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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο μηχανισμός 40510 είναι ένας πίνακας για το σύστημα θυροτηλεόρασης DueFili Plus, ο οποίος διαθέτει έγχρωμη 
οθόνη 7 ιντσών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης ή με ακουστικό.

Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα www.vimar.com

Κανονισμοί εγκατάστασης
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση 
ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα
Οδηγία EMC
Πρότυπα EN 60065, EN 61000-6-1 και EN 61000-6-3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96 (ΑΗΗΕ)
Για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και για την αποφυγή διοικητικών κυρώ-
σεων, ο εξοπλισμός που φέρει το σύμβολο αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται στα αστικά απόβλητα, αλλά να πα-

ραδίδεται στο διανομέα κατά την αγορά νέου εξοπλισμού. Η συλλογή εξοπλισμού με το σύμβολο διαγραμμένου κάδου 
πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατά τόπους αρμόδιων αρχών για την απόρριψη αποβλήτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αριθμό χωρίς χρέωση 800-862307.

Το προϊόν αυτό έχει αναπτυχθεί με το λογισμικό FreeRTOSTM - http://www.freertos.org/
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Κύριες λειτουργίες
Οι λειτουργίες του πίνακα είναι οι εξής:

1. πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων ήχου με εσωτερικούς σταθμούς,
2. λήψης κλήσεων ήχου/εικόνας από εξωτερικούς σταθμούς,
3. πραγματοποίηση αυτόματων ενεργοποιήσεων στους εξωτερικούς σταθμούς,
4. αποστολή στους εσωτερικούς σταθμούς κλήσεων εξωτερικών σταθμών,
5. πραγματοποίηση κλήσεων σε άλλο πίνακα,
6. διαχείριση ειδοποιήσεων από εσωτερικούς σταθμούς,
7. διαχείριση κλειδαριών εξωτερικών σταθμών, φώτων κλιμακοστασίου και ρελέ συστήματος,
8. ενεργοποίηση καμερών TVCC για παρακολούθηση,
9. καταγραφή κλήσεων, ειδοποιήσεων και ενεργοποιήσεων.

Λειτουργίες για προχωρημένους
1. διαχείριση ζωνών αρμοδιότητας 
2. διαχείριση λειτουργίας για ζώνες ωραρίου (Day/Night)
3. παρακολούθηση / μη παρακολούθηση κλήσεων (λειτουργία εσωτερικού/εξωτερικού σταθμού)

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται είναι οι εξής:
1. Ιταλικά
2. Αγγλικά
3. Γαλλικά
4. Γερμανικά
5. Ισπανικά
6. Ελληνικά

7. Πορτογαλικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•	 Τάση τροφοδοσίας: Ονομαστική τιμή 28Vdc

 Τροφοδοσία μέσω τροφοδοτικού 6923 (δεν παρέχεται)
•	 Μέγιστη απορρόφηση: 300 mA
•	 Απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής: 86 mA
•	 Έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών, ανάλυση 800x480 pixel, μορφή 16:9
•	 Περιβαλλοντική κατηγορία: Κατηγορία A1 (εσωτερική χρήση)
•	 Βαθμός προστασίας IP30
•	 Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C - +40°C (εσωτερική χρήση)
•	 Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας 10 - 80% (χωρίς συμπύκνωση)
•	 Ηλεκτρονικό κουδούνι με διαφοροποίηση των μελωδιών (10 μελωδίες).
•	 Διαστάσεις: 242x213x221 mm (ΠxΥxΒ με ανοικτό στήριγμα)
•	 Διακόπτης dip switch για τερματισμό της σύνθετης αντίστασης της γραμμής.
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Μπροστινή πλευρά

Πληκτρολόγιο

Ακουστικό

Οθόνη

Πίσω και πλαϊνή πλευρά

Συνδετήρας Mini 
USB για σύνδεση 
σε Η/Υ

Πρίζα RJ45 για σύνδεση 
μέσω κρίκου στο σύστημα 
Due Fili Plus

Διακόπτης 
dip switch για 
τερματισμό 
σήματος εικόνας 
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Πληκτρολόγιο

Πλήκτρο Περιγραφή
Μενού / Επιλογή

Έξοδος / Ακύρωση

   

Πάνω

Κάτω

  

  

  

Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Ανοικτή συνομιλία

Τερματισμός συνομιλίας

Εσωτερικός / Εξωτερικός σταθμός

Ημέρα / Νύχτα

Αυτόματη ενεργοποίηση

Λουκέτο

Αναμονή

Παρέμβαση / Μεταφορά

F1 (προγραμματιζόμενο)
F2 (προγραμματιζόμενο)
Κατάλογος

Λίστα ειδοποιήσεων

Λίστα συμβάντων

Κλειδαριά
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Επισημάνσεις

Λυχνία led Κατάσταση Περιγραφή
Ανάβει σταθερά Λειτουργία - Ο πίνακας τροφοδοτείται με ρεύμα

Ανάβει σταθερά Ο πίνακας είναι συνδεδεμένος σε Η/Υ μέσω USB

Αναβοσβήνει Επισήμανση κλήσεων χωρίς απάντηση ή/και ειδοποιήσεις
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Συνδέσεις με εξωτερικό σταθμό
Η σύνδεση του πίνακα 40510 πραγματοποιείται μέσω του παρεχόμενου «κρίκου διασύνδεσης» και του παρεχόμενου 
σχετικού καλωδίου RJ45 κατ. 5e.

+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

**
Προσοχή: Τηρείτε αυστηρά τις συνδέσεις στον κρίκο 
διασύνδεσης. Η αντιστροφή των καλωδίων μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στον πίνακα.

**
Bus Due Fili

Προσοχή: Το μέγιστο μήκος της σύνδε-
σης μεταξύ του τροφοδοτικού 6923 και 
του κρίκου διασύνδεσης είναι 10 m.

Κρίκος 
διασύνδεσης

Μήκος: 3 m

Δίκτυο

Τροφοδοτικό
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+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

• Σημείωση: Συνιστάται να συνδέσετε τα καλώδια με διχαλωτό faston κατάλληλων διαστάσεων για τις βίδες 
του κρίκου και να το βάλετε ανάμεσα στην κεφαλή της βίδας και τη ροδέλα, τοποθετώντας κατάλληλα τα 
καλώδια ώστε να αποφευχθεί η επαφή ανάμεσα στα γειτονικά faston.

Πίνακας αντιστοίχισης συνδέσεων: κρίκος διασύνδεσης - Σύστημα Due Fili

Επαφές κλέμας κουτιού 
σύνδεσης 

Χρώμα καλωδίου κουτιού 
σύνδεσης

Εγκατάσταση θυροτηλέφωνου/θυροτηλεόρασης 
Due Fili

BU 1  • Μπλε 1 (Bus Due Fili)
OG 2  • Πορτοκαλί 2 (Bus Due Fili)
BK 3  • Μαύρο από τροφοδοτικό 6923, επαφή κλέμας -
RD 4  • Κόκκινο από τροφοδοτικό 6923, επαφή κλέμας +I
GN 5  • Πράσινο -
YE 6  • Κίτρινο -
BN 7  • Καφέ -
WH 8  • Λευκό -

Οπή πρόσβασης για 
τα καλώδια Bus Due 
Fili και τροφοδοσίας

προς τον πίνακα

Τερματισμός σήματος εικόνας
Επιλογή διακόπτη Dip για τερματισμό του σήματος εικόνας:
A) Σε περίπτωση εισαγωγής του καλωδίου BUS στις επαφές κλέμας BU (1), OG (2) του κρίκου διασύνδεσης του 

πίνακα και συνέχισης σε άλλο εσωτερικό σταθμό.
B) Σε περίπτωση εισαγωγής ενός καλωδίου BUS με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 100 Ohm (καλώδιο Elvox 

732I ή 732H) στις επαφές κλέμας BU (1), OG (2) του κρίκου διασύνδεσης και τερματισμού της κεντρικής γραμ-
μής στον πίνακα θυρωρού.

Γ) Σε περίπτωση εισαγωγής ενός καλωδίου BUS με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 50 Ohm (καλώδιο κατ.5 ή 
κατ.6 με τα ζεύγη συνδεδεμένα) στις επαφές κλέμας BU (1), OG (2) του κρίκου διασύνδεσης και τερματισμού της 
κεντρικής γραμμής στον πίνακα θυρωρού.
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ΓΡΑΦΙΚΟ ΙNTERFACE
Πρώτη σειρά
Στην πρώτη σειρά της οθόνης, ξεκινώντας από τα δεξιά, μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια:

Το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο. Ο πίνακας δέχεται ωστόσο κλήσεις και μπορεί να απαντήσει.

Ελήφθη ειδοποίηση ότι μία πόρτα είναι ανοικτή.

Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

Η συνομιλία πραγματοποιείται σε ανοικτή ακρόαση.

Η συνομιλία γίνεται μέσω ακουστικού.

Λειτουργία εσωτερικού σταθμού

Λειτουργία εξωτερικού σταθμού

	
Λειτουργία εσωτερικού σταθμού με ενεργοποιημένο φίλτρο κλήσεων

	
Λειτουργία εξωτερικού σταθμού με ενεργοποιημένο φίλτρο κλήσεων

Ενεργοποιημένη αυτόματη λειτουργία εσωτερικού/εξωτερικού σταθμού
(Εικονίδιο λευκού χρώματος)

Αναμονή αυτόματης λειτουργίας εσωτερικού/εξωτερικού σταθμού
(Εικονίδιο κόκκινου χρώματος)

Τελευταία σειρά
Στην τελευταία σειρά της οθόνης εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα στη μορφή που επιλέχθηκε κατά τη διαμόρφωση.
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Αναμονή

Οθόνη αναμονής

Ο πίνακας μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής μετά από το διαμορφώσιμο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την κατάσταση, 
η φωτεινότητα της οθόνης είναι μειωμένη και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περιορισμένη.
Όταν ο πίνακας βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, εάν πατήσετε ένα πλήκτρο λειτουργίας, η λειτουργία εκτελείται 
άμεσα, μετά την αφύπνιση του πίνακα. Στην κατάσταση αναμονής, το πλήκτρο  εκτελεί αφύπνιση του πίνακα 
χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία άλλη λειτουργία.

Πληκτρολόγιο
Τα πλήκτρα εκτελούν τη λειτουργία τους όταν τα αφήσετε.
Τα παρακάτω πλήκτρα, όταν τα κρατήσετε πατημένα για τουλάχιστον 0,5 δευτερόλεπτα, εκτελούν άλλη λειτουργία:

 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σίγαση κουδουνιού Σίγαση μικροφώνου

Δ/Ι Αλλαγή παραμέτρου σε κατάσταση 
ρύθμισης

Λίστα αυτόματων ενεργοποιήσεων

Λίστα ενεργοποιήσεων

Για «έμμεση» εξυπηρέτηση παρόμοιων 
συμβάντων

Δ/Ι

Για «έμμεση» εξυπηρέτηση παρόμοιων 
ειδοποιήσεων

Δ/Ι

Με ενεργοποιημένο φίλτρο συμβάντων 
/ ειδοποιήσεων για εισαγωγή του ID του 

φίλτρου.

Δ/Ι

Στην προβολή καταλόγου, εκτελεί άμεση 
μετάβαση στην κατάσταση αδράνειας εάν 

το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο

Δ/Ι

Στην προβολή συμβάντων / ειδοποιήσεων, 
για καγκελόπορτες μετά την εισαγωγή του 

PIN τεχνικού εγκατάστασης

Δ/Ι

Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού, ζητά την 
ημερομηνία / ώρα στον μηχανισμό που 

διαμορφώθηκε ως κύριο ρολόι

Δ/Ι
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Κλείδωμα πληκτρολογίου
Το πλήκτρο  κλειδώνει το πληκτρολόγιο. Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο , πληκτρολογήστε 
το PIN ξεκλειδώματος (βάσει προεπιλογής 0000) και πατήστε το πλήκτρο . Στην κλειδωμένη κατάσταση, μπορείτε 

ωστόσο να απαντήσετε σε κλήση πατώντας το πλήκτρο  ή σηκώνοντας το ακουστικό. Στο τέλος της κλήσης, ο 
πίνακας επιστρέφει στην κλειδωμένη κατάσταση.
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Βασική διαμόρφωση
Σε κατάσταση ηρεμίας, το πλήκτρο  εκτελεί ανάκληση του μενού διαμόρφωσης, στο οποίο μπορείτε να κινηθείτε 

με κυκλικό τρόπο με τα πλήκτρα  και . Για να διαμορφώσετε μια ρύθμιση, μετακινηθείτε στη λίστα με τα 
πλήκτρα  και  μέχρι να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο (επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα) και, στη συνέχεια, 
πατήστε το . Ακολουθεί η λίστα των διαθέσιμων στοιχείων και των πιθανών ρυθμίσεων:

Μενού βασικής διαμόρφωσης

•	 Απενεργοποίηση κουδουνιού

 Μέσω των πλήκτρων  και , ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε εναλλάξ το κουδούνι του πίνακα. Στην 

περίπτωση απενεργοποίησης, στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται το εικονίδιο  στην πάνω δεξιά γωνία της 
οθόνης. Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το  για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.

 Προεπιλογή: το κουδούνι είναι ενεργοποιημένο.

     

Ενεργοποίηση κουδουνιού      Απενεργοποίηση κουδουνιού

•	 Επιλογή μελωδίας κλήσης από εξωτερικό σταθμό

 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε μία από τις 10 διαθέσιμες μελωδίες (επισημαίνονται με τα γράμ-
ματα A έως J) που θα χρησιμοποιηθούν ως κουδούνι στην περίπτωση κλήσεων από εξωτερικό σταθμό. Ο πίνα-
κας εκτελεί αναπαραγωγή του επιλεγμένου κουδουνιού. Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το  για 
ακύρωση χωρίς αποθήκευση.

 Προεπιλογή: μελωδία B.
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Κουδούνι κλήσης από εξωτερικό σταθμό      Επιλογή μελωδίας

•	 Επιλογή μελωδίας κλήσης από εξώπορτα

 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε μία από τις 10 διαθέσιμες μελωδίες (επισημαίνονται με τα γράμ-
ματα A έως J) που θα χρησιμοποιηθούν ως κουδούνι στην περίπτωση κλήσεων από εξώπορτα. Ο πίνακας 
εκτελεί αναπαραγωγή του επιλεγμένου κουδουνιού. Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το  για ακύρω-
ση χωρίς αποθήκευση.

 Προεπιλογή: μελωδία C.

Κουδούνι κλήσης από εξώπορτα

•	 Επιλογή μελωδίας κλήσης από εσωτερικό σταθμό ή πίνακα

 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε μία από τις 10 διαθέσιμες μελωδίες (επισημαίνονται με τα γράμ-
ματα A έως J) που θα χρησιμοποιηθούν ως κουδούνι στην περίπτωση κλήσεων από εσωτερικό σταθμό ή πίνα-
κα. Ο πίνακας εκτελεί αναπαραγωγή του επιλεγμένου κουδουνιού. Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το 

 για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.
 Προεπιλογή: μελωδία D.
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Κουδούνι κλήσης ενδοεπικοινωνίας

•	 Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών

 Με το πάτημα των πλήκτρων  και  αυξάνεται/μειώνεται η ένταση ήχου των κουδουνιών, το επίπεδο 
της οποίας υποδεικνύεται από την οριζόντια γραμμή. Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το  για ακύρω-
ση χωρίς αποθήκευση.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ρυθμισμένη στάθμη χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους κουδουνιών (κλήση από εξωτερικό 
σταθμό, εξώπορτα, εσωτερικό σταθμό ή πίνακα).

 Προεπιλογή: επίπεδο 5.

     

Επιλογή έντασης ήχου κουδουνιών      Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών

•	 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε το πεδίο που θα τροποποιήσετε, μετακινούμενοι προς τα δεξιά 
και προς τα αριστερά αντίστοιχα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να τροποποιήσετε 
την τιμή του επιλεγμένου πεδίου. Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε και να ενημερώσετε την ημερομηνία 
και την ώρα, εφόσον ελέγξετε εάν είναι σωστές. Εάν η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι σωστές, ο πίνακας εκπέ-
μπει έναν ηχητικό τόνο σφάλματος και μετακινεί τον δρομέα στο πρώτο εσφαλμένο πεδίο.
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Επιλογή ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας      Διαμόρφωση ημερομηνίας και ώρας

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ο μηχανισμός μπορεί να διατηρήσει 
την ημερομηνία και την ώρα ενημερωμένες για 48 ώρες.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο πίνακας είναι κατάλληλα διαμορφωμένος μέσω του SaveProg, διορθώνει αυτόματα την ώρα 
κατά την έναρξη και το τέλος της θερινής ώρας. Στις 02:00 της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου ρυθμίζει την 
ώρα στις 03:00, ενώ στις 03:00 της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου ρυθμίζει την ώρα στις 02:00. Βάσει 
προεπιλογής, αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο , ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η λειτουργία κύριου 
ρολογιού. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δίπλα στην ώρα εμφανίζεται το σημάδι ελέγχου √, ο 
μηχανισμός λειτουργεί ως αναφορά του συστήματος για την ημερομηνία και την ώρα, επιτρέποντας σε όλους 
τους πίνακες να συγχρονιστούν αυτόματα (χωρίς να πρέπει να διαμορφώσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και 
την ώρα σε καθέναν από αυτούς).

 Εάν κρατήσετε πατημένο για 0,5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο , ο μηχανισμός συγχρονίζεται στιγμιαία με τον 
πίνακα κύριου ρολογιού του συστήματος, εάν υπάρχει.

Ενεργοποίηση κύριου ρολογιού

•	 Ήχος πλήκτρων

 Μέσω των πλήκτρων  και , ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ηχητική επισήμανση που συνοδεύ-
ει το πάτημα των πλήκτρων (ηχητικός τόνος). Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το  για ακύρωση 
χωρίς αποθήκευση.

 Προεπιλογή: ενεργοποιημένος.
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Ήχος πλήκτρων

•	 Μενού τεχνικού εγκατάστασης 

 Αφού επιλέξετε το στοιχείο και πατήσετε το , θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το PIN τεχνικού εγκατάστασης. 
Στη συνέχεια, το μενού παρέχει πρόσβαση στην προηγμένη διαμόρφωση:

     

Μενού τεχνικού εγκατάστασης      Εισαγωγή PIN τεχνικού εγκατάστασης
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Προηγμένη διαμόρφωση
Μπορείτε να μετακινηθείτε στο μενού διαμόρφωσης με κυκλικό τρόπο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . 
Για να διαμορφώσετε μια ρύθμιση, μετακινηθείτε στη λίστα με τα πλήκτρα  και  μέχρι να επιλέξετε το επιθυ-
μητό στοιχείο (επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα) και, στη συνέχεια, πατήστε το . Ακολουθεί η λίστα των διαθέσι-
μων στοιχείων και των πιθανών ρυθμίσεων:

Μενού προηγμένης διαμόρφωσης

• ID πίνακα
 Πατήστε το  για να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαμόρφωσης ID. Στην επόμενη οθόνη, πληκτρολογήστε το 

επιθυμητό ID και, στη συνέχεια, πατήστε το  για επιβεβαίωση. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η φάση επιβε-
βαίωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίζεται μια γραμμή προόδου στην οθόνη. Στην περίπτωση που η 
επιβεβαίωση ολοκληρωθεί σωστά, εμφανίζεται το νέο ID του πίνακα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο μηχανισμός 
διατηρεί το προηγούμενο ID και ενημερώνει σχετικά με το σφάλμα.

 Προεπιλογή: 1

 Στην περίπτωση κατακόρυφης εγκατάστασης, η τιμή του ID πρέπει να είναι εντός του εύρους 1-4. Στην περίπτωση 
οριζόντιας εγκατάστασης, η τιμή πρέπει να είναι εντός του εύρους 129-144.

 

ID πίνακα
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Ρύθμιση ID (Κατακόρυφη εγκατάσταση)      Ρύθμιση ID (Οριζόντια εγκατάσταση)

     
Έλεγχος ID      Επιβεβαίωση ID

 Στην περίπτωση που τροποποιηθεί ο τύπος της εγκατάστασης (από κατακόρυφη σε οριζόντια ή αντίστροφα), το 
ID ακυρώνεται (υποδεικνύεται ως τιμή το 0) και πρέπει να διαμορφωθεί ξανά. Στην περίπτωση που το ID δεν 
είναι έγκυρο (ή δεν έχει διαμορφωθεί, ο μηχανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η κατάσταση αυτή επιση-
μαίνεται από την οθόνη αναμονής που αναβοσβήνει: εάν πατήσετε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, εμφανίζεται το 
αίτημα εισαγωγής του PIN του τεχνικού εγκατάστασης. Αφού πληκτρολογήσετε το σωστό PIN και το επιβεβαιώ-
σετε με το , ξεκινά αυτόματα η διαδικασία διαμόρφωσης του ID που περιγράφηκε προηγουμένως και εμ-
φανίζεται η οθόνη ρύθμισης ID που αναφέρεται παραπάνω.

• Γλώσσα
 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Πατήστε το  για επιβεβαίωση και 

το  για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.
 Προεπιλογή: Ιταλικά.

     
Γλώσσα      Επιλογή γλώσσας
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• Μορφή ημερομηνίας
 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε την επιθυμητή μορφή για την εμφάνιση της ημερομηνίας. Πατήστε 

το  για επιβεβαίωση και το  για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.

Μορφή ημερομηνίας

• Μορφή ώρας
 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε την επιθυμητή μορφή για την εμφάνιση της ώρας. Πατήστε το 

 για επιβεβαίωση και το  για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.

Μορφή ώρας

• Χρόνος ενεργοποίησης κατάστασης αναμονής
 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε το διάστημα αδράνειας μετά το οποίο ο πίνακας θα μεταβαίνει 

στην κατάσταση αναμονής. Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το  για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.
 Προεπιλογή: 10 δευτερόλεπτα.

Χρόνος αναμονής
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• Σχέδιο αρίθμησης
Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε το σχέδιο αρίθμησης που θα χρησιμοποιήσετε μεταξύ των εξής: 

κανονικό, 4 ψηφίων (διατίθεται μόνο για κατακόρυφη εγκατάσταση), 8 ψηφίων. Πατήστε το  για επιβεβαί-

ωση και το  για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.
Προεπιλογή: κανονικό.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Αρίθμηση 4 ή 8 ψηφίων».

     
Σχέδιο αρίθμησης      Κανονικό

     
4 ψηφίων      8 ψηφίων

• Οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση
 Μέσω των πλήκτρων  και , επιλέξτε τον τύπο της εγκατάστασης, κατακόρυφη (V - VER) ή οριζόντια 

(H - HOR). Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το  για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.
 Προεπιλογή: κατακόρυφη.

 Όταν αλλάξει η τιμή αυτής της παραμέτρου, το ID του πίνακα ακυρώνεται (εμφανίζεται το ID 0) και πρέπει να 
προχωρήσετε στην εκ νέου διαμόρφωσή του.

 Επίσης, στην περίπτωση μετάβασης από την κατακόρυφη στην οριζόντια εγκατάσταση, εάν το τρέχον σχέδιο 
αρίθμησης είναι 4 ψηφίων, μετατρέπεται αυτόματα σε 8 ψηφίων, καθώς το σχέδιο 4 ψηφίων δεν είναι συμβατό 
με την οριζόντια εγκατάσταση.
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Οριζόντια/κατακόρυφη εγκατάσταση

     
Κατακόρυφη      Οριζόντια

• Επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές
 Πατήστε το  για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαναφοράς της διαμόρφωσης του πίνακα. Εμφανίζεται μια 

οθόνη επιβεβαίωσης (φαίνεται παρακάτω): πατήστε το  για να προχωρήσετε και το  για να ακυρώσε-
τε και να διατηρήσετε την τρέχουσα διαμόρφωση.

 Η επαναφορά δεν επηρεάζει τους καταλόγους και τις λίστες συμβάντων, οι οποίες παραμένουν στον μηχανισμό.

     
Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών      Αίτημα επιβεβαίωσης επαναφοράς

• PIN τεχνικού εγκατάστασης
 Πατήστε το  για να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης του PIN τεχνικού εγκατάστασης (για πρόσβαση 

στο μενού προηγμένης διαμόρφωσης). Στην επόμενη οθόνη, πληκτρολογήστε τέσσερα ψηφία. Πατήστε το  
για επιβεβαίωση και το  για ακύρωση χωρίς αποθήκευση.
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 Προεπιλογή: 1234.

     
PIN τεχνικού εγκατάστασης      Ρύθμιση PIN

• PIN ξεκλειδώματος πληκτρολογίου
 Πατήστε το  για να ξεκινήσετε τη διαδικασία τροποποίησης του PIN ξεκλειδώματος πληκτρολογίου. Στην 

επόμενη οθόνη, πληκτρολογήστε τέσσερα ψηφία. Πατήστε το  για επιβεβαίωση και το  για ακύρωση 
χωρίς αποθήκευση.

 Προεπιλογή: 0000.

     
PIN ξεκλειδώματος πληκτρολογίου      Ρύθμιση PIN

• Διαδικασίες για τη λίστα συμβάντων
 Αυτό το στοιχείο προορίζεται για την τεχνική υποστήριξη. Μην τον επιλέξετε εάν δεν έχετε λάβει ειδικές οδηγίες 

από το τμήμα υποστήριξης.

• Πληροφορίες για το σύστημα
 Αυτό το στοιχείο προορίζεται για την τεχνική υποστήριξη. Μην τον επιλέξετε εάν δεν έχετε λάβει ειδικές οδηγίες 

από το τμήμα υποστήριξης.
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ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Κλήση προς εσωτερικό σταθμό ή πίνακα
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

•	 Πληκτρολογήστε τον αριθμό στο πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε .
•	 Επιλέξτε το στοιχείο στον κατάλογο (βλ. παράγραφο «Αναζήτηση στον κατάλογο» που αναφέρεται παρακάτω) 

και, στη συνέχεια, σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε .

Πληκτρολόγηση

Συνομιλία σε εξέλιξη

Μπορείτε να τερματίσετε την κλήση με το πλήκτρο  ή, στην περίπτωση που έχετε σηκώσει το ακουστικό, ρυθ-
μίζοντάς στην κατάσταση αδράνειας.
Περιμένετε μέχρι να λάβετε ενδεχόμενη απάντηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να τερματίσετε τη συνομιλία όπως αναφέρεται 
παραπάνω.

Αρίθμηση 4 ή 8 ψηφίων
Στο σύστημα Due Fili Plus, και επομένως ακόμη και στον πίνακα, εκτός από ορισμένους μηχανισμούς, είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός των εσωτερικών σταθμών με διαφορετικούς αριθμούς από το ID τους ή την κανονική αρίθμηση. Πρόκειται 
για εκ νέου αντιστοίχιση. Στην περίπτωση κατακόρυφης εγκατάστασης, για την εκ νέου αντιστοίχιση μπορούν να επιλεγούν 
1 έως 4 ψηφία ή 1 έως 8 ψηφία. Για οριζόντια εγκατάσταση, 1 έως 8 ψηφία. Συνήθως πρόκειται για μια λογική διαίρεση 
σε μπλοκ / κτήρια / κλιμακοστάσια / εσωτερικούς σταθμούς, αλλά δεν υπάρχει κάτι δεσμευτικό.
Οι τιμές της εκ νέου αντιστοίχισης πρέπει να ορίζονται εντός του καταλόγου (μόνο μέσω του SaveProg).
Η πραγματική χρήση μπορεί να αποφασιστεί από πίνακα σε πίνακα μέσω της ειδικής διαμόρφωσης που περιγράφεται 
στην παράγραφο «Μενού τεχνικού εγκατάστασης», σημείο 6.
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Όταν η εκ νέου αντιστοίχιση είναι ενεργοποιημένη, εκτός από το ότι εμφανίζεται στις λεπτομέρειες του καταλόγου χρη-
στών, θα χρησιμοποιηθεί με αποκλειστικό τρόπο για να προσδιοριστεί ένας εσωτερικός σταθμός, τόσο για τις ληφθείσες 
κλήσεις όσο και για τις κλήσεις που πραγματοποιούνται προς αυτούς.
Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις προς εσωτερικό σταθμό για τον οποίο δεν έχει καθοριστεί η εκ νέου αντι-
στοίχιση. Εάν ένας από αυτούς εσωτερικούς σταθμούς πραγματοποιήσει κλήση προς τον πίνακα, μπροστά από το ID 
του θα υπάρχει το σύμβολο «-».

Εισερχόμενες κλήσεις (από εξωτερικό σταθμό, εσωτερικό σταθμό ή πίνακα)
Στην περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, πριν απαντήσετε μπορείτε να:

•	 Απενεργοποιήσετε το κουδούνι (μόνο για την τρέχουσα κλήση) κρατώντας πατημένο για 0,5 δευτερόλεπτα το 

πλήκτρο .

•	 Απορρίψετε την κλήση πατώντας το πλήκτρο .

•	 Ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού, ενώ χτυπάει το τηλέφωνο, με τα πλήκτρα  και .
•	 Ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση, στην περίπτωση κλήσης εικόνας. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

 για 0,5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε την παράμετρο προς ρύθμιση στις εξής επιλογές: ένταση κου-
δουνιού, φωτεινότητα ή αντίθεση. Η επιλογή είναι κυκλική. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για αύ-
ξηση ή μείωση της έντασης.

Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζονται οι πληροφορίες σχετικά με τον σταθμό κλήσης:
•	 Στην περίπτωση κλήσης από εξωτερικό σταθμό προς πίνακα: ο αριθμός (και ενδεχομένως το όνομα, εάν υπάρχει 

στον κατάλογο αυτόματων ενεργοποιήσεων) του εξωτερικού σταθμού που πραγματοποιεί την κλήση.
•	 Στην περίπτωση κλήσης από εσωτερικό σταθμό προς πίνακα: ο αριθμός (και ενδεχομένως το όνομα, εάν υπάρχει 

στον κατάλογο χρηστών) του εσωτερικού σταθμού που πραγματοποιεί την κλήση.

     

Εισερχόμενη κλήση από εξωτερικό σταθμό 
προς πίνακα      

Εισερχόμενη κλήση από εσωτερικό σταθμό 
προς πίνακα

Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι πρόκειται για εξωτερικό σταθμό. Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι πρόκειται για 
εσωτερικό σταθμό.

Απάντηση κλήσης
Για να απαντήσετε σε κλήση από εξωτερικό σταθμό, εσωτερικό σταθμό ή πίνακα:

•	 Με το ακουστικό κατεβασμένο, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες
o Σηκώστε το ακουστικό: ενεργοποιείται η συνομιλία στο ακουστικό

o Πατήστε το πλήκτρο : ενεργοποιείται η συνομιλία στην ανοικτή ακρόαση
•	 Με το ακουστικό σηκωμένο, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες
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o Κατεβάστε και σηκώστε το ακουστικό: ενεργοποιείται η συνομιλία στο ακουστικό

o Πατήστε το πλήκτρο : ενεργοποιείται η συνομιλία στην ανοικτή ακρόαση
Αφού απαντήσετε, για να μεταβείτε από την ανοικτή ακρόαση στο ακουστικό, σηκώστε το ακουστικό. Αντίθετα, για να 

μεταβείτε από το ακουστικό στην ανοικτή ακρόαση: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , κατεβάστε το ακουστικό 

και, τέλος, αφήστε το πλήκτρο . 

     
Συνομιλία σε εξέλιξη με εσωτερικό σταθμό      Συνομιλία σε εξέλιξη με εξωτερικό σταθμό

Ρυθμίσεις σε κατάσταση συνομιλίας
Κατά τη συνομιλία μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής:

•	 Επίπεδο ηχείου (διαφοροποιείται στην περίπτωση συνομιλίας με εσωτερικό ή εξωτερικό σταθμό ή στην περίπτωση 
συνομιλίας σε ανοικτή ακρόαση ή με το ακουστικό).

•	 Επίπεδο μικροφώνου (διαφοροποιείται στην περίπτωση συνομιλίας με εσωτερικό ή εξωτερικό σταθμό ή στην 
περίπτωση συνομιλίας σε ανοικτή ακρόαση ή με το ακουστικό).

•	 Φωτεινότητα (στην περίπτωση συνομιλίας με εικόνα)
•	 Αντίθεση (στην περίπτωση συνομιλίας με εικόνα)

Όταν ξεκινήσει η συνομιλία, τα πλήκτρα  και  επιτρέπουν τη ρύθμιση του επιπέδου του ηχείου. Το επίπεδο 
είναι διαφορετικό, ανάλογα με το εάν η συνομιλία γίνεται με εσωτερικό ή εξωτερικό σταθμό και ανάλογα με τη ρύθμιση 
που αφορά μόνο το επίπεδο για τον τύπο κλήσης σε εξέλιξη.

Για να ρυθμίσετε τα υπόλοιπα επίπεδα, πατήστε το πλήκτρο  για 0,5 δευτερόλεπτα: κυκλικά στο πάνω τμήμα 
της οθόνης, στη σειρά των εικονιδίων κατάστασης, εμφανίζεται η γραμμή που αφορά μία από τις τέσσερις παραμέτρους. 

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , για 0,5 δευτ. και πάλι, μέχρι να επιλέξετε την παράμετρο προς ρύθμιση (ηχείο, 
μικρόφωνο, φωτεινότητα, αντίθεση) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να αυξήσετε ή 
να μειώσετε το επίπεδο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  για 0,5 δευτερόλεπτα. Στην 
κατάσταση αυτή, εμφανίζεται ένα ειδικό εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο, 
επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

Τερματισμός συνομιλίας
Για να τερματίσετε τη συνομιλία, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

•	 Πατήστε το πλήκτρο 
•	 Κατεβάστε το ακουστικό (εάν η συνομιλία γίνεται μέσω του ακουστικού)
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Αναμονή και μεταφορά κλήσης
Πατήστε το πλήκτρο  για να ρυθμίσετε προσωρινά σε αναμονή τον εσωτερικό ή εξωτερικό σταθμό με τον οποίο 
συνομιλείτε. Ο μηχανισμός με τον οποίο συνομιλούσατε προηγουμένως εκπέμπει έναν ειδικό τόνο ειδοποίησης σχετικά 
με την κατάσταση αναμονής. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, εάν ρυθμίσετε το ακουστικό σε κατάσταση αδράνειας, η 
κλήση δεν τερματίζεται. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο , η συνομιλία συνεχίζεται.
Ενώ ο συνομιλητής βρίσκεται σε αναμονή, μπορείτε να ξεκινήσετε δεύτερη κλήση: πληκτρολογήστε τον αριθμό που 

θέλετε να καλέσετε, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  ή σηκώστε το τηλέφωνο (κατεβάστε και σηκώστε το 
τηλέφωνο στην περίπτωση που ήταν ήδη σηκωμένο). Ακόμη και κατά τη συνομιλία, εάν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό 

και πατήσετε το πλήκτρο , η τρέχουσα κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή και ξεκινά μια κλήση προς τον 
αριθμό που πληκτρολογήσατε.
Όταν ο πίνακας βρίσκεται στη λειτουργία εσωτερικού σταθμού και λάβει κλήση από εξωτερικό σταθμό που προορίζεται 
για εσωτερικό σταθμό, αφού ξεκινήσετε τη συνομιλία με τον εξωτερικό σταθμό, μπορείτε να τον ρυθμίσετε σε κατάστα-
ση αναμονής και να ξεκινήσετε δεύτερη κλήση προς τον εσωτερικό σταθμό τον οποίο αφορούσε η κλήση πατώντας το 

πλήκτρο  και μετά το .
Στην περίπτωση κλήσης προς δεύτερο εσωτερικό σταθμό, αφού ληφθεί απάντηση, ο πίνακας μπορεί να ενεργοποιήσει 
τη συνομιλία μεταξύ των δύο εσωτερικών σταθμών. Πατήστε το πλήκτρο  για μεταφορά της κλήσης.

Η παρακάτω ακολουθία παρουσιάζει τα κύρια βήματα που αφορούν τις λειτουργίες ρύθμισης κατάστασης αναμονής, 
έναρξης δεύτερης κλήσης και μεταφοράς κλήσης.

        

1.  Κλήση από εξωτερικό σταθμό προς 
εσωτερικό, με παρακολούθηση από πίνακα στη 
λειτουργία εσωτερικού σταθμού.

Ο εσωτερικός σταθμός 1 "pedestrian entrance" 
(είσοδος πεζών) καλεί τον χρήστη Sandra Ballock, 
εσωτερικός σταθμός 10. Από τη στιγμή που ο πίνα-
κας βρίσκεται στη λειτουργία εσωτερικού σταθμού, η 
κλήση λαμβάνεται από τον πίνακα.

        

2.  Συνομιλία μεταξύ πίνακα και εξωτερικού 
σταθμού.

Ο χειριστής του πίνακα απαντά, σηκώνοντας το 

ακουστικό ή πατώντας το πλήκτρο  και συ-
νομιλεί με τον εξωτερικό σταθμό "pedestrian 
entrance" (είσοδος πεζών).
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3.  Εξωτερικός σταθμός ρυθμισμένος σε 
κατάσταση αναμονής από τον πίνακα.

Ο χειριστής του πίνακα, μετά τη συνομιλία με τον 
εξωτερικό σταθμό, τον ρυθμίζει σε κατάσταση ανα-
μονής πατώντας το πλήκτρο  για να επικοι-
νωνήσει με τον απαιτούμενο χρήστη (υπόθεση A) ή 
με άλλο εσωτερικό σταθμό (υπόθεση B).

(Κλήση από τον πίνακα στον απαιτούμενο εσωτερικό σταθμό):

        

4A.  Εσωτερικός σταθμός που έλαβε κλήση από 
πίνακα

Ο χειριστής του πίνακα ξεκινά την κλήση προς τον 
απαιτούμενο χρήστη (Sandra Ballock) πατώντας το 

πλήκτρο  και, στη συνέχεια, το .

        

5A.   Συνομιλία μεταξύ εσωτερικού σταθμού και 
πίνακα

Ο χρήστης Sandra Ballock ανταποκρίνεται στην κλή-
ση και συνομιλεί με τον χειριστή του πίνακα.

        

6.A Μεταφορά της συνομιλίας μεταξύ του 
εσωτερικού σταθμού και του εξωτερικού 
σταθμού

Ο χειριστής του πίνακα μεταφέρει τη συνομιλία στον 
εξωτερικό σταθμό πατώντας το πλήκτρο . Ο 
εξωτερικός σταθμός (είσοδος πεζών) και ο χρήστης 
του εσωτερικού σταθμού (Sandra Ballock) συνομι-
λούν απευθείας και ο πίνακας αποχωρεί από τη συ-
νομιλία.

(κλήση από τον πίνακα σε άλλο εσωτερικό σταθμό):
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4.B Κλήση από πίνακα προς άλλο εσωτερικό 
σταθμό διαφορετικό από τον απαιτούμενο

Ο χειριστής του πίνακα αντί να επικοινωνήσει με τον 
απαιτούμενο εσωτερικό σταθμό επικοινωνεί με δια-
φορετικό, πληκτρολογώντας το ID και, στη συνέχεια, 

πατώντας το πλήκτρο : συγκεκριμένα, επι-
κοινωνεί με τον χρήστη Bill Bean στον εσωτερικό 
σταθμό 3.

        

5.Β Μεταφορά της συνομιλίας μεταξύ του 
εσωτερικού σταθμού και του εξωτερικού 
σταθμού

Μετά τη συνομιλία με τον χρήστη Bill Bean (όπως στο 
σημείο 5.A), ο χειριστής του πίνακα μεταφέρει τη 
συνομιλία στον εξωτερικό σταθμό πατώντας το πλή-
κτρο . Ο εξωτερικός σταθμός (είσοδος πεζών) 
και ο χρήστης του εσωτερικού σταθμού 3 (Bill Bean) 
συνομιλούν απευθείας και ο πίνακας αποχωρεί από 
τη συνομιλία.

Παρέμβαση
Μετά τη συμμετοχή του πίνακα σε μια συνομιλία μεταξύ ενός εσωτερικού σταθμού και ενός εξωτερικού σταθμού (ή ενός 
άλλου εσωτερικού σταθμού), εάν ένας από τους δύο μηχανισμούς που παίρνουν μέρος στη συνομιλία βρίσκεται στο 
ίδιο τμήμα/στην ίδια νησίδα του συστήματος του πίνακα, στην οθόνη του θα παραμείνει η ένδειξη συνομιλίας σε εξέλιξη.

Στην κατάσταση αυτή, ο πίνακας μπορεί να παρέμβει στη συνομιλία με τη χρήση του πλήκτρου . Ένα ειδικό ηχη-
τικό σήμα, που επικαλύπτει τη συνομιλία, ειδοποιεί τους χρήστες ότι έχει συνδεθεί ο πίνακας. Ο πίνακας ακούει όλους 
τους σταθμούς και όλοι οι σταθμοί τον ακούν, αλλά δεν μπορεί να τερματίσει υποχρεωτικά τη συνομιλία. Εάν τερματιστεί 
η παρέμβαση του πίνακα, οι χρήστες συνεχίζουν τη συνομιλία. Εάν τερματίσει την κλήση ένας από τους δύο χρήστες, 
τερματίζεται και η παρέμβαση.
Η παρέμβαση γίνεται πάντα με τα επίπεδα ήχου μιας εσωτερικής συνομιλίας.

Εσωτερικός / Εξωτερικός σταθμός
Εάν πατήσετε το πλήκτρο , επιλέγεται εναλλακτικά ο τρόπος λειτουργίας εσωτερικού ή εξωτερικού σταθμού. 
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η λειτουργία «Ζώνες αρμοδιότητας» είναι απενεργοποιημένη (βλ. επόμενη 
παράγραφο).
Ο πίνακας αλλάζει λειτουργία μόνο εάν το bus δεν είναι κατειλημμένο: σε αντίθετη περίπτωση, εκπέμπει μια ηχητική και 
οπτική ειδοποίηση και διατηρεί τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.
Στη λειτουργία εξωτερικού σταθμού, ο πίνακας λαμβάνει από τον εξωτερικό σταθμό μόνο τις κλήσεις που απευθύνονται 
ειδικά προς τον πίνακα.
Στη λειτουργία εσωτερικού σταθμού, ο πίνακας λαμβάνει, εκτός από τις προηγούμενες κλήσεις, όλες επίσης τις κλήσεις 
που προέρχονται από έναν οποιονδήποτε εξωτερικό σταθμό συνδεδεμένο στο ίδιο τμήμα/στην ίδια νησίδα στην οποία 
βρίσκεται ο πίνακας.

Αυτόματη λειτουργία εσωτερικού / εξωτερικού σταθμού
ΜΠΟΡΕΙΤΕ να διαμορφώσετε τον πίνακα (μόνο μέσω του SaveProg) για αυτόματη διαχείριση της λειτουργίας εσωτερικού 
/ εξωτερικού σταθμού ανά ζώνες ωραρίου. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η λειτουργία «Ζώνες αρμοδιότητας» 
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είναι απενεργοποιημένη (βλ. επόμενη παράγραφο).
Η διαχείριση πραγματοποιείται ανεξάρτητα για κάθε πίνακα.
Η διαχείριση είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει τη διαίρεση των ημερών της εβδομάδας σε δύο ομάδες που ονομάζονται 
Εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και Αργίες (Σάββατο και Κυριακή). Στη συνέχεια, κάθε ομάδα διαιρείται 
σε δύο ζώνες έναρξης / τέλους της λειτουργίας. Όταν η ώρα εμπίπτει σε μία ζώνη, ο πίνακας βρίσκεται στη λειτουργία 
εσωτερικού σταθμού. Διαφορετικά, ο πίνακας βρίσκεται στη λειτουργία εξωτερικού σταθμού.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη λειτουργία, στην πρώτη σειρά των εικονιδίων, εμφανίζεται το εικονίδιο  και ο 
χειριστής του πίνακα δεν μπορεί να αλλάξει χειροκίνητα τη λειτουργία εσωτερικού/εξωτερικού σταθμού εάν δεν αναστεί-
λει προσωρινά την κατάσταση της λειτουργίας εσωτερικού σταθμού. Για την αναστολή της κατάστασης, πρέπει να πα-
τήσετε το πλήκτρο , στη συνέχεια, να υποδείξετε τον χρόνο αναστολής που εκφράζεται σε λεπτά και να τον 
επιβεβαιώσετε με το πλήκτρο . Ο μέγιστος χρόνος είναι 30 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα, το εικονίδιο γί-

νεται κόκκινο (  ) για να υποδείξει τη νέα κατάσταση.
Η επαναφορά της λειτουργίας εσωτερικού σταθμού γίνεται ως εξής:

1. Αυτόματα, όταν λήξει το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα
2. Εάν εντωμεταξύ αλλάξει η ζώνη ωραρίου
3. Ρητά από τον χειριστή του πίνακα, επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη διαδικασία και πληκτρολογώντας 0 

για τον χρόνο.

Ζώνες αρμοδιότητας (ZdC)
Οι ζώνες αρμοδιότητας, εφεξής ZdC, αποτελούν μια επέκταση της λειτουργίας εσωτερικού / εξωτερικού σταθμού του 
πίνακα και της αυτόματης λειτουργίας εσωτερικού /εξωτερικού σταθμού.
Οι ζώνες ZdC διαμορφώνονται αποκλειστικά μέσω της λειτουργίας έργου του SaveProg (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στην ηλεκτρονική βοήθεια). Όταν είναι διαμορφωμένες, το πλήκτρο  δεν λειτουργεί.
Οι ζώνες ZdC, υπό αυστηρή έννοια, αποτελούνται από τα εξής:

1. Μόνο εσωτερικούς σταθμούς
2. Μόνο εξωτερικούς σταθμούς
3. Εσωτερικούς και εξωτερικούς σταθμούς

στους οποίους ο πίνακας παρέχει υπηρεσίες. Ο ορισμός των ζωνών ZdC πρέπει να είναι ίδιος για όλους τους πίνακες 
του ίδιου συστήματος.
Στη συνέχεια, οι ζώνες ZdC αντιστοιχίζονται στην ημέρα / στις ημέρες της εβδομάδας (ή στις αργίες) και για καθεμία από 
αυτές, σε ζώνες ωραρίου με υποδιαίρεση ανά 30 λεπτά.

Για καθεμία από τις τρεις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω η διαχείριση γίνεται ως εξής:
1. Οι εσωτερικοί σταθμοί που πραγματοποιούν μια κλήση προς έναν πίνακα γενικής χρήσης εξυπηρετούνται από 

όλους τους πίνακες στους οποίους βρίσκονται σε μια ενεργή ζώνη ZdC. Οι κλήσεις που προέρχονται ειδικά από 
τους εσωτερικούς σταθμούς εξυπηρετούνται σε κάθε περίπτωση.

2. Οι κλήσεις που προέρχονται από τους εξωτερικούς σταθμούς που υποδεικνύονται και απευθύνονται προς 
έναν πίνακα, όποιος και αν είναι, ελέγχονται από πίνακες στους οποίους οι συγκεκριμένοι εξωτερικοί σταθμοί 
βρίσκονται σε ενεργή ζώνη ZdC.

3. Οι κλήσεις που προέρχονται από έναν από τους εξωτερικούς σταθμούς του καταλόγου ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ απευ-
θύνονται προς έναν από τους εσωτερικούς σταθμούς του καταλόγου, εξυπηρετούνται από όλους τους πίνακες 
στους οποίους βρίσκονται και οι δύο σε ενεργή ζώνη ZdC.

Σημείωση: όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο πίνακες, πρέπει να διαμορφώσετε τις ζώνες αρμοδιότητας.



30

Πίνακας θυρωρού 7" Due Fili Plus

 

EL

Φίλτρο κλήσεων
Όταν ενεργοποιηθεί το φίλτρο κλήσεων, ο πίνακας δεν λαμβάνει πλέον κλήσεις από εσωτερικούς σταθμούς. Μπορούν 
να διαμορφωθούν δύο ξεχωριστά φίλτρα. Το φίλτρο κλήσεων εσωτερικού σταθμού εφαρμόζεται, εάν έχει ενεργοποιηθεί, 
όταν ο πίνακας βρίσκεται στη λειτουργία εσωτερικού σταθμού. Αντίθετα, το φίλτρο κλήσεων εξωτερικού σταθμού εφαρ-
μόζεται, εάν έχει ενεργοποιηθεί, όταν ο πίνακας βρίσκεται στη λειτουργία εξωτερικού σταθμού. Τα δύο φίλτρα μπορούν 
να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα και μόνο μέσω του SaveProg (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική βοήθεια). Όταν το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται, δίπλα στο εικονίδιο της λειτουργί-

ας εσωτερικού/εξωτερικού σταθμού, το εικονίδιο .

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Τα πλήκτρα  και  είναι προγραμματιζόμενα και, βάσει προεπιλογής, εκτελούν τις εντολές F1 και F2 αντίστοιχα 
προς τον εξωτερικό σταθμό σε κατάσταση συνομιλίας. Σε κατάσταση αδράνειας, οι εντολές αποστέλλονται στον τελευ-
ταίο εξωτερικό σταθμό με τον οποίο υπήρχε συνομιλία ή προς τον οποίο έγινε κλήση.
Ο προγραμματισμός είναι δυνατός μόνο μέσω του SaveProg. Οι προγραμματιζόμενες λειτουργίες είναι οι εξής: ενδο-
επικοινωνία, αυτόματη ενεργοποίηση, ενεργοποίηση βοηθητικής λειτουργίας, λειτουργία F1, λειτουργία F2, κλειδαριά.

Εάν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, πατήσετε το πλήκτρο , ελέγχεται η έξοδος F1 του εξωτερικού 
σταθμού που αντιστοιχεί στον αριθμό που πληκτρολογήσατε. Ομοίως, εάν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό και, στη συ-
νέχεια, πατήσετε το πλήκτρο , ελέγχεται η έξοδος F2 του εξωτερικού σταθμού που αντιστοιχεί στον αριθμό που 
πληκτρολογήσατε. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη λειτουργία μέσω του SaveProg.

Αναζήτηση στον κατάλογο

Πατήστε το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο στη λειτουργία εμφάνισης λίστας.
Για κάθε στοιχείο, υποδεικνύεται στην αριστερή στήλη το ID του εσωτερικού σταθμού (ενδεχομένως να υπάρχει μπροστά 
από το ID το σύμβολο √ εφόσον πρόκειται για το κύριο όνομα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ID) και στη δεξιά στήλη 
το όνομα του χρήστη. Η λίστα είναι ταξινομημένη κατά αλφαβητική σειρά και μπορείτε να μετακινηθείτε σε αυτήν με τα 
πλήκτρα  και .

Εάν πατήσετε το , μεταβαίνετε εναλλάξ από την εμφάνιση λίστας στην εμφάνιση λεπτομερειών.

Προβολή λίστας
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Προβολή λεπτομερειών

     
Προβολή λεπτομερειών με ενεργοποιημένη 

εκ νέου αντιστοίχιση

Σε αυτήν τη λειτουργία, η αριστερή στήλη παραμένει αμετάβλητη, ενώ στο δεξιό τμήμα εμφανίζονται οι παρακάτω λε-
πτομερείς πληροφορίες που αφορούν το επιλεγμένο στοιχείο:

• ID του εσωτερικού σταθμού (ενδεχομένως να υπάρχει μπροστά από το ID το σύμβολο √ εφόσον πρόκειται για το 
κύριο αντιστοιχισμένο όνομα), κωδικός εκ νέου αντιστοίχισης (εάν υπάρχει στον κατάλογο και είναι ενεργοποιημένη 
στον πίνακα), κλιμακοστάσιο προέλευσης (εάν έχει καθοριστεί στον κατάλογο).

• Όνομα κτηρίου στο οποίο βρίσκεται ο εσωτερικός σταθμός (εάν έχει καθοριστεί στον κατάλογο).
• Όνομα χρήστη που έχει αντιστοιχιστεί στον εσωτερικό σταθμό.
• Τυχόν πληροφορίες χρήστη ή/και δεύτερο όνομα (εάν έχουν καθοριστεί στον κατάλογο).

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και , μπορείτε να μετακινήσετε την επιλογή, στην αριστερή στήλη, στην προ-
ηγούμενη ή επόμενη σειρά. Το δεξιό τμήμα ενημερώνεται ανάλογα.

Στη λειτουργία λίστας μπορείτε να φιλτράρετε τα στοιχεία του καταλόγου που εμφανίζονται στην οθόνη πληκτρολογώντας 

το αρχικό τμήμα του ονόματος που αναζητάτε. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ÷  με 

τη μέθοδο multi-tap. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο  (γράμμα «E») και, στη συνέχεια, 

τρεις φορές το πλήκτρο  (γράμμα «L»), δημιουργείται το φίλτρο «EL», με το οποίο εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία 
το όνομα των οποίων ξεκινά με «EL».

Το φίλτρο εμφανίζεται στην πρώτη σειρά, πάνω αριστερά, μετά το εικονίδιο . Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, 
το χρώμα των χαρακτήρων είναι γκρι: λίγο μετά την τελευταία πληκτρολόγηση (λήξη χρόνου αναμονής multi-tap), το 
χρώμα γίνεται λευκό και το φίλτρο εφαρμόζεται, ενημερώνοντας τη λίστα με τα στοιχεία που εμφανίζονται.
Εάν κανένα από τα στοιχεία του καταλόγου δεν αντιστοιχεί στο φίλτρο που πληκτρολογήσατε, στην οθόνη εμφανίζεται 
το μήνυμα ΚΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.
Μετά την εφαρμογή του φίλτρου, μπορείτε και πάλι να μετακινηθείτε στη φιλτραρισμένη λίστα χρησιμοποιώντας τα 
πλήκτρα  και .

Εάν πατήσετε το πλήκτρο , ο τελευταίος χαρακτήρας του φίλτρου διαγράφεται. Στη συνέχεια, το ενημερωμένο 
φίλτρο εφαρμόζεται, αλλά δεν αλλάζει την επιλεγμένη σειρά.

Όταν το φίλτρο είναι κενό, με το πάτημα του πλήκτρου  κλείνει ο κατάλογος. Όταν το φίλτρο είναι ενεργοποιη-
μένο, μπορείτε να κλείσετε τον κατάλογο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 0,5 δευτερόλεπτα.

Multitap

Για να καταχωρίσετε χαρακτήρες/σύμβολα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  έως . Σε κάθε πλήκτρο έχουν 
αντιστοιχιστεί περισσότεροι από ένας χαρακτήρες/σύμβολα (βλ. παρακάτω πίνακα):
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ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑ
1 1.,:;?!()<>

2 ΑΒΓ2αβγΆά
ABC

3 ΔΕΖ3δεζΈέ
DEF

4 ΗΘΙ4ηθιΉΊΪήϊί
GHI

5 ΚΛΜ5κλμ
JKL

6 ΝΞΟ6νξοΌό
MNO

7 ΠΡΣ7πρσς
PQRS

8 ΤΥΦ8τυφΎΫύϋΰ
TUV

9 ΧΨΩ9χψωΏώ
WXYZ

0 <spazio>0_$&*#+-=/%” ‘

Για να φτάσετε στον επιθυμητό χαρακτήρα/σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο πολλές φορές πριν λήξει το διάστημα αναμονής, 
το οποίο ανανεώνεται με κάθε πληκτρολόγηση.

Κλειδαριά

Εάν πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο , αποστέλλεται η εντολή ανοίγματος κλειδαριάς προς τον εξωτερικό σταθμό 
με τον οποίο υπάρχει συνομιλία. Σε κατάσταση αδράνειας, η εντολή αποστέλλεται στον τελευταίο εξωτερικό σταθμό με 
τον οποίο υπήρχε συνομιλία ή προς τον οποίο έγινε κλήση.

Εάν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, πατήσετε το πλήκτρο , αποστέλλεται η εντολή ανοίγματος 
κλειδαριάς στον εξωτερικό σταθμό με τον αριθμό που πληκτρολογήσατε. Εάν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό και κρατή-

σετε πατημένο για 0,5 δευτ. το πλήκτρο , αποστέλλεται η εντολή ενεργοποίησης ρελέ στον εξωτερικό σταθμό με 
τον αριθμό που πληκτρολογήσατε.

Εάν κρατήσετε πατημένο το  για 0,5 δευτερόλεπτα, ανοίγει το μενού ενεργοποιήσεων, εάν έχει προγραμματιστεί. 
Εάν το μενού δεν έχει προγραμματιστεί, ο πίνακας εκπέμπει έναν τόνο ειδοποίησης. Στη λίστα, επιλέξτε την επιθυμητή 

ενεργοποίηση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  για να εκτελεστεί 

η ενεργοποίηση ή το  για να κλείσετε το μενού. Το μενού κλείνει επίσης σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας.
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Μενού ενεργοποιήσεων

Το πλήκτρο  λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με εξωτερικό σταθμό.
Ο προγραμματισμός γίνεται μόνο με το SaveProg (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια).

Αυτόματη ενεργοποίηση
Εάν πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο , αποστέλλεται η εντολή αυτόματης ενεργοποίησης σε έναν εξωτερικό σταθμό, 
ανάλογα με την προγραμματισμένη ακολουθία στον κύριο εξωτερικό σταθμό του συστήματος. Εάν πατήσετε ξανά το 
πλήκτρο, θα προχωρήσετε στην ακολουθία και θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε κυκλικά περισσότερους εξωτερικούς 
σταθμούς.

Εάν πληκτρολογήσετε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, πατήσετε το πλήκτρο , θα ζητηθεί η αυτόματη ενεργοποίηση 
του εξωτερικού σταθμού με τον αριθμό που πληκτρολογήσατε.

Εάν κρατήσετε πατημένο το  για 0,5 δευτερόλεπτα, ανοίγει το μενού αυτόματων ενεργοποιήσεων, εάν έχει προ-
γραμματιστεί. Εάν το μενού δεν έχει προγραμματιστεί, ο πίνακας εκπέμπει έναν τόνο ειδοποίησης.  Στη λίστα, επιλέξτε 
τον εξωτερικό σταθμό ή την κάμερα TVCC την αυτόματη ενεργοποίηση της οποίας θα ζητήσετε χρησιμοποιώντας τα 
πλήκτρα  και . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο  για να ζητήσετε αυτόματη ενεργοποίηση ή το  
για να κλείσετε το μενού. Το μενού κλείνει επίσης σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας.

Μενού αυτόματων ενεργοποιήσεων

Το πλήκτρο  λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με εξωτερικό σταθμό.
Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ξεκινά πάντα με το μικρόφωνο απενεργοποιημένο (σε σίγαση) αλλά με το ηχείο 
ενεργοποιημένο, ώστε να μπορείτε να ακούσετε τον ήχο που προέρχεται από τον εξωτερικό σταθμό.
Ο προγραμματισμός γίνεται μόνο με το SaveProg (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια).
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Τροποποίηση καταλόγων
Μπορείτε να τροποποιήσετε τους καταλόγους:

•	 Αυτόματες ενεργοποιήσεις 

•	 Ενεργοποιήσεις 

•	 Χρήστες 

Οι κατάλογοι που υποδεικνύονται μπορούν να τροποποιηθούν από τον πίνακα μόνο εάν περιλαμβάνουν λιγότερα από 
500 στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται η οθόνη σφάλματος που φαίνεται παρακάτω. Ανεξάρτητα από το 
μέγεθός τους, οι κατάλογοι μπορούν να τροποποιηθούν πάντα μέσω του SaveProg (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
ηλεκτρονική βοήθεια).

Σημείωση: οι παράμετροι Κλιμακοστάσιο και Κτήριο στον κατάλογο χρηστών μπορούν να επιλεγούν από τις ήδη 
προγραμματισμένες παραμέτρους: για να προσθέσετε νέες παραμέτρους ή να καταργήσετε παραμέτρους, τροποποιήστε 
τον κατάλογο κτηρίων μέσω του SaveProg.

Επίτευξη μέγιστου αριθμού στοιχείων στον 
κατάλογο

Για καθέναν από αυτούς μπορείτε να:

•	 Τροποποιήσετε ένα υπάρχον στοιχείο 

•	 Διαγράψετε ένα υπάρχον στοιχείο 

•	 Προσθέσετε ένα νέο στοιχείο 

Αρχικά, ο επιθυμητός κατάλογος ενεργοποιείται μέσω του ειδικού πλήκτρου. Εάν είναι κενός, ξεκινά αμέσως η διαδικασία 
προσθήκης νέου στοιχείου, διαφορετικά μπορείτε να ελέγξετε κανονικά το περιεχόμενό του.

Μπορείτε να μετακινηθείτε με τα βέλη ή να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  για 0,5 δευτερόλεπτα. Ανοίγει το μενού 
για να επιλέξετε την ενέργεια που θα εκτελέσετε.
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Τροποποίηση καταλόγων

Με τα βέλη μπορείτε να μετακινηθείτε στην επιθυμητή ενέργεια και να την επιβεβαιώσετε με το .
Οι διαδικασίες τροποποίησης και διαγραφής αφορούν το στοιχείο του καταλόγου που ήταν επιλεγμένο.
Πριν από τη διαγραφή απαιτείται επιβεβαίωση:

Αίτημα επιβεβαίωσης τροποποίησης 
καταλόγων

Πατήστε το  για επιβεβαίωση ή το  για ακύρωση.
Με τη διαδικασία προσθήκης δημιουργείται ένα κενό στοιχείο με ορισμένα στοιχεία ρυθμισμένα βάσει προεπιλογής 
ανάλογα με τον τύπο του καταλόγου.
Τόσο στην περίπτωση στην οποία το στοιχείο που τροποποιείται είναι κενό όσο και στην περίπτωση στην οποία το 
στοιχείο προϋπήρχε, μπορείτε να μετακινηθείτε στα διάφορα πεδία μέσω των βελών. Όταν εντοπίσετε το πεδίο προς 
τροποποίηση, πατήστε το . Οι επιτρεπόμενες ενέργειες εξαρτώνται από τον κατάλογο και το πεδίο στο οποίο 
βρίσκεστε. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα μεμονωμένα πεδία κάθε καταλόγου.
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Κατάλογος αυτόματων ενεργοποιήσεων

Τροποποίηση καταλόγου αυτόματων 
ενεργοποιήσεων

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Περιγραφή Από 1 έως 20 χαρακτήρες που περιγράφουν τον εξωτερικό σταθμό

ID Πληκτρολογήστε το ID ενός εξωτερικού σταθμού

Αριθμός κάμερας Από 1 έως 16 στην περίπτωση που ο εξωτερικός σταθμός είναι ο κωδ. 
69AM ή 69AM/T, διαφορετικά NO 69AM

Κατάλογος ενεργοποιήσεων

Τροποποίηση καταλόγου ενεργοποιήσεων

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Περιγραφή Από 1 έως 20 χαρακτήρες που περιγράφουν την ενεργοποίηση

ID Πληκτρολογήστε το ID ενός εξωτερικού σταθμού ή ενός ρελέ σύμφωνα 
με το επόμενο πεδίο

Τροποποιητής Με τα βέλη, μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία ΡΕΛΕ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ, 
F1, F2.

Bitmap Πρόκειται για μια εικόνα που αντιστοιχίζεται στην περιγραφή. Βοηθά 
απλώς στην αναγνώριση. Επιλέγεται με τα βέλη
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Κατάλογος χρηστών

Τροποποίηση καταλόγου χρηστών

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ID

Πληκτρολογήστε το ID του εσωτερικού σταθμού ή του πίνακα. Στην 
περίπτωση κατακόρυφης εγκατάστασης, είναι έγκυροι αριθμοί 1 έως 
204. Στην περίπτωση οριζόντιας εγκατάστασης, από το 1 έως το 41144. 
Επίσης, είναι αντιστοιχισμένη η κύρια επισήμανση

Εκ νέου αντιστοίχιση
Πληκτρολογήστε άλλο αριθμό εκτός από το ID, έως 8 ψηφία. Η χρήση 
εξαρτάται από την ενεργοποίηση της λειτουργίας και παραλείπεται όταν 
δεν είναι ενεργοποιημένη

Κλιμακοστάσιο
Το γράμμα του κλιμακοστασίου που είναι αντιστοιχισμένο στο κτήριο. 
Τα διάφορα κτήρια έχουν διαφορετικά αντιστοιχισμένα κλιμακοστάσια. 
Επιλέγεται με τα βέλη

Κτήριο Το όνομα του κτηρίου στο οποίο βρίσκεται ο εσωτερικός σταθμός ή ο 
πίνακας. Επιλέγεται με τα βέλη

Όνομα χρήστη Από 1 έως 20 χαρακτήρες

Πληροφορίες 
χρηστών Από 1 έως 20 χαρακτήρες

Δεύτερο όνομα Από 1 έως 20 χαρακτήρες

Στην περίπτωση τροποποίησης ενός αλφαριθμητικού πεδίου (δηλ. ,  ή ), χρησιμοποιούνται 

τα πλήκτρα  έως  με τη μέθοδο multitap για την εισαγωγή γραμμάτων, αριθμών, συμβόλων. Με το 
πλήκτρο  μπορείτε να διαγράψετε τον χαρακτήρα τέρμα δεξιά. Με το πλήκτρο  μπορείτε να επιβεβαιώσετε 
τις τροποποιήσεις και να επιλέξετε ξανά το νέο πεδίο που θα τροποποιηθεί μέσω των βελών.

Για τροποποίηση αριθμητικών πεδίων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  έως  και επιβεβαιώστε με το 
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πλήκτρο .

Για τροποποίηση άλλων τύπων πεδίου, με το πλήκτρο  μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις τροποποιήσεις και να 
επιλέξετε ξανά το νέο πεδίο που θα τροποποιηθεί μέσω των βελών.

Μόνο για εκ νέου αντιστοίχιση, με το πλήκτρο  μπορείτε να ακυρώσετε την εκ νέου αντιστοίχιση που ενδεχομένως 
να υπάρχει.

Με το πλήκτρο  πατημένο για 0,5 δευτερόλεπτα κατά την επιλογή του πεδίου, μπορείτε να εμφανίσετε και πάλι τον 
κατάλογο, διαγράφοντας τυχόν τροποποιήσεις, χωρίς να ζητήσετε επιβεβαίωση. Το ίδιο συμβαίνει εάν δεν εκτελεστεί 
καμία ενέργεια μέχρι να λήξει το διάστημα αναμονής του μενού τροποποίησης καταλόγου, με αποτέλεσμα ο πίνακας να 
μεταβεί στην κατάσταση αδράνειας.
Στον κατάλογο χρηστών, η κύρια σήμανση αλλάζει κατά την τροποποίηση του ID του εσωτερικού σταθμού ή του πίνακα 

μέσω των πλήκτρων βέλους. Εμφανίζεται το σημάδι ελέγχου  πριν από το ID.

Με το πλήκτρο  πατημένο για 0,5 δευτερόλεπτα, ξεκινούν οι διαδικασίες ελέγχου συμφωνίας των στοιχείων που 
έχουν εισαχθεί και των πιθανών αποθηκευμένων στοιχείων. Εάν υπάρχουν προβλήματα με τα στοιχεία που έχουν 
εισαχθεί, ο πίνακας εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και τροποποιεί το πρώτο εσφαλμένο πεδίο από πάνω προς τα κάτω. Οι 
προϋποθέσεις εγκυρότητας είναι οι εξής:

1. Κατάλογος αυτόματων ενεργοποιήσεων
a. Το ID πρέπει να είναι από το 1 έως το 8248
b. Ο αριθμός της κάμερας δεν πρέπει να είναι πάνω από 16
c. Η περιγραφή δεν πρέπει να είναι κενή

2. Κατάλογος ενεργοποιήσεων
a. Εάν ο τροποποιητής ρυθμιστεί στο στοιχείο ΡΕΛΕ, το ID πρέπει να είναι από το 1 έως το 6000. Εάν ρυθμιστεί 

στο στοιχείο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ, F1 ή F2, το ID πρέπει να είναι από το 1 έως το 8248.
b. Η περιγραφή δεν πρέπει να είναι κενή

3. Κατάλογος χρηστών
a. ID εσωτερικού σταθμού ή πίνακα
b. Το ID πρέπει να είναι μοναδικό, ανεξάρτητα από την κύρια επισήμανση.
c. Η εκ νέου αντιστοίχιση πρέπει να είναι μοναδική
d. Το όνομα χρήστη δεν πρέπει να είναι κενό

Η αποθήκευση διαρκεί κλάσματα του δευτερολέπτου για τους καταλόγους αυτόματων ενεργοποιήσεων και 
ενεργοποιήσεων, ενώ μερικά δευτερόλεπτα για τον κατάλογο χρηστών. Κατά την αποθήκευση, εμφανίζεται μια γραμμή 
αναμονής που υποδεικνύει την αποθήκευση των τροποποιήσεων που έγιναν.

Σημείωση: Οι κλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού σταθμού έχουν προτεραιότητα στην τροποποίηση των στηλών 
και, για τον λόγο αυτό, στην περίπτωση εισερχόμενης κλήσης που πρέπει να λάβει ο πίνακας, εκτελείται άμεση 
έξοδος από την τροποποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με απώλεια όλων των τροποποιήσεων που έχουν γίνει 
και δεν έχουν ακόμη αποθηκευτεί. Αυτή η διαδικασία τροποποίησης καταλόγων δεν είναι η συνήθης διαδικασία, 
αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την περιστασιακή τροποποίηση / δημιουργία ορισμένων στοιχείων. 
Το κατάλληλο εργαλείο είναι η λειτουργία έργου SaveProg.

Όλοι οι τροποποιημένοι κατάλογοι μπορούν να εισαχθούν στη λειτουργία έργου του SaveProg. Για λεπτομέρειες σχετικά 
με τη λειτουργία, ανατρέξτε στο συγκεκριμένο λογισμικό.

Λίστα συμβάντων
Όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα συμβάν που δεν εξυπηρετείται/χωρις απαντηση, πάνω δεξιά εμφανίζεται το παρακάτω 
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εικονίδιο που αναβοσβήνει :

Ειδοποίηση συμβάντων

Ο πίνακας αποθηκεύει τα παρακάτω συμβάντα (ο τύπος με τον οποίο ταξινομούνται εμφανίζεται εντός παρενθέσεων):
1. Κλήσεις που δεν έχει απαντήσει ο πίνακας, δηλαδή αναπάντητες (ΣΥΜΒΑΝΤΑ)
2. Κλήσεις που έχει απορρίψει ειδικά ο πίνακας (ΣΥΜΒΑΝΤΑ).
3. Ενεργοποιήσεις κλειδαριάς (ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ).
4. Ενεργοποιήσεις ρελέ (ΡΕΛΕ)
5. Ειδοποίηση ανοικτής πόρτας (ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ).
6. Ειδοποίηση κλειστής πόρτας (ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ).
7. Ενεργοποίηση F1 (F1)
8. Ενεργοποίηση F2 (F2).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο : εμφανίζεται το πιο πρόσφατο συμβάν (υποδει-
κνύεται με τον αριθμό 1). Με τα πλήκτρα  και , μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα, η οποία είναι ταξινομη-
μένη από το πιο πρόσφατο έως το λιγότερο πρόσφατο συμβάν. Για να κλείσετε την προβολή συμβάντων, πατήστε το 
πλήκτρο  ή περιμένετε να λήξει το χρονικό διάστημα αδράνειας.

Για να διαγράψετε όλη τη λίστα συμβάντων, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 0,5 δευτερόλεπτα 
και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το PIN τεχνικού εγκατάστασης. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα μεμονωμένο συμβάν.

Σημείωση: ο μέγιστος αριθμός συμβάντων είναι 400. Όταν υπερβείτε αυτόν τον αριθμό, διαγράφεται αυτόματα στη λίστα 
το λιγότερο πρόσφατο συμβάν.

Η προβολή περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες.
Στην πρώτη σειρά, στα αριστερά, υποδεικνύεται ο τύπος του συμβάντος. Στα δεξιά, υποδεικνύονται με τη μορφή I / T 
(N) τα εξής: ο δείκτης του συμβάντος που εμφανίζεται (I), ο συνολικός αριθμός των συμβάντων που υπάρχουν στη λίστα 
(T) και ο αριθμός των συμβάντων που δεν εξυπηρετούνται ακόμη (N).
Στη δεύτερη σειρά, με μπλε χρώμα, υποδεικνύεται η ημερομηνία και η ώρα του συμβάντος, στη διαμορφωμένη μορφή.
Στην τρίτη σειρά, στην περίπτωση ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ, εμφανίζεται το μήνυμα ΧΩΡΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ/ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ή, 
εναλλάξ, η ημερομηνία και η ώρα εξυπηρέτησης του συμβάντος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο 
«Εξυπηρέτηση συμβάντων».
Στην τέταρτη σειρά εμφανίζονται πληροφορίες που αφορούν την προέλευση του συμβάντος: ένα σύμβολο ακολουθού-
μενο από τον αναγνωριστικό αριθμό χρήστη και ενδεχομένως το όνομα. Μπορεί να πρόκειται για εσωτερικό σταθμό 

, εξωτερικό σταθμό  ή άλλο μηχανισμό του συστήματος, για παράδειγμα, ένα ρελέ .
Στην πέμπτη σειρά εμφανίζονται πληροφορίες που αφορούν τον αποδέκτη του συμβάντος ή γενικές πρόσθετες πληρο-
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φορίες. Για παράδειγμα, το εικονίδιο  υποδεικνύει τον πίνακα και το  έναν εσωτερικό σταθμό, ακολουθούμενο 
από τον αναγνωριστικό αριθμό και ενδεχομένως το όνομα. 

     
Κλήση προς πίνακα από εσωτερικό σταθμό, 

αναπάντητη      
Κλήση προς πίνακα από εσωτερικό σταθμό, 

απορριφθείσα 

     

Κλήση προς πίνακα από εξωτερικό σταθμό, 
αναπάντητη      

Κλήση προς πίνακα από εξωτερικό σταθμό, 
απορριφθείσα 

     
Κλήση από εξωτερικό σταθμό προς 
εσωτερικό σταθμό 1, με τον πίνακα 

στη λειτουργία «εσωτερικού σταθμού», 
αναπάντητη      

Κλήση από εξωτερικό σταθμό προς 
εσωτερικό σταθμό 1, με τον πίνακα 

στη λειτουργία «εσωτερικού σταθμού», 
απορριφθείσα
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Κλήση προς πίνακα από εσωτερικό σταθμό, 

αρχικά αναπάντητη και στη συνέχεια 
εξυπηρετήθηκε      

Κλήση προς πίνακα από εσωτερικό σταθμό, 
αρχικά απορριφθείσα και στη συνέχεια 

εξυπηρετήθηκε

     
Άνοιγμα κλειδαριάς      Ενεργοποίηση ρελέ

     
Ανοικτή πόρτα      Κλειστή πόρτα

Ειδοποίηση
Πρόκειται για ειδοποιήσεις που μπορούν να στείλουν οι προδιαμορφωμένοι εσωτερικοί σταθμοί στους πίνακες. Αυτές οι 
ειδοποιήσεις μπορούν να αποσταλούν ακόμη και αν το Bus είναι κατειλημμένο από κλήση σε εξέλιξη. Όταν ένας πίνακας 
λάβει μια ειδοποίηση, εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης και προσθέτει στη λίστα ειδοποιήσεων το νέο συμβάν.
Όταν υπάρχει τουλάχιστον μία ειδοποίηση που δεν εξυπηρετείται, πάνω δεξιά εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο που 

αναβοσβήνει  σε συνδυασμό με τη σχετική λυχνία led που επίσης αναβοσβήνει.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα ειδοποιήσεων, πατήστε το πλήκτρο : εμφανίζεται το πιο πρόσφατο 
συμβάν (υποδεικνύεται με τον αριθμό 1). Με τα πλήκτρα  και , μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα, η οποία 
είναι ταξινομημένη από το πιο πρόσφατο έως το λιγότερο πρόσφατο συμβάν. Για να κλείσετε την προβολή συμβάντων, 
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πατήστε το πλήκτρο  ή περιμένετε να λήξει το χρονικό διάστημα αδράνειας.
Σημείωση: ο μέγιστος αριθμός ειδοποιήσεις είναι 400. Όταν υπερβείτε αυτόν τον αριθμό, διαγράφεται αυτόματα η 
λιγότερο πρόσφατη ειδοποίηση.

Ειδοποίηση

     

Ειδοποίηση «χωρίς εξυπηρέτηση»      Ειδοποίηση «εξυπηρετήθηκε»

Ο αριθμός στα δεξιά του συμβόλου # είναι η επιμέρους διεύθυνση που έχει αντιστοιχιστεί στον εσωτερικό σταθμό (για 
παράδειγμα, μπορεί να υποδεικνύει το μπάνιο αντί του υπνοδωματίου), ενώ ο αριθμός μετά το CNT υποδεικνύει το 
πόσες φορές έχει στείλει ο εσωτερικός σταθμός το αίτημα.
Για να εξυπηρετηθεί η ειδοποίηση, ο χειριστής του πίνακα πρέπει να ανοίξει τη λίστα και να καλέσει τον εσωτερικό σταθμό 

μέσω του πλήκτρου  ή σηκώνοντας το ακουστικό.

Εξυπηρέτηση παρόμοιων συμβάντων (αναπάντητες ή απορριφθείσες κλήσεις)
Όταν γίνεται μια εκ νέου κλήση προς έναν χρήστη, όλα τα παρόμοια συμβάντα επισημαίνονται ως συμβάντα που έχουν 
εξυπηρετηθεί, δηλ. αναπάντητες ή απορριφθείσες κλήσεις που προέρχονται από τον ίδιο εσωτερικό σταθμό. Για εκ νέου 

κλήση του χρήστη, πατήστε απλώς το πλήκτρο  ή σηκώστε το ακουστικό.
Το συμβάν από το οποίο πραγματοποιείται η κλήση, επισημαίνεται άμεσα ως συμβάν που έχει εξυπηρετηθεί. Στην 
περίπτωση αυτή, η ημερομηνία και η ώρα εξυπηρέτησης επισημαίνονται με ανοικτό πράσινο.
Τα υπόλοιπα συμβάντα επισημαίνονται ως συμβάντα που έχουν εξυπηρετηθεί έμμεσα. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία 
και η ώρα εξυπηρέτησης επισημαίνονται με πιο σκούρο πράσινο.
Μπορείτε να επισημάνετε ένα συμβάν ως συμβάν που έχει εξυπηρετηθεί (και όλα τα παρόμοια συμβάντα του) κρατώντας 

πατημένο για 0,5 δευτ. το πλήκτρο . Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και το συμβάν που υποδεικνύεται επισημαίνεται 
ως συμβάν που έχει εξυπηρετηθεί έμμεσα.
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Σημείωση: οι αναπάντητες ή απορριφθείσες κλήσεις επισημαίνονται ως συμβάντα που έχουν εξυπηρετηθεί έμμεσα 
ακόμη και αν η κλήση γίνεται εκτός της λίστας συμβάντων.

Φίλτρο στη λίστα συμβάντων
Μπορείτε να φιλτράρετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη λίστα συμβάντων. Όταν ανοίξετε τη λίστα, δεν εφαρμόζεται 
κανένα φίλτρο. Μέσω του πλήκτρου , μπορείτε να αλλάξετε τις τρεις πιθανές προβολές που υποδεικνύονται από 
ένα εικονίδιο πάνω αριστερά, πάνω από τη λίστα συμβάντων:

•	 Κανένα εικονίδιο, κανένα φίλτρο.

•	  για το ενεργοποιημένο φίλτρο (ανατρέξτε παρακάτω για το τι εμφανίζεται και τι όχι).

•	  για το ενεργοποιημένο φίλτρο, το οποίο περιορίζεται μόνο στα συμβάντα που δεν έχουν εξυπηρετηθεί (ανατρέξτε 
παρακάτω για το τι εμφανίζεται και τι όχι).

Στη δεύτερη και στην τρίτη περίπτωση μπορούν να προστεθούν περαιτέρω πληροφορίες που πρέπει να περιορίζουν 
περαιτέρω την ομάδα των συμβάντων που εμφανίζονται. Εάν δεν υπάρχει τίποτα, το φίλτρο εμφανίζει τα πάντα, σαν 
να μην εφαρμόζεται.
Μετά το εικονίδιο, μπορεί να υπάρχει ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει το ID ενός εσωτερικού σταθμού ή ενός πίνακα. 
Θα είναι ο μοναδικός πίνακας τα συμβάντα του οποίου θα εμφανίζονται. Για να τον προσθέσετε, κρατήστε πατημένο για 

0,5 δευτ. το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ID. Αφού πληκτρολογήσετε το ID, πατήστε ξανά τον 

κατάλογο  για επιβεβαίωση.
Σημείωση: οι πίνακες χωρίς επέκταση έχουν ID από το 201 έως το 204. Οι πίνακες με επέκταση έχουν ID από το 40001 
έως το 40128 για τις κατακόρυφες εγκαταστάσεις και από το 40129 έως το 40144 για τις οριζόντιες.
Στην πρώτη σειρά της οθόνης, στα δεξιά του εικονιδίου φίλτρου και του ενδεχόμενου ID, θα εμφανίζονται με τη σειρά 
που υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα, ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία ενεργοποιήθηκαν. Κάθε υπάρχον 
φίλτρο υποδεικνύει επίσης το σχετικό συμβάν. Υπενθυμίζεται ότι με την επιλογή κανένα φίλτρο εμφανίζονται όλες οι 
πληροφορίες. Με κάθε πάτημα του πλήκτρου εμφανίζεται και εξαφανίζεται εκ περιτροπής το σχετικό εικονίδιο.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΗΜΑΣΙΑ
Αναπάντητες κλήσεις

Απορριφθείσες κλήσεις

Ανοικτή / κλειστή πόρτα

Κλειδαριά

F1

F2

Ρελέ

Με τα πλήκτρα  και  μπορείτε να μετακινηθείτε μόνο στα συμβάντα που ανταποκρίνονται στο φίλτρο.
Σημείωση. Η σειρά P / T / (N) εξακολουθεί να έχει πάντα τις ίδιες τιμές.
Εάν για κάποιο φίλτρο δεν υπάρχουν συμβάντα, εμφανίζεται η ένδειξη ΚΕΝΗ ΛΙΣΤΑ
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Παράρτημα

Ειδοποίηση σφάλματος/Επανάληψη

Η οθόνη «Ειδοποίηση σφάλματος/Επανάληψη» εμφανίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση του ID
• Γίνεται απόπειρα πραγματοποίησης κλήσης προς εσωτερικό σταθμό από πληκτρολόγιο, κατάλογο, συμβάντα, 

ειδοποιήσεις
• Όταν απαντηθεί μια κλήση, δεν λαμβάνεται το μήνυμα σύνδεσης από άλλο εσωτερικό σταθμό, πίνακα ή εξωτερι-

κό σταθμό.
• Κατά την εξερχόμενη κλήση ενός εσωτερικού σταθμού ή πίνακα, δεν λαμβάνεται επιβεβαίωση της κλήσης.
• Κατά την αυτόματη ενεργοποίηση ή κλήση, ο εσωτερικός σταθμός ή ο πίνακας λαμβάνει το μήνυμα κατειλημμέ-

νου.
• Δεν λαμβάνεται απάντηση σε αίτημα αυτόματης ενεργοποίησης.
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Ελάχιστη διατομή αγωγών (mm2)
Κλειδαριά 1,5 mm2

Άλλα: -, +U, +I    (β) 1 mm2

(β) Το συμπληρωματικό τροφοδοτικό 
6923 πρέπει να εγκαθίσταται όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο μηχανισμό στον 
οποίο είναι συνδεδεμένο.

*  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ BUS ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DUE FILI PLUS

Η σημείωση αυτή ισχύει για όλους τους μηχανισμούς με 
«συνδετήρα ή dip-switch τερματισμού BUS», ο οποίος 
επισημαίνεται με την ένδειξη «ABC» και αναγράφεται 
στα διαγράμματα σύνδεσης με την ένδειξη *.
Για τη σωστή προσαρμογή της γραμμής, η ρύθμιση 
πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
παρακάτω κανόνα:
- Αφήστε τη γέφυρα στη θέση «Α» σε περίπτωση 

εισόδου και εξόδου του BUS από τον μηχανισμό.
- Μετακινήστε την στη θέση «B» (εάν πρόκειται για 

καλώδιο Elvox) ή στη θέση «C» (εάν πρόκειται για 
καλώδιο «ΚΑΤ.5» με τα ζεύγη συνδεδεμένα), εάν η 
γραμμή του BUS «τερματίζει» στον ίδιο μηχανισμό.

Συστήματα με παθητικό διανομέα 692D
Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ την έξοδο 1 του διανομέα κωδ. 
692D (η μόνη που δεν έχει γέφυρα τερματισμού). 
Για τον τερματισμό του 692D: 
- Εάν οι έξοδοι «OUT», «2», «3» ή «4» δεν 

χρησιμοποιούνται, ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ τη γέφυρα στον 
συνδετήρα «TOUT», «T2», «T3» ή «T4». 

- Η προεπιλεγμένη γέφυρα «TOUT» βρίσκεται στη 
θέση «100» (καλώδιο Elvox). Τοποθετήστε την στη 
θέση «50» μόνο εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο ΚΑΤ.5 με 
τα ζεύγη συνδεδεμένα.

Συστήματα με ενεργό διανομέα 692D/2
Η γέφυρα τερματισμού πρέπει να τοποθετείται στο «B» 
(για καλώδιο Elvox) ή στο «C» (για καλώδιο ΚΑΤ.5 με 
τα ζεύγη συνδεδεμένα) ΜΟΝΟ ΕΝΑ το BUS τερματίζει 
στον ίδιο μηχανισμό. Πρέπει να παραμένει στο «A» 
εάν η έξοδος-έξοδος γίνεται με τις επαφές κλέμας 1-2 
του 692D/2.

«A» = Κανένας τερματισμός
«B» = Τερματισμός 100 Ohm
«C» = Τερματισμός 50 Ohm

**
Προσοχή:
Τηρείτε αυστηρά τις συνδέσεις στον κρίκο 
διασύνδεσης.
Η αντιστροφή των καλωδίων μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στον πίνακα.

Διαγράμματα εγκατάστασης
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Σύστημα θυροτηλεόρασης σε συγκρότημα κατοικιών με 4 πίνακες θυρωρού

C -  Μπουτονιέρα ήχου με μπουτόν σειράς Pixel
D -  Μπουτονιέρα εικόνας με μπουτόν σειράς Pixel
D0 -  Αλφαριθμητική μπουτονιέρα εικόνας σειράς Pixel
L -  Ηλεκτρική κλειδαριά 12 V
P -  Διάταξη ελέγχου ανοίγματος πόρτας
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