, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot a kiemelt menüpont tényleges
kiválasztásához.
Az almenü pontjainak segítségével az alábbi
beállításokat végezheti el:

[CALL TRANSFER] (Hívás átirányítás):
nyomógomb lenyomásával válasszon az ON
A
(engedélyezés) és OFF (tiltás) lehetőségek közül, majd
nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt menüpont
tényleges kiválasztásához.
[TRANSFER DESTINA] (Átirányítás célállomása):
* Ez a beállítás akkor lehetséges, ha a [CALL TRANSFER]
(Hívás átirányítás) funkciót engedélyezte (ON).

ON (Be)
OFF (Ki)
(Egy mester
állomás
bejegyzése)

ON (Be)
OFF (Ki)
ON (Be)
OFF (Ki)

nyomógomb lenyomásával válassza ki a
A
[TRANSFER] (Átirányítás) menüpontot, majd nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt menüpont
tényleges kiválasztásához.

nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt mester
A
állomást, mint célállomást, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot.
* A TRANSFER nyomógombon látható piros LED kigyullad,
amikor a [CALL TRANSFER] (Hívás átirányítás) funkció
engedélyezve (ON) van, és a kívánt mester állomás
célállomásként meg lett jelölve a [TRANSFER DESTINA]
(Átirányítás célállomása) funkció használatával.
[TRANSFER DELAY] (Átirányítás késletetése):
* Ez a beállítás akkor lehetséges, ha a [CALL TRANSFER]
(Hívás átirányítás) funkciót engedélyezte (ON), és a kívánt
mester állomást célállomásként megjelölte a [TRANSFER
DESTINA] (Átirányítás célállomása) funkció használatával.
nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
A
késleltetési időtartamot, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot.
* Ha a beállított késletetés értéke „00”, a beérkező hívást a
készülék késletetés nélkül átirányítja a célállomásra.
[SCHEDULE TRANSFER] (Átirányítási ütemterv):
nyomógomb lenyomásával válasszon az ON
A
(engedélyezés) és OFF (tiltás) lehetőségek közül, majd
nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt menüpont
tényleges kiválasztásához.
[SCHEDULE DESTINA] (Célállomás ütemterv):
* Ez a beállítás akkor lehetséges, ha a [SCHEDULE
TRANSFER] (Átirányítás ütemterv) funkciót engedélyezte
(ON).
A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt mester
állomást, mint célállomást, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot.
* A SETTING gomb lenyomásával léphet vissza az előző
képernyőbe, ha a képernyő jobb alsó sarkában a [BACK]
(Vissza) felirat látható.
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A [PRIVACY] (Bizalmas) funkció beállításai
A Bizalmas funkció akkor vehető használatba, ha állomását
egy másik mester állomás hívja.
Amikor a Bizalmas üzemmód aktiválva van, a készülék
mikrofonja le van némítva, vagyis a hívó fél semmit nem hall
a hívott oldalon lezajló beszélgetésből.
Almenü tétel
[PRIVACY
MODE]
(Bizalmas
üzemmód)

[PRIVACY-2
CALL TONE]
(Bizalmas-2
csengőhang)

1

Leírás
Annak beállítása,
hogy engedélyezi
vagy tiltja a bizalmas
üzemmód
használatát. A
bizalmas üzemmód
aktiválásához ki kell
választania a
PRIVACY MODE 1
(Bizalmas 1
üzemmód) vagy
PRIVACY MODE 2
(Bizalmas 2
üzemmód)
üzemmódot.

(Akkor áll
rendelkezésre, ha a
PRIVACY MODE 2
(Bizalmas 2
üzemmód) aktiválva
van. Válasszon a 6
rendelkezésre álló
hangjelzés közül.

Beállítási tartomány
PRIVACY MODE 1
(Bizalmas 1
üzemmód): A mikrofon
ki van kapcsolva (le
van némítva)
PRIVACY MODE 2
(Bizalmas 2
üzemmód): A mikrofon
ki van kapcsolva (le
van némítva), de a
hívó és a hívott felet is
egy figyelmeztető hang
tájékoztatja, hogy a
hívott oldalon a
Bizalmas üzemmód
aktiválva van.
OFF (Ki):
A mikrofon be van
kapcsolva.
1-6

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
csengőhangot, majd a ZOOM/WIDE nyomógomb
lenyomásával véglegesítse a beállítást.
* Amikor a csengőhangot kiválasztja, az adott hangot a
készülék lejátssza, segítve a megfelelő dallam kiválasztását.

A beállítások gyári alaphelyzetbe állítása
[INITIALIZATION]
A funkció használatával valamennyi módosítható paramétert
gyári alapértékére állíthat vissza.

1

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki az
[INITIALIZATION] (Alaphelyzetbe állítás) menüpontot,
majd nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot. A kijelzőn
a „RETURN TO DEFAULT” (Alapértékek visszaállítása)
felirat jelenik meg.

2

A ZOOM/WIDE nyomógomb lenyomásával folytassa az
alaphelyzetbe állítási műveletsort.

3

nyomógomb lenyomásával válassza ki a [YES]
A
(Uzsgyi) menüpontot, majd a ZOOM/WIDE nyomógomb
lenyomásával véglegesítse a parancs végrehajtását.
* Ha a [NO] (Ácsi) menüpontot választja, az
alaphelyzetbe állítási műveletsor megszakad.

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a
[PRIVACY] (Bizalmas) menüpontot, majd nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot. Az almenü nyílik meg.
* Az almenü tételei készenléti üzemmódban
megjeleníthetők még a PRIVACY nyomógomb
lenyomásával is.

2

3

nyomógomb lenyomásával válasszon a [PRIVACY
A
MODE] (Bizalmas üzemmód) vagy [PRIVACY-2 CALL
TONE] (Bizalmas-2 csengőhang) menüpontok közül,
majd nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt
menüpont tényleges kiválasztásához.
Az almenü pontjainak segítségével az alábbi
beállításokat végezheti el:

[PRIVACY MODE] (Bizalmas üzemmód):
nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
A
üzemmódot, majd nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a
kiemelt menüpont tényleges kiválasztásához.
* Amikor az 1 vagy 2 bizalmas üzemmódok valamelyikét
választja, a PRIVACY nyomógombon található piros LED
kigyullad.
[PRIVACY-2 CALL TONE] (Bizalmas-2 csengőhang):
* Ez a beállítási lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha
a [PRIVACY MODE] (Bizalmas üzemmód) beállításánál a 2.
üzemmódot választotta.
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A RENDSZER HASZNÁLATA
Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kell a rendszert a gyakorlatban használni egy beszélgetés során.

Kapuállomás

Szobai alállomás

vagy

Másik mester állomás

vagy

Egy adott beszélgetés maximális lehetséges időtartamát a
Rendszer beállításokban (System settings) lehet rögzíteni.
(A választható leghosszabb időtartam 10 perc.)
Válaszoljon a bejövő hívásra az alábbi eljárások
valamelyikének használatával.

 Beszélgetés kihangosított üzemmódban
Nyomja meg

Nyomja meg
vagy
Emelje le a
kézi beszélőt

Tekintse át a „Másik
állomás hívása”
bekezdést a mester
állomásról történő hívás
teljes megértéséhez

(Akkor lehetséges, ha az „INITIAL SETTING”
(Alapbeállítások) „COMMUNICATION METHOD”
(Kommunikáció módja) menüpontban „HF” értéket
állított be.)
<Egy alállomásról bejövő hívás fogadásakor>

1

A csengőhang hallatszik, és a hívásnak megfelelő kép
jelenik meg a kijelzőn.

1) Egy pillanatra nyomja le a TALK (Beszéd) nyomógombot.

* Az alállomástól érkező csengőhang eltér a beállítottól.
Példa: A kijelzőn megjelenő kép egy videó kapuállomásról
érkező hívás esetén
Visszajelző

Egy sípoló hang hallatszik, és megkezdheti a
beszélgetést a kihangosított üzemmódban.

kigyullad

*1:

Beszéd közben:
(világít)
Miközben a hívó felet hallgatjuk:

(nem világít)

2) Amikor a beszélgetést befejezte, nyomja meg az OFF
(Ki) nyomógombot.
A beszélgetésnek vége.


A hívó állomás sorszáma, neve és a kamera képe jelenik
meg (az állomás típusát jelölő képet követően).
 Amikor egy audió kapuállomástól, szobai alállomástól
vagy egy másik mester állomástól hívás érkezik, a hívó
állomás típusát jelölőkép jelenik meg a kijelzőn. (A kép a
hívó állomás típusától függően eltérhet.)
 Egy másik mester állomásról jövő bejövő hívás közvetlen
hanghívásnak minősül. (Azonban, ha a Bizalmas
üzemmódot „2” értékre állította beérkező hívásról
csengőhang és a kijelzőn megjelenő információk
tájékoztatják.)
 Amikor válaszol egy bejövő hívásra, a közben bejövő
hívások csengőhangját a készülék elnémítja, amíg az
előző hívást be nem fejezte.
*1: LIST (Listázás)
Ha egynél több bejövő hívás érkezik a készülékre a hívó
állomások listáját a LIST nyomógomb lenyomásával
jelenítheti meg a kijelzőn. Ezután lehetősége van a listából
kiválasztani azt, akivel beszélni óhajt, majd felhívni az adott
állomást.
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A következő eljárás használatával akkor is tud
nyomógombos (PTT) üzemmódban beszélgetni, ha
egyébként a „HF” (Kihangosított) üzemmód van beállítva
alap kommunikációs üzemmódnak. Ez a szolgáltatás
hasznos lehet például olyan esetben, amikor a közelben
zajjal járó tevékenységet végeznek.
 Nyomja le és tartsa lenyomva a TALK (beszéd)
nyomógombot egy pár másodpercre, miközben a
hívást fogadja. (A készülék két csippantást hallat,
és a [PRIVACY] (Bizalmas) szöveg eltűnik a
kijelzőről.)
 Beszélgetés közben nyomja le és tartsa lenyomva a
TALK (beszéd) nyomógombot egy másodpercnél
hosszabb időre. A készülék ekkor átkapcsol
nyomógombos (PTT) üzemmódba. (A készülék egy
csippantást hallat, és a [PRIVACY] (Bizalmas)
szöveg eltűnik a kijelzőről.)

<Egy másik mester állomásról történő közvetlen hívás
fogadásakor>
Válaszoljon a hívásra, majd beszélgetés közben nyomja le
és tartsa lenyomva a TALK (beszéd) nyomógombot egy
másodpercnél hosszabb időre. A készülék ekkor átkapcsol
nyomógombos (PTT) üzemmódba. (A készülék egy
csippantást hallat, és a [PRIVACY] (Bizalmas) szöveg eltűnik
a kijelzőről.)

 Beszélgetés nyomógombos (PTT)
üzemmódban
(Akkor lehetséges, ha az „INITIAL SETTING”
(Alapbeállítások) „COMMUNICATION METHOD”
(Kommunikáció módja) menüpontban „PTT” értéket
állított be.)
<Egy alállomásról bejövő hívás fogadásakor>

<Nyomógombos üzemmódban>
Kézi beszélő használata esetén is beszélgethet
nyomógombos vezérlésű üzemmódban, ha lenyomja és
nyomva tartja a TALK (Beszéd) nyomógombot.
MEGJEGYZÉS:
A beszélgetésnek automatikusan megszakad, ha a beállított
beszélgetési időtartam letelt.

1) Egy pillanatra nyomja le a TALK (Beszéd) nyomógombot.

Ha kettő vagy több bejövő hívás érkezik
egyszerre
Egy sípoló hang hallatszik, és megkezdheti a
beszélgetést a nyomógombos üzemmódban.

1

2) A nyomógombos üzemmód lényege, hogy amikor Ön
beszél, meg kell nyomnia a TALK (Beszéd)
nyomógombot. Amikor a mondandóját befejezte, engedje
fel a nyomógombot, és várjon a másik fél válaszára.

2) A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a
listából, hogy melyik alállomás hívását kívánja
fogadni.
 Egy másik mester állomásról érkező hívások a
listában nem szerepelnek.

2

Nyomja le a TALK vagy a ZOOM/WIDE nyomógombot,
vagy emelje fel a kézi beszélőt*1, majd válaszoljon a
bejövő hívásra.



Amikor a beszélgetést befejezte, a következő bejövő
híváshoz tartozó csengő hang hallatszik.
Ha beszélgetés közben kiválaszt egy másik alállomást a
híváslistából, az éppen folytatott beszélgetés
kényszerítetten megszakad, majd egy rövid sípoló hangot
követően válaszolhat a kiválasztott bejövő hívásra.


3) Amikor a beszélgetést befejezte, nyomja meg az OFF
(Ki) nyomógombot.
A beszélgetésnek vége.

<Egy másik mester állomásról történő közvetlen hívás
fogadásakor>
Beszéd közben nyomja meg a TALK (Beszéd)
nyomógombot. Amikor a mondandóját befejezte, engedje fel
a nyomógombot, és várjon a másik fél válaszára.

 Beszélgetés a kézi beszélő használatával
<Kihangosított üzemmódban>
1) Emelje fel a kézi beszélőt, majd kezdje meg a
beszélgetést.
 A beszélgetést lefolytathatja nyomógombos
üzemmódban is, ha lenyomja és nyomva tartja a
TALK (Beszéd) nyomógombot.

*1 Amikor egy közvetlen hangívást fogad egy másik mester
állomásról, a kézi beszélő felvétele nem elégséges a
beszélgetés megkezdéséhez a kiválasztott alállomással.
Ilyen esetben a kézi beszélő felemelése után még meg
kell nyomnia a TALK vagy a ZOOM/WIDE
nyomógombot.

. Az elsőbbségi viszonyokról

Amikor kettő vagy ennél több funkciót (beszélgetés, hívás,
átjelzés, megfigyelés stb.) kéne egyidejűleg használatba
venni, akkor az elsőbbségi beállításoknak megfelelően a
sorrend a következő:
Elsőbbség
1 (magas)
2
3
4 (alacsony)





2) Amikor a beszélgetést befejezte, helyezze vissza a
kézibeszélőt a helyére.
A beszélgetésnek vége.

Az alábbiak szerint válasza ki, melyik hívást kívánja
fogadni.
1) Nyomja meg a LIST (Listázás) nyomógombot. A hívó
alállomások listája jelenik meg.

Beállítás
[SÜRGŐS],
*2
[ÁLTALÁNOS]
[ELSŐBBSÉGI]
[NORMÁL]
-

Funkció
Beszélgetés, hívás,
átjelzés, csengetés
átjelzés.
Megfigyelés, pásztázó
megfigyelés

Amennyiben az elsőbbségi besorolásuk azonos, a
régebbi bejövő hívások elsőbbséget élveznek a később
érkezett hívásokkal szemben.
A folyamatban lévő beszélgetést előnyt élvez a bejövő
hívással szemben. Azonban, ha magasabb prioritású
hívás érkezik, az alacsonyabb prioritású beszélgetés
kényszerítetten megszakad.
A mester állomáson választhat a bejövő hívások
listájából.

*2 [ÁLTALÁNOS] (Broadcast) hívás:
Ez a lehetőség csak átjelzés használata esetén áll fenn.
Ha a [BROADCAST] elsőbbségi szintet választja, az
átjelzés megszakítja az alacsonyabb prioritású
beszélgetéseket, de ebben az esetben a vevő oldalak
nem tudnak válaszolni.
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 Kamera forgatás és döntés
Egy videó kapuállomással történő hívás fogadás,
beszélgetés, vagy megfigyelés során a hívó fél képe
megjelenik a monitoron. Ezt a megjelenő képet az alábbi
műveletekkel lehet módosítani a felhasználó igényei szerint.

nyomógomb
Nagyított kép megjelenítésekor a
lenyomásával a kijlezőn megjelenített kép a teljes
képtartalmon belül elforgatható/le-fel billenthető az alábbiak
szerint:

 Átkacsolás a nagyított és a széles
látószögű nézet között

Fel

A monitoron megjelenő kép átkapcsolható a nagyított és a
széles látószögű változat között a ZOOM/WIDE nyomógomb
lenyomásával.
Balra

Jobbra

Le

Széles látószögű kép

MEGJEGYZÉS:
 A nagyított és széles látószögű kép látható
képtartománya eltérő. A széles látószögű kép peremén
látható képtartalom a nagyított képen nem látható.
 Az éjszakai időszakban a képen látható objektumok a
kép mozgatása közben elmosódhatnak. Ennek oka az
alacsony megvilágítási szint. Ugyancsak elmosódottá
válhat a kamera előtt mozgásban levő objektum képe is.

Nagyított kép

MEGJEGYZÉS:
 A nagyított kép pozícióját a számítógéppel elérhető
Rendszer beállítások menüpontban határozhatja meg.
 Amikor a kijelző széles látószögről nagyított nézetre
kapcsol át, a nagyított kép az előre beállított pozícióra
mutat.
 A videós kapuállomás kamerájának tulajdonságaitól
függően a széles látószögű kép kissé torzított lehet, de
ez nem hibás működés.
 Nagyított kép üzemmódban a képtartalom a teljes
képtartományon belül jobbra, balra, fel és le irányba
elmozdítható.
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A kép visszaállítása a módosítások előtti állapotra

 Képjavítási funkciók
Ha a monitoron a kép nem jól látható, lehetőség van a
képminőség javítására.

1

Nyomja le az ADJUST (Beállítás) nyomógombot.

Ismételten nyomja meg az ADJUST (beállítás)
nyomógombot.
Az ikon eltűnik, és a kép a módosítás előtti minőségre áll
vissza.
MEGJEGYZÉS:
Az éjszakai időszakban az ADJUST gomb megnyomásának
hatására a látogató arca jobban felismerhetővé válik, de
ugyanakkor a mozgó objektumok elmosódottá válhatnak.

A háttérfény kompenzációt és az éjszakai megvilágítás
erősségét a készülék automatikusan szabályozza.



Az éjszakai és nappali időszak megkülönböztetését a
kapuállomás automatikusan végrehajtja.
A képjavítás során végrehajtott módosítások eredménye
függ a számítógépen beállított Rendszer beállításoktól.
<Nappali időszak>

<Éjszakai időszak>

[Képjavítás előtt]

[Képjavítás előtt]

[Képjavítás után]

[Képjavítás után]

Az ikon mutatja az alkalmazott
képjavítási technikát.
Háttérfény kompenzáció
Éjszakai érzékenység korrekció
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 Hívás átirányítás
Lehetőség van egy alállomástól bejövő hívás átirányítására
beszéd közben (beszélgetés átirányítás) egy másik mester
állomásra, valamit a bejövő hívások automatikus
átirányítására is (Az [INITIAL SETTING] (Alapbeállítások)
szerint).

Lehetőség van egybejövő hívás automatikus (a hívás
fogadása nélküli módon történő) átirányítására egy másik
mester állomásra, az [INITIAL SETTING] (Alapbeállítások)
menü „TRANSFER” (Átirányítás) menüpontja alatti
beállítások használatával.





Egy másik mester állomásról érkező hívás csak
beszélgetés közben irányítható át.

Ez a funkció akkor válik hasznossá, ha éppen nincs a
készülék mellett, ezért nem tudja fogadni és
megválaszolni a hívást.

 Beszélgetés átirányítás

1

Fogadja a bejövő hívást és kezdje meg a beszélgetést.

2

Nyomja meg a TRANSFER (Átirányítás) nyomógombot.

3

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a listából,
hogy melyik mester állomásra szeretné a hívást
átirányítani.

4

Nyomja le a TALK vagy a ZOOM/WIDE nyomógombot.

Amíg az átirányítás történik az ikon itt látható

vagy

Pirosan villog



Átirányítás közben a kiinduló állomáson egy hang
hallható, jelezve az átirányítás tényét.

5

Nyomja le az OFF nyomógombot a hívó állomás és az
átirányítás célállomása közötti kommunikáció
létrehozásához.
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Az alábbi beállítások végrehajtása lehetséges.
 A bejövő hívás automatikus átirányítása a kijelölt mester
állomásra [CALL TRANSFER], [TRANSFER DESTINA]
 Egy bizonyos késleltetési idő beállítása, melynek
elteltével a meg nem válaszolt bejövő hívást a készülék
automatikusan tovább irányítja [TRANSFER DELAY]
 Egy ütemterv beállítására a számítógép Rendszer
beállításaiban a hívások átirányításának vezérlésére
[SCHEDULE TRANSFER], [SCHEDULE DESTINA].


Az ajtónyitó eszköz aktiválására akkor van lehetőség, ha az
alállomás, melyhez az ajtónyitó eszköz csatlakoztatva éppen
hívja, beszélgetést folytat vele, vagy megfigyelő
üzemmódban kapcsolódik hozzá.
Miközben az alállomással a fentiek közül valamelyik módon
nyomógombot.
kapcsolatban van, nyomja le a

A mikrofon átmeneti némításához az alábbiak szerint
járjon el:
Nyomja le és tartsa lenyomva a PRIVACY (Bizalmas)
nyomógombot. Ekkor a mikrofon némítva van.
A mikrofon újbóli aktiválásához engedje fel a
PRIVACY (Bizalmas) nyomógombot.

A mester állomás üzemállapota a PRIVACY (Bizalmas)
üzemmód beállításától függően.

Bizalmas
üzemmód

LED

1

Világít

2

Világít

OFF (Ki)

Nem
világít

Az ajtónyitó eszköz a számítógépen a Rendszer
beállításokban megadott időre aktiválódik.


Ha a beállított időtartam „0”, az ajtónyitó eszköz addig
marad aktiválva, míg a nyomógombot lenyomva tartja.

VIGYÁZAT:
Ha az alállomás kamerával nem rendelkezik, gondosan
ellenőrizze a belépni szándékozó látogató kilétét, mielőtt az
ajtót kinyitja.
MEGJEGYZÉS:
Ez a funkció pásztázó megfigyelés közben nem
alkalmazható.

A mester állomás Bizalmas funkciójának használatával
elkerülheti, hogy az ezen az oldalon folytatott beszélgetés a
másik mester állomás oldalán is hallható legyen.
A Bizalmas funkció aktiválása
Az „INITIAL SETTING” (alapbeállítások) menüpontban állítsa
a PRIVACY funkciót „1” vagy „2” értékre. Ha a PIVACY
(Bizalmas) funkciót nem kívánja alkalmazni, állítsa a
paramétert „OFF” (Ki) értékre.

 Hívás fogadásakor


Ha a Bizalmas funkció aktiválva van
A mester állomás mikrofonja némítva van, vagyis a hívott
fél oldalán elhangzottak nem hallatszanak a hívó fél
oldalán.



Ha a Bizalmas funkció le van tiltva
A mester állomás mikrofonja működésben van, vagyis a
hívott fél oldalán elhangzottak a hívó fél oldalán
hallhatóak.

Hívás fogadásakor
egy másik mester
állomásról
 A mikrofon némítva
van.
 Amikor a hívást a
TALK nyomógomb
lenyomásával vagy a
kézi beszélő
felemelésével
fogadja, a mikrofon
aktiválódik
 A mikrofon némítva
van.
 Amikor egy másik
mester állomásról
hívás érkezik, a hívó
és hívott felet is egy
hangjelzés
tájékoztatja a
Bizalmas üzemmód
aktivált állapotáról.
Amikor a hívást a
TALK nyomógomb
lenyomásával vagy a
kézi beszélő
felemelésével
fogadja, a mikrofon
aktiválódik.
 A mikrofon aktív. A
beszélgetés azonnal
megkezdődik, amikor
egy közvetlen hívás
érkezik egy másik
mester állomásról.
 A mikrofon a
PRIVACY (Bizalmas)
nyomógomb
lenyomásával és
nyomva tartásával
tetszőleges időre
némítható.

Egy
kapuállomással
történő
kommunikáció
közben
 A mikrofon
aktív.
 A mikrofon a
PRIVACY
(Bizalmas)
nyomógomb
lenyomásával
és nyomva
tartásával
tetszőleges
időre
némítható.

MEGJEGYZÉS:
Ha az „INITIAL SETTING” (Alapbeállítások) menüpontban a
„COMMUNICATION METHOD” (Kommunikáció módja)
paramétert „PTT” (Press-to-talk) (Nyomógombos)
üzemmódra állította, a PRIVACY (Bizalmas) üzemmód
aktiválása szükségtelen.

 Beszélgetés a hívó féllel


Ha a Bizalmas funkció aktiválva van
Nyomja le a TALK (Beszéd) nyomógombot, vagy emelje
fel a kézi beszélőt, és a mikrofon aktiválódik.
Megkezdheti a beszélgetést a hívó féllel.



Ha a Bizalmas funkció le van tiltva
A TALK (Beszéd) nyomógomb lenyomása vagy a kézi
beszélő felemelése nélkül beszélhet a hívó féllel.
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Az alábbiakban ismertetjük, hogyan lehet a mester állomás használatával végrehajtani a hívás, megfigyelés,, átjelzés és csengetés
átjelzés műveleteket.

Kérjük, olvassa át gondosan ezt a fejezetet, mielőtt első alkalommal hívás, megfigyelés, átjelzés vagy csengetés átjelzés
műveletbe fogna, hogy megértse, hogyan kereshet meg egy állomást vagy zónát. A keresés történhet a keresési eljárások
valamelyikével vagy a gyorshívó nyomógombokkal.
Egy állomás vagy zóna megkeresése a lista alapján.

,

Keresési eljárások:

,

,

Egy állomás vagy zóna megkeresése a kezdeményezett
és fogadott hívások listája alapján.

,

Egy állomás vagy zóna megkeresése a sorszám
alapján a tárcsázó nyomógombok használatával.

Keresési eljárások:

,

Egy állomás vagy zóna hívása a gyorshívó
nyomógombok használatával.

 A keresési eljárások kiválasztásának alap eljárása
-

Az


Az

keresési eljárások készenléti üzemmódban vagy a SEARCH LIST (Keresési lista) alapján választhatók ki.
és

eljárások a készenléti üzemmódban és a SEARCH LIST (Keresési lista) alapján is kiválaszthatók.

[Készenléti üzemmódban]
A
nyomógomb megfelelő gombjainak lenyomásával válassza ki a kívánt
ábra és jelmagyarázat használatával.

,

,

vagy

keresési eljárást az alábbi

Gyorshívó nyomógombok

Keresési eljárások
Állomások terület szerint
Kezdeményezett hívások
Jelmagyarázat

Nyomja meg a SEARCH LIST
(Keresési lista) megnyitásához
Keresés név alapján
Fogadott hívások
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[A Keresési listában]

1

A készenléti üzemmódban nyomja le a TALK vagy a ZOOM/WIDE nyomógombot.
A keresési eljárások megjelennek a Keresési listában (SEARCH LIST).

2

A
nyomógomb megfelelő gombjainak lenyomásával válassza ki a kívánt
jelmagyarázat használatával.

-

keresési eljárást az alábbi ábra és

Keresési eljárások
Állomások név szerint
Állomások terület szerint

Állomások típus szerint
Átjelzési zóna
Csengetési zóna


A Keresési lista 002/002 oldalán megjelenített „REMOTE SITE” (Távoli telephely) opció ebben a rendszerben nem elérhető. (A
normál (IP) rendszer szolgáltatása.)

3

Nyomja le a ZOOM/WIDE nyomógombot a kiemelt tétel tényleges kiválasztásához.
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Egy állomás vagy zóna megkeresése a lista alapján.

. hibát vétett a karakterek beütése során:
Ha
gombot.
Nyomja meg a

Egy állomás vagy zóna megkeresése a név
megadásával [NAME SEARCH] (Keresés név
alapján)

1
2

Válassza ki a [NAME SEARCH] (Keresés név alapján)
menüpontot a készenléti üzemmódban vagy a SEARCH
LIST (Keresési lista) használatával.
A tárcsázó nyomógombok használatával írja be a
keresett állomás vagy zóna nevét.

Ha a karakterek beütése során ugyanahhoz a
billentyűhöz tartozó karaktereket kell egymás után
beütni:
(pl. az „AB” karakterek beütésekor)
1. Üsse be az „A” karaktert. (Nyomja le a
egyszer.)
gombot.
2. Nyomja meg a

billentyűt

Példa:
A „MESTER 004” állomás kereséséhez a nyomógombok
használatával az alábbi parancssort kell begépelnie:
3. Üsse be a „B” karaktert. (Nyomja le a
kétszer.)

A begépelt karakterek ebben a sorban jelennek meg

3

nyomógomb lenyomásával válassza ki a cél
A
állomást vagy zónát a listából.


4

billentyűt

Ha a kijelzőn az [ADD/RMV] felirat látható
(értelmezését lásd lejjebb), a megjelenített listából
legfeljebb 5 állomást és/vagy zónát lehet kiválasztani.

Kezdje meg a beszélgetést, megfigyelést vagy átjelzést a
megfelelő eljárás szabályait követve.
[HF]: HF (kihangosított) vagy PTT (nyomógombos)
[PTT]: csak PTT (nyomógombos)

. Kettő vagy több állomás és/vagy zóna

kiválasztásához az alábbiak szerint járjon el: (Amikor
a kijelzőn az
(Add/Remove) felirat látható)
1)

Valamennyi olyan állomás/zóna neve megjelenik a
listában, mely tartalmazza a begépelt karaktersort.


az
a célállomással vagy zónával ki van
emelve.
Az állomás vagy zóna ki van jelölve.
 A kijelölés törlése a LIST (Listázás) nyomógomb

A Keresési lista minden új bevitt karakterrel szűkül.

ismételt lenyomásával történik, amikor az
látható a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS:
nyomógomb lenyomásával is kiválaszthatja a kívánt
A
állomás nevét a listából, miután a [NAME SEARCH]
(Keresés név alapján) menüpontot már kiválasztotta.
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Nyomja le a LIST (Listázás) nyomógombot, amikor

2)


Ismételje meg az 1) lépésben leírtakat a további
állomások és/vagy zónák hozzáadásához.
Legfeljebb 5 állomást vagy/zónát választhat ki
egyszerre. Az 5. állomás és/vagy zóna
kiválasztásához a 4. állomás és/vagy zóna
kiválasztását (rákattintását) követően az 5. állomást
és/vagy zónát egyszerűen emelje ki, rákattintani nem
szükséges.

Az állomás megkeresése egy terület kijelölésével
[STATIONS BY AREA] (Állomások terület szerint)

1

Válassza ki a [STATIONS BY AREA] ˙Állomások
keresése terület alapján) menüpontot a készenléti
üzemmódban vagy a SEARCH LIST (Keresési lista)
használatával.

2

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
célterületet a listából, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot a kiemelt menüpont tényleges
kiválasztásához.
A listában a területhez rendelt valamennyi állomás
megjelenik.

Az állomás megkeresése az állomás típusának
megjelölésével [STATIONS BY TYPE] (Állomások
típus szerint)

1

Válassza ki a [STATIONS BY TYPE] ˙Állomások
keresése típus alapján) menüpontot a SEARCH LIST
(Keresési lista) használatával.

2

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
állomás típust a listából, majd nyomja le a ZOOM/WIDE
nyomógombot a kiemelt menüpont tényleges
kiválasztásához.
A listában a kiválasztott típusú valamennyi állomás
megjelenik.

3

nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
A
célállomást.
 Legfeljebb 5 állomást választhat ki.

3

A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
célállomást.
 Legfeljebb 5 állomást választhat ki.

4

Kezdje meg a beszélgetést, megfigyelést vagy átjelzést a
megfelelő eljárás szabályait követve.

4

Kezdje meg a beszélgetést, megfigyelést vagy átjelzést a
megfelelő eljárás szabályait követve.
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Egy állomás vagy zóna hívása a gyorshívó
nyomógombok használatával.

Egy átjelzési zóna megkeresése a
listából [PAGING ZONE] (Átjelzési zóna)

1

Válassza ki a kívánt [PAGING ZONE] (Átjelzési zónát) a
SEARCH LIST (Keresési lista) használatával.
A listában valamennyi bejegyzett átjelzési zóna
megjelenik.

2

nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
A
célzónát.
 Legfeljebb 5 állomást választhat ki.

3

1

Kezdje meg az átjelzési műveletet.
A kijelzőn a beütött számjegyek jelennek meg, a listában
pedig megjelenik valamennyi olyan állomás/zóna, mely
tartalmazza a begépelt számsort.

Egy átjelzési zóna megkeresése a listából [CHIME
ZONE] (Csengetési zóna)

1

Válassza ki a kívánt [CHIME ZONE] (Csengetési zónát) a
SEARCH LIST (Keresési lista) használatával.
A listában valamennyi bejegyzett csengetési zóna
megjelenik.

2

nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
A
célzónát.
 Legfeljebb 5 állomást választhat ki.

3
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Készenléti üzemmódban a üsse be a megkeresni kívánt
állomás vagy zóna sorszámát a kezelőegység
billentyűzetének segítségével.

Kezdje meg a csengetési átjelzési műveletet.



2
3

A Keresési lista minden új bevitt számjeggyel szűkül.

nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt
A
célállomást és/vagy zónát.
 Legfeljebb 5 állomást és/vagy zónát választhat ki.
Kezdje meg a beszélgetést, megfigyelést vagy átjelzést a
megfelelő eljárás szabályait követve.

Egy állomás vagy zóna megkeresése a
kezdeményezett és fogadott hívások listája alapján.
Lehetőség van egy adott állomás vagy zóna megkeresésére
a legutóbbi 20 hívási és/vagy (csengetési) átjelzési vagy
vételi naplóbejegyzésből.
 A listában a megjelenített adatok időrendi sorrendbe
vannak rendezve.

Egy állomás vagy zóna hívása a gyorshívó
nyomógombok használatával.
Válassza ki a hívni kívánt állomáshoz vagy zónához rendelt
gyorshívó nyomógombot a rendelkezésre álló 6 nyomógomb
közül.

1

Nyomja le a kiválasztott állomáshoz vagy zónához
rendelt gyorshívó nyomógombot.

Egy állomás vagy zóna megkeresése a
kezdeményezett hívás és/vagy (csengetési) átjelzési
eseménylistából [PLACED CALLS]
(Kezdeményezett hívások)

1

2
3

Gyorshívó nyomógombok

nyomógomb
A készenléti üzemmódban a
lenyomásával válassza ki a [PLACED CALLS]
(Kezdeményezett hívások) menüpontot.
A listában a legutóbbi 20 hívási és/vagy (csengetési)
átjelzési célállomás jelenik meg.
A
nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt cél
állomást vagy zónát.

2

Kezdje meg a beszélgetést, megfigyelést vagy átjelzést a
megfelelő eljárás szabályait követve..

Kezdje meg a beszélgetést, megfigyelést vagy átjelzést a
megfelelő eljárás szabályait követve.

Egy állomás vagy zóna megkeresése a fogadott
hívások eseménylistájából [RECEIVED CALLS]
(Fogadott hívások)

1

A készenléti üzemmódban a
nyomógomb
lenyomásával válassza ki a [RECEIVED CALLS]
(Fogadott hívások) menüpontot.
A listában a legutóbbi 20 fogadott és/vagy (csengetési)
átjelzési kiindulási állomás jelenik meg.

2

nyomógomb lenyomásával válassza ki a kívánt cél
A
állomást vagy zónát.

3

Kezdje meg a beszélgetést, megfigyelést vagy átjelzést a
megfelelő eljárás szabályait követve.
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3
Kövesse az alábbi utasításokat egy kapuállomás, szobai
állomás vagy mester állomás hívásához.

1

Nyomja meg a TALK (Beszéd) vagy a ZOOM/WIDE
nyomógombot vagy emelje fel a kézi beszélőt és kezdje
meg a hívást (beszélgetést).

Keresse meg és jelölje ki a hívni kívánt állomást
valamelyik keresési eljárás használatával.

Kövesse
a kijelzőn megjelenő utasításokat:
.
Az egyes végrehajtott műveleteket a kijelző felső részében
megjelenő értesítésekkel követheti. A kijelzőn mindig a
következő végrehajtható műveletek listája látható.
Példa:
… Kezdhet beszélni a TALK (Beszéd) nyomógomb
lenyomásával vagy a kézi beszélő
felemelésével.
 Ha elsőbbségi sorrendet nem állított fel, az
automatikusan beállított érték „normál”.
… Megkezdheti a megfigyelést a MONITOR gomb
lenyomásával.
(vagy PRIORITY)
… Továbbléphet az elsőbbségi beállítások
üzemmódba a ZOOM/WIDE nyomógomb
lenyomásával.

2

Amikor a csengő hangot hallja, beszédhangja hallhatóvá
válik a hívott állomáson, és Ön is hallja a hívott állomáson
hallható hangokat. (Ez a közvetlen hanghívás.)
A hívott fél úgy válaszolhat a hívásra, hogy nem nyom meg
egyetlen gombot sem, és nem emeli fel a kézi beszélőt.
 Ha a hívott állomás egy mester állomás, a válaszadás
módja eltérhet a hívott állomáson megadott PRIVACY
(Bizalmas) beállítások függvényében. (Lásd az alábbi
táblázatot.)
A Bizalmas (PRIVACY)
üzemmód lehetséges
beállításai
OFF (Ki)

1

Az elsőbbség beállításához először nyomja le a
nyomógomb
ZOOM/WIDE nyomógombot, majd a
lenyomásával válassza ki a kívánt elsőbbségi kategóriát.


Ha nem akar elsőbbségi kategóriát beállítani, hagyja
ki ezt a lépést és nyomja le a TALK (Beszéd)
nyomógombot, vagy emelje fel a kézi beszélőt.
Megkezdheti a hívást (beszélgetést).

2

4
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A hívás fogadásának módja
A hívó fél hangja hallható a hívott
állomáson és a hívó fél szintén hallja a
hívott állomás hangjait.
A beszélgetés akkor kezdődik meg,
amikor a hívott fél fogadja a hívást a
TALK (Beszéd) gomb lenyomásával
vagy a kézi beszélő felemelésével.
Amíg ez meg nem történik, a hívó fél
nem hallja a hívott állomás hangjait.
Amikor a hívott állomás fogadja a
hívást, egy hangjelzés tájékoztatja a
hívót, hogy a hívott állomás PRIVACY 2
(Bizalmas 2) üzemmódban van. A
beszélgetés akkor kezdődik meg,
amikor a hívott fél a TALK (Beszéd)
nyomógombot megnyomja, vagy
felemeli a kézi beszélőt. Amíg ez meg
nem történik, a hívó fél nem hallja a
hívott állomás hangjait.
* A csengetési hangerőt [RECEIVE
VOL] a SETTING (Beállítások)
nyomógomb lenyomásával
módosíthatja.

Nyomja meg az OFF (Ki) nyomógombot vagy tegye a
helyére a kézi beszélőt a beszélgetés befejezéséhez.

 Pásztázó megfigyelés
A mester állomás használatával megfigyelés alatt tartható
egy alállomás vagy (léptetett) pásztázó megfigyelés alatt
tartható egyidejűleg több alállomás is.


Egy videó kapuállomás megfigyelése közben látható a
kamera által közvetített kép és hallható a mikrofon által
közvetített hang a kapuállomásról. Egy audió
kapuállomás vagy szobai alállomás megfigyelése közben
csak a mikrofon által közvetített hang hallható.

Lehetőség van előre beállított állomások (összesen 20
kapuállomás és/vagy szobai alállomás) léptetett jellegű
pásztázó megfigyelésére, mindegyiket a beállított
időtartamig.
 Az állomásokat előzőleg be kell jegyezni pásztázó
megfigyelés funkcióra a számítógép Rendszer
beállításaiban.

1

Nyomja meg a MONITOR nyomógombot a készenléti
üzemmódban.
A pásztázó megfigyelésre előzetesen bejegyzett
állomásokat a monitoron léptetett jellegű pásztázással
tekintheti meg, mindegyiket a beállított időtartamig.
 Ha a pásztázó megfigyelés 10 percig tart, a mester
állomás monitorának háttérfénye kikapcsol. A
háttérfény bármely nyomógomb lenyomásával
visszakapcsolható.

MEGJEGYZÉS:
Mester állomás megfigyelése nem lehetséges.

2

A megfigyelés befejezéséhez nyomja le az OFF (KI)
nyomógombot.

Nyomja meg a MONITOR nyomógombot (amikor a
kijelzőn a
ikon látható). A hangszórón át
hallani fogja a kívánt állomás mikrofonja által érzékelt
hangokat, és ha az állomás kamerával is rendelkezik,
látni fogja a kamera képét a monitoron.

Egy kiválasztott állomás folyamatos megfigyelése
Amikor a pásztázó megfigyelés során a célállomás látható a
monitoron, nyomja meg a MONITOR nyomógombot.

 Megfigyelés

1

2

3

Keresse meg és jelölje ki a megfigyelni kívánt alállomást
valamelyik keresési eljárás használatával.

A megfigyelés befejezéséhez nyomja le az OFF (KI)
nyomógombot.

MEGJEGYZÉS:
 Ha a hívott állomás éppen használatban van (hívást
kezdeményez, hívják, beszélgetést folytat vagy
megfigyelés alatt van), nem lehetséges a megfigyelési
üzemmód alá vonása.
 Ha megfigyelés közben lenyomja a TALK (Beszéd)
nyomógombot, vagy felemeli a kézibeszélőt, egy
hangjelzést követően megkezdődik a kommunikáció az
állomással.
 Videó megfigyelés közben lehetőség van az
átkapcsolásra a nagyított/széles látószögű megjelenítési
mód között, továbbá a kameraforgató és billentő,
valamint képjavító funkciók aktiválására.
Átkapcsolás pásztázó megfigyelési üzemmódra
Megfigyelő üzemmódban nyomja le a MONITOR
(Megfigyelés) nyomógombot.




Ha a megfigyelés alá vont állomás be van jegyezve
pásztázó megfigyelési funkcióra, a megfigyelés a
pásztázás léptetési sorrendje szerinti következő állomás
kamerája képének megjelenítésével kezdődik.
Ha a megfigyelés alá vont állomás nincs bejegyezve
pásztázó megfigyelési funkcióra, a megfigyelés a
pásztázás léptetési sorrendje szerinti első állomás
kamerája képének megjelenítésével kezdődik.



A pásztázó megfigyelés újraindításához ismételten
nyomja le a MONITOR nyomógombot.

MEGJEGYZÉS:
 Pásztázó megfigyelés során a TALK nyomógomb
megnyomása hatástalan.
 Ha a pásztázó megfigyelés közben a kézi beszélőt
felemelik, a pásztázás folytatódik, és a célállomás
mikrofonja által közvetített hangok hallhatók a kézi
beszélő hangszórójából. Ha a kézibeszélőt
visszahelyezik, vagy az OFF (Ki) nyomógombot
lenyomják, a pásztázó megfigyelés automatikusan véget
ér.
 Ha a mester állomás hívást kap a pásztázó megfigyelés
közben, a pásztázó megfigyelés automatikusan véget ér.
 Ha a pásztázó megfigyelés közben egy a megfigyelés
alatt álló állomás bejövő hívást kap (hívás, beszélgetés,
megfigyelés alá vonás stb.), az adott állomást a
megfigyelési sorrend kihagyja.
 Pásztázó megfigyelés közben a nagyítás/széles látószög,
kameraforgatás/billentés és képjavítási funkciók nem
elérhetők. (A kamera képe rögzül a nagy látószögű
üzemmódban.)

Amikor egy hívást fogad, beszélgetést folytat vagy megfigyel
egy videó kapuállomást, lehetősége van a célállomás videó
képének megtekintésére.
A következő funkciók állnak rendelkezésre a mester
állomáson a videókép kezelésére.




Átkapcsolás a nagyított és széles látószögű megjelenítési
módok között.
Kameraforgatás/billentés
Képjavítás

MEGJEGYZÉS:
A videóképek megfigyelés közben nem vezérelhetők.
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A rendszer lehetővé teszi üzenetek egyidejű átjelzését a
kiválasztott zónák és/vagy állomások irányába.

A rendszer lehetővé teszi egyidejű csengetési átjelzés
végrehajtását a kiválasztott zónákban található állomásokra.

MEGJEGYZÉS:
Zónák használata esetén a zónákat előzőleg be kell jegyezni
a számítógép Rendszerbeállításaiban.

MEGJEGYZÉS:
Zónák használata esetén a zónákat előzőleg be kell jegyezni
a számítógép Rendszerbeállításaiban.

1

Valamely keresési eljárás használatával keresse meg és
jelölje ki a zónát, melyre az átjelzést irányítani akarja.
 Átjelzésre legfeljebb 5 zónát és/vagy állomást
választhat ki.

2

Az elsőbbségi szabályok beállításához nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot, amikor a kijelzőn a
felirat látható, majd nyomja le a
nyomógombot a kijelölt elsőbbségi fokozat
véglegesítéséhez.
 Ha nem állít be elsőbbségi fokozatot, ezt a lépést
hagyja ki, és nyomja le a TALK nyomógombot, vagy
vegye fel a kézi beszélőt.

3

Nyomja le a TALK vagy ZOOM/WIDE nyomógombot,
vagy emelje fel a kézi beszélőt, amikor a kijelzőn a

1

Valamely keresési eljárás használatával keresse meg és
jelölje ki a zónát, melyre a csengetési átjelzést irányítani
akarja.
 Csengetés átjelzésre legfeljebb 5 zónát választhat ki.
 Ha a célzónát valamelyik gyorshívó nyomógombbal
választotta ki, a 4. lépést kihagyhatja.

2

Nyomja le a TALK vagy ZOOM/WIDE nyomógombot,
vagy emelje fel a kézi beszélőt, amikor a kijelzőn a
„

3
4

ikon látható.

PLAY SOUND” ikon látható.

A
nyomógomb használatával válassza ki a csengetés
hangforrását a listából.
Az elsőbbségi szabályok beállításához nyomja le a
ZOOM/WIDE nyomógombot, amikor a kijelzőn a
„
PRIORITY” felirat látható, majd nyomja
nyomógombot a kijelölt elsőbbségi fokozat
le a
véglegesítéséhez.
 Ha nem állít be elsőbbségi fokozatot, ezt a lépést
hagyja ki, és nyomja le a TALK nyomógombot, vagy
vegye fel a kézi beszélőt. A csengetési átjelzés
megkezdődik.

5

4
5

6

Amikor a hangjelzés megszólal, kezdje meg az átjelzést.
A hívott fél válaszolhat a hívásra és beszélgetést
kezdeményezhet a TALK (Beszéd) nyomógomb
lenyomásával, vagy a kézi beszélő felemelésével, vagy a
*1
külső hívó gomb lenyomásával.
 Ha az elsőbbségi fokozatot „BROADCAST” (Általános
hívás) értékre állította, egyik hívott fél sem tud
válaszolni az átjelzésre.
Az átjelzés minden más működési móddal szemben
elsőbbséget élvez, beleértve az állomások közötti
kommunikációt is.
A megfigyelés befejezéséhez nyomja le az OFF (KI)
nyomógombot, vagy helyezze vissza a kézi beszélőt.

*1: A csatlakoztassa a szobai állomást és végezze el a
szükséges beállításokat a számítógép
Rendszerbeállítások használatával. (Ügyeljen rá, hogy
véletlenül se nyomja le szobai alállomás hívógombját.)
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Nyomja le a TALK vagy ZOOM/WIDE nyomógombot,
vagy emelje fel a kézi beszélőt, amikor a kijelzőn a
ikon látható.
A csengetés átjelzés megkezdődik.

Csengetési átjelzés automatikus végrehajtása
Lehetőség van csengetési átjelzés automatikus
végrehajtására, amennyiben a számítógép
Rendszerbeállításaiban ezt előre ütemezve elmenti.

Lehetőség van a szobai alállomások és központi vezérlő
egységek utasítására, hogy egy külső bemenet
aktiválásának érzékelése esetén egy adott feladatot
végrehajtsanak. A végrehajtandó feladat a számítógép
Rendszerbeállításainak megfelelően változhat.
Szobai alállomás
(1. példa: amikor a végrehajtandó feladat egy megadott
elsőbbségi fokozatra állított hívás kezdeményezése.)

Lehetőség van a központi vezérlő egységek, kiegészítő
vezérlő egységek és szobai alvezérlő egységek beállítására,
hogy egy adott tevékenység észlelése esetén aktiválják a
csatlakoztatott külső eszközöket: kezdeményezzenek egy
bizonyos elsőbbségi fokozatú hívást, aktiválják az ajtónyitó
eszközt vagy a külső hangbemenetet (csak a központi
vezérlő egységnél) vagy a PA kimenetet. Az aktiválási
feltétel beállítása a számítógép Rendszerbeállításainak
során történik.

Amikor a szobai alállomáshoz csatlakoztatott érzékelő
aktiválódik, vagy a csatlakoztatott hívógombot megnyomják,
a szobai alállomás felhívja a kijelölt mester állomásokat.

(2. példa: amikor a végrehajtandó feladata válaszadás az
átjelzésre.)
Amikor átjelzési jelzés érkezik egy mester állomásról, egy
külső jel bevitelével (például egy, a szobai alállomáshoz
csatlakoztatott nyomógomb használatával) az átjelzés
megválaszolása lehetővé válik.
Központi vezérlő egység
(1. példa: amikor a végrehajtandó feladat egy általános
csengetés kezdeményezése.)
Amikor a központi vezérlő egységhez csatlakoztatott
érzékelő aktiválódik, vagy egy csatlakoztatott külső
nyomógombot megnyomnak, a központi vezérlő egység
csengetési jelzést küld a beállított zónáknak.


Lehetőség van a folyamatban levő csengetési átjelzés
leállításának beállítására is.
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MELLÉKLET


Tisztítás:
A készülékeket semleges háztartási tisztítószerrel enyhén megnedvesített karcmentes törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon
súroló hatású tisztítószert vagy törlőkendőt.
A kapuállomások időjárásálló kivitelűek, de azokat is csak semleges háztartási tisztítószerrel enyhén megnedvesített
karcmentes törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon súroló hatású tisztítószert vagy törlőkendőt.



Ha problémát észlel a rendszer használata során, lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával.

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a mester állomáson a tárcsázó nyomógombok használatával bevihető karaktereket, melyeket
az állomások és zónák megnevezésének és sorszámainak megadásakor felhasználhat.
A betű karaktereket az adott billentyű többszöri lenyomásával lehet megjeleníteni.
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Központi vezérlő egység (IS-CCU)
Tápfeszültség
Áramfelvétel
Működési hőmérséklet
tartomány
Beszéd és videó
csatornák száma
Mester állomás(ok)
Videó kapuállomás(ok)
Audió kapuállomás(ok)
Szobai alállomás(ok)
Kiegészítő vezérlőegység
Szobai alvezérlő egység
IP vezérlő egység
Videó kimenet
LAN
Rögzítés
Burkolat
Szín
Súly

48V DC (a tápegység modulból
betáplálva)
Max. 800mA

Áramfelvétel
Működési hőmérséklet
tartomány
Beszéd és videó
csatornák száma
Mester állomás(ok)
Videó kapuállomás(ok)
Audió kapuállomás(ok)
Szobai alállomás(ok)
Videó kimenet
LAN
Rögzítés
Burkolat
Szín
Súly

Tápfeszültség

0 – 40°C
Helyi rendszer: 2 beszéd & 2 videó
csatorna, 1 csengetés
Max. 4

Kommunikáció

Max. 4

Működési hőmérséklet
tartomány
Monitor

Max. 2
Max. 4
Max. 1
NTSC
BNC (Videó csatorna 1,2)
ETHERNET (10 BASE-T)
Falra vagy rack-be telepíthető (19
inch, 2U rack)
Acéllemez
Fekete
Megközelítőleg 4.0kg

Kiegészítő vezérlő egység (IS-SCU)
Tápfeszültség

Színes monitoros mester állomás (IS-MV)

48V DC (a tápegység modulból
betáplálva)
Max. 1.2A
0 – 40°C
Helyi rendszer: 2 beszéd & 2 videó
csatorna, 1 csengetés
Max. 8
Max. 8
NTSC
BNC (Videó csatorna 1,2)
ETHERNET (10 BASE-T)
Falra vagy rack-be telepíthető (19
inch, 2U rack)
Acéllemez
Fekete
Megközelítőleg 4.0kg

A központi vezérlő egységből vagy
a kiegészítő vezérlő egységből
betáplálva
Kézi beszélő: párhuzamos
kommunikáció (ha a nyomógombos
(PTT) kommunikáció nincs
beállítva)
Kihangosított: automatikus hangra
aktiválás vagy nyomógombos (PTT)
0 – 40°C

3.5” színes LCD monitor
Kezdeményezett hívások: 20
Híváslisták
Fogadott hívások: 20
Egyidejű átjelzés legfeljebb 5
Átjelzési kapacitás
zónára és/vagy állomásra
Falra szerelhető vagy asztalra
Rögzítés
helyezhető (asztali tartóval vagy
anélkül)
Elektromos kötődoboz
1 vagy 3 kiállású kötődoboz*
Burkolat
Lángálló ABS műgyanta
Szín
Fekete
Súly
Megközelítőleg 820g
*: 1 kiállású doboz - Csak a vezetékezés céljára (a készüléket
ilyenkor a falra kell rögzíteni
3 kiállású doboz – A vezetékezés és rögzítés céljára is

Vandálbiztos videó kapuállomás (felületszerelt) (IS-DV)
Tápfeszültség
Kommunikáció
Működési hőmérséklet
tartomány
Kamera
Minimális megvilágítás
Kamera látószöge
Rögzítés
Burkolat
Szín
Súly
Megjegyzés

A központi vezérlő egységből vagy
a kiegészítő vezérlő egységből
betáplálva
Kihangosított, nyílt hangkommunikáció
-10 – 60°C
1/4” színes CMOS képalkotó elem
5 Lux
Széles látószög: 170° (vízszintes)
Közvetlenül a falra szerelhető
Előlap: Öntött alumínium
Fő egység: lángálló PC + ABS
műgyanta
Előlap: sötét ezüst
Megközelítőleg 520g
Időjárásálló kivitel

Szobai alvezérlő egység (IS-RCU)
Tápfeszültség
Áramfelvétel
Működési hőmérséklet
tartomány
Beszéd és videó
csatornák száma
Mester állomás(ok)
Audió kapuállomás(ok)
Szobai alállomás(ok)
Rögzítés
Burkolat
Szín
Súly

48V DC (a tápegység modulból
betáplálva)
Max. 1.8A

Vandálbiztos videó kapuállomás (süllyesztett) (IS-DVF)
Tápfeszültség

0 – 40°C
Helyi rendszer: 2 beszéd
1 csengetés
Max. 8
Max. 30
Falra vagy rack-be telepíthető (19
inch, 2U rack)
Acéllemez
Fekete
Megközelítőleg 4.0kg

Kommunikáció
Működési hőmérséklet
tartomány
Kamera
Minimális megvilágítás
Kamera látószöge
Rögzítés
Elektromos kötődoboz
Burkolat
Szín
Súly
Megjegyzés

A központi vezérlő egységből vagy
a kiegészítő vezérlő egységből
betáplálva
Kihangosított, nyílt hangkommunikáció
-10 – 60°C
1/4” színes CMOS képalkotó elem
5 Lux
Széles látószög: 170° (vízszintes)
Falba süllyesztett
Nem használt (a beépített hátlap
dobozra kell rögzíteni)
Előlap: Rozsdamentes acél
Fő egység: lángálló PC + ABS
műgyanta
Előlap: Ezüst (rozsdamentes acél,
függőleges hajszál vonalazással)
Hátlap doboz: Fekete
Megközelítőleg 810g
Hátlap doboz: kb. 600g
Időjárásálló kivitel
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Vandálbiztos audió kapuállomás (süllyesztett) (IS-SS)
Tápfeszültség
Kommunikáció
Működési hőmérséklet
tartomány
Rögzítés
Elektromos kötődoboz
Burkolat
Szín
Súly
Megjegyzés

A központi vezérlő egységből vagy
a kiegészítő vezérlő egységből
betáplálva
Kihangosított, nyílt hangkommunikáció
-10 – 60°C
Falba süllyesztett
Nem használt (a beépített hátlap
dobozra kell rögzíteni)
Előlap: Rozsdamentes acél
Fő egység: lángálló PC + ABS
műgyanta
Előlap: Ezüst (rozsdamentes acél,
függőleges hajszál vonalazással)
Hátlap doboz: Fekete
Megközelítőleg 820g
Hátlap doboz: kb. 600g
Időjárásálló kivitel

Szobai alállomás (IS-RS)
Tápfeszültség

Kommunikáció

Működési hőmérséklet
tartomány
Rögzítés
Elektromos kötődoboz
Burkolat
Szín
Súly

A központi vezérlő egységből vagy
a kiegészítő vezérlő egységből
betáplálva
Kézi beszélő: párhuzamos
kommunikáció (ha a nyomógombos
(PTT) kommunikáció nincs
beállítva)
Kihangosított: automatikus hangra
aktiválás vagy nyomógombos (PTT)
0 – 40°C
Falra szerelhető (közvetlenül, vagy
az elektromos szerelődobozra)
1 kiállású kötődobozNem használt
(a beépített hátlap dobozra kell
rögzíteni)
Lángálló ABS műgyanta
Fekete
Megközelítőleg 530g

Tápegység modul (IS-PU-UL, IS-PU-S)
Tápfeszültség
Áramfelvétel
Működési hőmérséklet
tartomány
(Másodlagos) kimenő
feszültség
(Másodlagos) kimenő
áram
Rögzítés
Elektromos kötődoboz
Burkolat
Szín
Súly
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100-240V AC, 50/60Hz
120W
0 – 40°C
48V DC
2.1A
Falra szerelhető (közvetlenül, vagy
az elektromos szerelődobozra)
Falra rögzíthető vagy rack-be
telepíthető (IS-RACK
felhasználásával)
Acéllemez
Fekete
Megközelítőleg 1.5kg
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Az Aiphone készülékek forgalmazója:
HA-HO Hometechnics Kft.
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23.
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
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