1. A készülék felépítése
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Digitális Lakáskészülék
Felhasználói Kézikönyv

Telefon kézibeszélő.
Hangszóró.
Mikrofon.
Akasztó kapcsoló.
Telefon vezeték bemenet.
Ajtónyitó nyomógomb.
Akasztó fül.
Kiegészítő eszköz nyomógomb.
Hangerő szabályozó.

2. Bemenetek
+ - A D AI - HZ SA + Int PA

+, - :
A,D:
Al :
HZ :
SA :
INT :
PA :

Tápcsatlakozó bemenetek.
Audio, digitális kommunikáció.
Külső ajtónyitó nyomógomb bemenet.
Ajtócsengő nyomógomb.
Kiegészítő hívóeszköz kimenet (SAV-90).
Belső hívás funkció.
Kiegészítő relé aktiválás kimenet (18VDC/0,5A max.)

3. Nyomógombok
Hangerő szabályozó
A gomb segítségével beállítható a hívás
hangerőssége. Állítsa MAX állásba a
legnagyobb és OFF állásba a legkisebb
hangerősséghez.
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5. Működési leírás

Ajtónyitó gomb
Ha a kézibeszélő nincs felvéve a helyéről,
akkor a gomb megnyomása pánik hívást
kezdeményez a mester portás kaputelefonra.

Hívás fogadás: Beérkező híváskor a kültéri kaputelefonnal történő
beszélgetés elkezdéséhez vegye fel a kézibeszélőt. A hívás
legfeljebb 90 másodpercig tart vagy amíg le nem rakja a
kézibeszélőt.

Ha a kézibeszélő nincs a helyén, akkor a gomb
megnyomása normál hívást kezdeményez a portás
kaputelefonra. Hívásfogadáskor vagy beszélgetés közben a
gomb megnyomása aktiválja a mágneszárat.

Ajtó nyitás: Hívás vagy beszélgetés közben nyomja meg az
ajtónyitó gombot a telefonon az ajtó mágneszár aktiválásához.

Kiegészítő eszköz gomb

6. Telepítés

Kiegészítő funkció aktiváló gomb. A kiegészítő funkciót
állítsa be az SW1 DIP-kapcsoló segítségével.

Kerülje a lakáskészülék telepítését fűtőtestek közelébe, illetve poros
vagy párás környezetbe. A lakáskészüléket telepítheti süllyesztett
dobozba vagy közvetlenül a falra is.

4. Beállítások

A telefon felnyitásához helyezzen egy
laposfejű
csavarhúzót
a
telefonos
nyílásba, majd finoman emelje fel a
burkolatot. Lásd a bal oldali ábrát.

SW1 DIP-kapcsolók
A kapcsolókhoz a telefon burkolat felnyitásával
férhet hozzá. A kapcsolók beállítása lehetővé
teszi a kiegészítő funkció aktiválását a
nyomógomb megnyomásával.
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Automatikus átkapcsolás mód: Vegye fel a kézibeszélőt
a helyéről, ekkor a gomb megnyomásakor közvetlenül
hívhatja a kültéri kaputelefont. A funkció használatához
a kültéri kaputelefonon is legyen beállítva az
automatikus átkapcsolás mód.

A közvetlen fali felszereléshez fúrjon két 6mm
átmérőjű lyukat a falba a meghatározott
helyeken, majd rögzítse a készülék hátlapját a
falra a Ø3,5 x 25mm csavarok segítségével.
Lásd a jobb oldali ábrát.

Hangosbeszélő mód: A kézibeszélő helyétől függetlenül
a gomb megnyomása aktiválja a hangosbeszélő
kimenetet.
Kiegészítő portás kaputelefon hívása: Vegye fel a
kézibeszélőt a helyéről, ekkor a gomb megnyomásakor
közvetlenül hívhatja a kiegészítő portás kaputelefont.

Vezesse át a vezetékeket a kábel átvezető nyíláson,
majd kösse be őket a lakáskészülék megfelelő
bemenetébe. Zárja vissza a készülék burkolatát,
csatlakoztassa a kézibeszélő telefonzsinórt a
lakáskészülék alján található bemenetbe, majd tegye
a kézibeszélőt az akasztóba. Lásd a bal oldali ábrát.

Belső hívás mód: Vegye fel a kézibeszélőt a helyéről,
ekkor a gomb megnyomásakor közvetlenül hívhatja a
lakáson belüli másik beltéri kaputelefont.

Gyári beállítás
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7. Programozás
A lakáskészülék programozása
az
ajtópanel
nyomógombja
segítségével.

Az EL500SE modulon állítsa be az SW2 DIP-kapcsoló 2-es
kapcsolóját "ON" állásba (az EL500 modulon az SW1 DIPkapcsolót).

SW1

Nyissa fel a lakáskészülék burkolatát. Az SW1 DIP-kapcsolót állítsa be
a kiegészítő nyomógomb módba, majd nyomja meg a P3
programozási gombot.
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ON

Az ajtópanel és a lakáskészülék egy hangjelzést ad, illetve a LED
világítani kezd, ha a rendszer készen áll a programozásra.
Programozás közben a kaputelefon és a lakáskészülék között
kommunikáció lehetséges.

P3

ON

P3

A kültéri ajtópanelen csengessen fel a beltéri lakáskészülékhez, ekkor
az ajtópanel és a lakáskészülék hangjelzést ad és a LED lassan
villogni kezd.
P M

A "Mester" lakáskészülék beállításához nyomja meg az akasztó
kapcsolót, ekkor a LED kialszik. Zárja vissza a lakáskészülék
burkolatát.
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A "Kiegészítő" lakáskészülék beállításához nyomja meg a P1 ajtónyitó
nyomógombot, ekkor a LED gyorsan villogni kezd, majd nyomja meg
az akasztó kapcsolót, ezután a LED kialszik. Zárja vissza a
lakáskészülék burkolatát.
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A "Kiegészítő" lakáskészülék belső hívás funkciójának beállításához
nyomja meg a P2 kiegészítő eszköz aktiválásás nyomógombot, ekkor
a LED gyorsan villogni kezd, majd nyomja meg az akasztó kapcsolót,
ezután a LED kialszik. Zárja vissza a lakáskészülék burkolatát.
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A programozás befejezése után a programozási kapcsolót állítsa
"OFF" állásba. Ellenőrizze a programozást egy próbahívás
kezdeményezésével.
Megjegyzés: Egy lakásban csak 1 db "Mester" készüléket állítson be.
A többi lakáskészüleket vagy monitort állítsa be "Kiegészítő"
készülékeknek.
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