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Περιγραφή

Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο Tab για σύστημα Due Fili με ακουστικό, μεγάφωνο για ηλεκτρονικές κλήσεις, χωρητικό
πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλέφωνου και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας. Διαθέτει 4 ειδικά πλήκτρα για τις κύριες
λειτουργίες της θυροτηλεόρασης για άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητική λειτουργία (φώτα
κλιμακοστασίου), απενεργοποίηση κουδουνιού και 4 συμπληρωματικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα που επιτρέπουν
την εκτέλεση έως 4 βοηθητικών λειτουργιών ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.
Μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ρυθμίσεις: ένταση ήχου κουδουνιού, απενεργοποίηση κουδουνιού με ενεργοποίηση
της λειτουργίας « Απενεργοποίηση κουδουνιού» και επιλογή του τύπου κουδουνιού. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε
τους ήχους του κουδουνιού για κλήσεις από διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα: εξωτερική μπουτονιέρα, κλήση από
εξώπορτα, κλήση ενδοεπικοινωνίας.
Επισημάνσεις «ανοικτή πόρτα» και «κλήσεις χωρίς απάντηση» μέσω λυχνίας LED (έως 4 κλήσεις).
Για χρήση στα συστήματα Due Fili Plus.
Το προϊόν κωδ. 7509/D διαθέτει λειτουργία για άτομα με βοηθήματα ακοής.
Πριν από τον προγραμματισμό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να έχετε μια πλήρη εικόνα των
χαρακτηριστικών, των λειτουργιών και της απόδοσης.
Άνοιγμα κλειδαριά
του εξωτερικού
σταθμού που
πραγματοποιεί την
κλήση

Κλήση προς/από
πίνακα θυρωρείου

Αυτόματη
ενεργοποίηση
εξωτερικού
σταθμού

Κλήση από
εξωτερικό σταθμό

Ενδοεπικοινωνία

Ενεργοποίηση
βοηθητικών
λειτουργιών

Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής - Teleloop (μόνο για κωδ. 7509/D)
Ο εσωτερικός σταθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βοηθήματα ακοής. Για τη σωστή λειτουργία του βοηθήματος ακοής,
ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών. Τα μεταλλικά αντικείμενα ή οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα
του ήχου που λαμβάνεται από το βοήθημα ακοής.
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Λειτουργία πλήκτρων (μπροστινή πλευρά)
E4
E3
E2
E1
G
A
C
D
B
F

ΠΛΗΚΤΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A

Αυτόματη ενεργοποίηση: για αυτόματη ενεργοποίηση του θυροτηλέφωνου (προς τον εξωτερικό σταθμό Master βάσει προεπιλογής).

B

Απενεργοποίηση κουδουνιού: Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί το κουδούνι. Κατά τη διάρκεια της
κλήσης, απενεργοποιεί το κουδούνι για την τρέχουσα κλήση και για όλες τις επόμενες.
Κατά τη συνομιλία, ενεργοποιεί την ενίσχυση του ήχου που λαμβάνεται + 3 dB. Διατηρείται
ακόμη και όταν απενεργοποιηθεί το θυροτηλέφωνο. Λειτουργεί για όλες τις κλήσεις.
(ο προγραμματισμός μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με το λογισμικό SaveProg)

C

Κλειδαριά: εντολή για το άνοιγμα της κλειδαριάς (ο προγραμματισμός μπορεί να τροποποιηθεί
μόνο με το λογισμικό SaveProg).

D

Βοηθητική λειτουργία 1 (φώτα κλιμακοστασίου): Για βοηθητική λειτουργία (ενεργοποιεί βάσει
προεπιλογής τον εκκινητή 1 του ρελέ 69RH ή 69PH).

E1

Μπουτόν 1: Μπουτόν που μπορεί να προγραμματιστεί για την ενεργοποίηση της βοηθητικής
λειτουργίας ή της κλήσης ενδοεπικοινωνίας (ενεργοποιεί βάσει προεπιλογής τον εκκινητή 2 του
ρελέ 69RH ή 69PH).

E2

Μπουτόν 2: Μπουτόν που μπορεί να προγραμματιστεί για την ενεργοποίηση της βοηθητικής
λειτουργίας ή της κλήσης ενδοεπικοινωνίας.

E3

Μπουτόν 3: Μπουτόν που μπορεί να προγραμματιστεί για την ενεργοποίηση της βοηθητικής
λειτουργίας ή της κλήσης ενδοεπικοινωνίας (ενεργοποιεί βάσει προεπιλογής τη λειτουργία F1 του
εξωτερικού σταθμού, της τελευταίας κλήσης).

E4

Μπουτόν 4: Μπουτόν που μπορεί να προγραμματιστεί για την ενεργοποίηση της βοηθητικής
λειτουργίας ή της κλήσης ενδοεπικοινωνίας (ενεργοποιεί βάσει προεπιλογής τη λειτουργία F2 του
εξωτερικού σταθμού, της τελευταίας κλήσης).

Σημείωση: εάν το θυροτηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας ή εάν είναι κατειλημμένο, τα πλήκτρα πρέπει να
πατηθούν για τουλάχιστον 0,4 δευτ. Σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση είναι «ταχείας επιλογής».
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Επισημάνσεις (μπροστινή πλευρά)
E4
E3
E2
E1
G
A
C
D
B
F

Λυχνία LED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

F

Στην κανονική λειτουργία:
- Η λυχνία αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι το θυροτηλέφωνο λαμβάνει εισερχόμενη κλήση.
- Η λυχνία ανάβει σταθερά: το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο.
Εάν έχει διαμορφωθεί από το SaveProg:
- Αναπάντητες κλήσεις: η λυχνία αναβοσβήνει (1 δευτ. σβηστή, 9 δευτ. αναμμένη, κύκλος 10
δευτ.).
- Απουσία χρήστη: η λυχνία αναβοσβήνει (0,1 δευτ. αναμμένη, 0,9 δευτ. σβηστή, κύκλος 1
δευτ.).
Κατά τη διαμόρφωση:
- Η λυχνία αναβοσβήνει: υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε κατάσταση διαμόρφωσης.

G

Στην κανονική λειτουργία:
- Η λυχνία ανάβει σταθερά: επισήμανση ανοικτής πόρτας, εάν σε τουλάχιστον έναν εξωτερικό
σταθμό έχει εγκατασταθεί ο αισθητήρας και έχει συνδεθεί μεταξύ των επαφών κλέμας PA και M.
- Η λυχνία αναβοσβήνει: επισήμανση «Συναγερμού».
Στη λειτουργία ρύθμισης:
- Η λυχνία αναβοσβήνει: υποδεικνύει εάν το θυροτηλέφωνο βρίσκεται στη φάση ρύθμισης της
έντασης ήχου του κουδουνιού ή επιλογής της μελωδίας.
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Λειτουργία
Η θυροτηλέφωνο Tab 7509 επιτρέπει τη λήψη κλήσεων από εσωτερικούς σταθμούς, εξωτερικούς σταθμούς και από τον πίνακα
θυρωρείου. Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει αυτόματη ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού, κλήσεις ενδοεπικοινωνίας
προς εσωτερικούς σταθμούς και τον πίνακα θυρωρείου. Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις ή/και να ανοίξετε την κλειδαριά του
εξωτερικού σταθμού με το ειδικό πλήκτρο. Διατίθενται επίσης προγραμματιζόμενα πλήκτρα για την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών,
όπως ενεργοποίηση ρελέ ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.
Προσοχή: για τη λειτουργία του εσωτερικού σταθμού απαιτείται διαμόρφωση του αναγνωριστικού ID. Για επιβεβαίωση, πατήστε ένα
πλήκτρο του θυροτηλέφωνου: εάν στο θυροτηλέφωνο έχει αντιστοιχιστεί ένα ID, θα ακουστεί ένα «ηχητικό σήμα», ενώ εάν δεν έχει
αντιστοιχιστεί ένα ID ή εάν έχει διαγραφεί, θα ακουστούν 3 «ηχητικά σήματα».

Απάντηση κλήσης
Όταν ληφθεί μια κλήση από εξωτερικό σταθμό ή συσκευή ενδοεπικοινωνίας, μπορείτε να απαντήσετε κατά τη διάρκεια
ή στο τέλος του κύκλου κουδουνιού. Για να απαντήσετε, πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό. Για να τερματίσετε την
επικοινωνία, κλείστε το ακουστικό.

Λήψη κλήσης από εξώπορτα
Η κλήση προς το θυροτηλέφωνο μπορεί να γίνει μέσω ενός μπουτόν από εξώπορτα, εάν είναι συνδεδεμένο στις
επαφές κλέμας M και FP απευθείας ή μέσω του interface κωδ. 6120 (ανατρέξτε στις παραλλαγές σύνδεσης). Εάν
πατήσετε το κουμπί εξώπορτας, το θυροτηλέφωνο εκπέμπει έναν διαφορετικό τόνο από εκείνον της κλήσης από
εξωτερικό σταθμό ή της κλήσης ενδοεπικοινωνίας. Για να σταματήσετε το κουδούνι, σηκώστε το ακουστικό.
Στην περίπτωση κλήσης από εξώπορτα μέσω μπουτόν συνδεδεμένου απευθείας στις επαφές κλέμας FP και M του
θυροτηλέφωνου, η διάρκεια του κύκλου του κουδουνιού εξαρτάται από το διάστημα πατήματος του μπουτόν, το οποίο
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 δευτ. Σε αυτήν την περίπτωση, η μελωδία δεν μπορεί να διαμορφωθεί.

Αποστολή κλήσης ενδοεπικοινωνίας
Για να στείλετε μια κλήση προς άλλο εσωτερικό σταθμό, πρέπει να διαμορφωθούν ένα ή περισσότερα πλήκτρα (βλ.
παράγραφο «Διαμόρφωση πλήκτρων»).
Για να πραγματοποιήσετε κλήση, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το διαμορφωμένο πλήκτρο που αφορά
τον εσωτερικό σταθμό που θέλετε να καλέσετε. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, το θυροτηλέφωνο εκπέμπει έναν
προειδοποιητικό τόνο που υποδεικνύει ότι η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη ή, εάν ο εξωτερικός σταθμός είναι
κατειλημμένος με άλλη επικοινωνία, στο θυροτηλέφωνο κλήσης θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός τόνος που
υποδεικνύει ότι ο χρήστης προς τον οποίο γίνεται η κλήση είναι κατειλημμένος.
Όταν απαντήσει ο εσωτερικός σταθμός προς τον οποίο γίνεται η κλήση, η επικοινωνία ενεργοποιείται αυτόματα. Για να
τερματίσετε τη συνομιλία, κλείστε το ακουστικό.
Η μέγιστη διάρκεια της συνομιλίας είναι 5 λεπτά (βάσει προεπιλογής).

Κλήσεις από πίνακα που δεν απαντήθηκαν (δυνατότητα ενεργοποίησης από το
SaveProg).
Εάν η λειτουργία ενεργοποιηθεί από το SaveProg, το πλήκτρο
«απενεργοποίησης κουδουνιού» επισημαίνει τη μη
λήψη απάντησης σε μια κλήση από τον πίνακα θυρωρείου.
Η επισήμανση σταματάει όταν πραγματοποιείται μια ενέργεια: απάντηση σε κλήση, πραγματοποίηση κλήσης ή
εκτέλεση αυτόματης ενεργοποίησης.

Απενεργοποίηση κουδουνιού κατά τη διάρκεια κλήσης
Όταν ληφθεί μια εισερχόμενη κλήση (από εξωτερικό σταθμό, συσκευή ενδοεπικοινωνίας, πίνακα θυρωρείου ή
εξώπορτα μέσω του μηχανισμού κωδ. 6120), μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του κουδουνιού κλήσης
. Παράλληλα, ενεργοποιείται η απενεργοποίηση κουδουνιού και για τις επόμενες κλήσεις.
πατώντας το πλήκτρο

Εντολή κλειδαριάς
Εάν πατήσετε το πλήκτρο κλειδαριάς (με το ακουστικό κλειστό ή κατά τη διάρκεια συνομιλίας), αποστέλλεται η εντολή
ανοίγματος κλειδαριάς στον εξωτερικό σταθμό (στον τελευταίο εξωτερικό σταθμό κλήσης βάσει προεπιλογής).
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Αυτόματη ενεργοποίηση
- Αυτόματη ενεργοποίηση με ειδικό πλήκτρο (πλήκτρο
): για αυτόματη ενεργοποίηση και επικοινωνία με τον
εξωτερικό σταθμό master, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο
για να ενεργοποιήσετε τη
συνομιλία. Για τερματισμό της επικοινωνίας, κλείστε το ακουστικό.
- Αυτόματη ενεργοποίηση με διαμορφωμένο πλήκτρο συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού: για αυτόματη
ενεργοποίηση και επικοινωνία με συγκεκριμένο εξωτερικό σταθμό, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο
που διαμορφώθηκε για να καλέσετε τον συγκεκριμένο εξωτερικό σταθμό (βλ. παράγραφο «Διαμόρφωση πλήκτρου
αυτόματης ενεργοποίησης / αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού»).

Κλήση προς πίνακα θυρωρού
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς τον πίνακα θυρωρείου (εάν υπάρχει στην εγκατάσταση): σηκώστε το
ακουστικό και στείλτε την κλήση πατώντας το πλήκτρο
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Ειδοποίηση
Ο εσωτερικός σταθμός αποτελεί, σε συνδυασμό με τον πίνακα θυρωρείου 40510, ένα σύστημα για την αποστολή
ειδοποιήσεων στον χειριστή του πίνακα, ακόμη και στην περίπτωση που το bus Due Fili είναι κατειλημμένο. Σε αντίθεση
με άλλους εσωτερικούς σταθμούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το ζεύγος επαφών κλέμας FP-M ως είσοδος, όχι τα
πλήκτρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία τοπικής κλήσης από εξώπορτα. Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας του
FP-M γίνεται μέσω του SaveProg.
1. Ενεργοποιήστε την είσοδο FP-M. Για την περιγραφή των δύο δυνατοτήτων ενεργοποίησης, ανατρέξτε παρακάτω.
2. Ο εσωτερικός σταθμός παραμένει σε αναμονή λήψης της ειδοποίησης από τον πίνακα. Στο διάστημα αυτό,
ενεργοποιείται η προεπιλεγμένη επισήμανση βάσει του παρακάτω πίνακα. Όταν ληφθεί το μήνυμα, ο πίνακας εκπέμπει
ένα διπλό ηχητικό σήμα για να ειδοποιήσει τον χειριστή του πίνακα, εκτός από το ό,τι ανάβει το κόκκινο εικονίδιο
φακέλου.
3. Εάν δεν λάβει απάντηση, ο εσωτερικός σταθμός στέλνει το μήνυμα κάθε 10 δευτ. Μετά από 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες,
ο εσωτερικός σταθμός σταματά να στέλνει τα μηνύματα.
4. Όταν ο εσωτερικός σταθμός λάβει επιβεβαίωση της λήψης του μηνύματος από τον πίνακα, ενεργοποιείται η
προεπιλεγμένη επισήμανση βάσει του παρακάτω πίνακα. Συνήθως, το διάστημα μεταξύ της λήψης του αιτήματος και
της επιβεβαίωσης της λήψης είναι μικρότερο από ένα δευτερόλεπτο.
5. Μέχρι ο χειριστής του πίνακα να καλέσει τον εσωτερικό σταθμό για να εξυπηρετηθεί το αίτημα, ο εσωτερικός σταθμός
στέλνει το μήνυμα κάθε 120 δευτ. Σε κάθε μήνυμα, ο πίνακας εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα και αυξάνεται η τιμή του
μετρητή ληφθέντων μηνυμάτων. Μπορείτε να δείτε τον μετρητή ανοίγοντας τη λίστα ειδοποιήσεων στον πίνακα. Η
αποστολή μηνυμάτων δεν τερματίζεται. Συνεχίζεται για πάντα μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία που περιγράφεται
στην επόμενη παράγραφο, εκτός εάν ο πίνακας απενεργοποιηθεί ή αφαιρεθεί από την εγκατάσταση. Στην περίπτωση
αυτή, ο εσωτερικός σταθμός, μετά από 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες, ξεκινώντας από το πρώτο διάστημα αναμονής
120 δευτ., μεταβαίνει στην κατάσταση ηρεμίας και δεν ενεργοποιείται πλέον η επισήμανση ειδοποίησης.
6. Εάν ο χειριστής του πίνακα καλέσει τον εσωτερικό σταθμό ξεκινώντας από τη λίστα ειδοποιήσεων, και μόνο από εκεί,
μέσω του bus Due Fili αποστέλλεται στον εσωτερικό σταθμό ένα μήνυμα που τερματίζει τη διαδικασία ειδοποίησης
και για τον λόγο αυτό δεν ενεργοποιείται πλέον η σχετική επισήμανση.
Σημείωση: εάν ο εσωτερικός σταθμός απενεργοποιηθεί, όταν ενεργοποιηθεί ξανά, η λειτουργία ξεκινά από την αρχή.
Διαμόρφωση ειδοποίησης
Μέσω του SaveProg μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας ειδοποίησης:
1. Ενεργοποίηση
α. Απενεργοποιημένη (προεπιλογή)
β. Ενεργοποιημένη
2. Πολικότητα ενεργής κατάστασης
α. Επαφή κανονικά ανοικτή (προεπιλογή)
β. Επαφή κανονικά κλειστή
3. Καθυστέρηση ενεργοποίησης
α. 0,1 δευτ. (προεπιλογή)
β. 0,5 δευτ.
γ. 1 δευτ.
δ. 2 δευτ.
4. Λειτουργία επισήμανσης
α. Καμία
β. Λυχνία LED
(προεπιλογή)
γ. Ήχος
δ. Έξοδος αναμεταδότη κλήσης
Ανάλογα με την επιλεγμένη επισήμανση, με εξαίρεση την πρώτη, ο χρονικός προγραμματισμός έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο εσωτερικός σταθμός βρίσκεται σε
αναμονή λήψης της ειδοποίησης από
τον πίνακα
Ο εσωτερικός σταθμός επιβεβαιώνει τη
λήψη του μηνύματος από τον πίνακα

Χρονικός
προγραμματισμός λυχνίας
led
Αναμμένη λυχνία για 0,5
δευτ. / σβηστή λυχνία για
0,5 δευτ.
Αναμμένη λυχνία για 0,1
δευτ. / σβηστή λυχνία για
0,1 δευτ.

EL

Χρονικός
προγραμματισμός ήχου

Χρονικός
προγραμματισμός
αναμεταδότη κλήσης

Ηχητικός τόνος στα 2 KHz
για 0,2 δευτ.

Ενεργοποίηση για 1,6 δευτ.
κάθε 3,2 δευτ.

Ηχητικός τόνος στα 1 KHz
για 0,1 δευτ.

Ενεργοποίηση για 0,4 δευτ.
κάθε 0,8 δευτ.

9

7509 - 7509/D Tab

Διαμορφώσεις χρήστη
Επιλογή μελωδιών κλήσης
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 10 διαφορετικές και ρυθμιζόμενες μελωδίες για τα κουδούνια κλήσης. Επίσης,
μπορείτε να διαχωρίσετε τις εξωτερικές κλήσεις, τις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας και τις κλήσεις από εξώπορτα (στην
περίπτωση που περιγράφεται παρακάτω). Η επιλογή των μελωδιών γίνεται με το θυροτηλέφωνο στην κατάσταση
αναμονής και με το ακουστικό κλειστό.
-

Το πλήκτρο για την ενεργοποίηση της διαμόρφωσης είναι το πλήκτρο
.
Το πλήκτρο επιτρέπει την επιλογή της μελωδίας για ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ.
Το πλήκτρο επιτρέπει την επιλογή της μελωδίας για ΚΛΗΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Το πλήκτρο επιτρέπει την επιλογή της μελωδίας για ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΠΟΡΤΑ (αποκλειστικά με τη χρήση της
μονάδας διασύνδεσης μπουτόν κωδ. 6120 ή μπουτόν κλήσης από είσοδο διαμερίσματος Vimar xx577).
Σημείωση: Στην περίπτωση κλήσης από εξώπορτα μέσω μπουτόν συνδεδεμένου απευθείας στις επαφές κλέμας FP
και M του θυροτηλέφωνου, το κουδούνι μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέσω του λογισμικού SaveProg (εφόσον έχει
διαμορφωθεί η επιλογή «Ενεργή ομάδα εξώπορτας»).

Διαμόρφωση:
και κρατήστε το πατημένο (για 2 δευτ.) μέχρι η λυχνία LED
να αρχίσει να αναβοσβήνει
1. Πατήστε το πλήκτρο
και το θυροτηλέφωνο να ενεργοποιήσει μια ηχητική επισήμανση.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο που αφορά το κουδούνι προς επιλογή (πλήκτρο /πλήκτρο /πλήκτρο ) μέχρι
να ακουστεί η μελωδία στο θυροτηλέφωνο.
3. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο (πλήκτρο /πλήκτρο /πλήκτρο ) για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο
μελωδίας.
4. Όταν επιλέξετε το επιθυμητό κουδούνι, για να το αποθηκεύσετε, πατήστε το πλήκτρο
ή μην πατήσετε κανένα
πλήκτρο για 5 δευτ. Στο τέλος της διαμόρφωσης, η λυχνία LED που αναβοσβήνει θα σβήσει.

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιού
Η ένταση ήχου του κουδουνιού μπορεί να ρυθμιστεί σε 6 επίπεδα.
Η ρύθμιση της έντασης ήχου του κουδουνιού γίνεται με το θυροτηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής και με το
ακουστικό κλειστό.
Διαμόρφωση:
1. Πατήστε το πλήκτρο
και κρατήστε το πατημένο (για 2 δευτ.) μέχρι η λυχνία LED
και το θυροτηλέφωνο να ενεργοποιήσει μια ηχητική επισήμανση.

να αρχίσει να αναβοσβήνει

για να μειώσετε την ένταση ήχου ή το πλήκτρο
για να την αυξήσετε. Κάθε πάτημα
3. Πατήστε το πλήκτρο
αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο έντασης ήχου.
4. Όταν επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ήχου, για να την αποθηκεύσετε, πατήστε το πλήκτρο
ή μην πατήσετε
κανένα πλήκτρο για 5 δευτ. Στο τέλος της διαμόρφωσης, η λυχνία LED που αναβοσβήνει θα σβήσει και θα ακουστεί
ένα «ηχητικό σήμα».

Απενεργοποίηση κουδουνιού
Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι, πατήστε το πλήκτρο
Για εκ νέου ενεργοποίηση, πατήστε ξανά το

. Το πλήκτρο ενεργοποιείται για επιβεβαίωση.

με αποτέλεσμα το πλήκτρο να απενεργοποιηθεί.

απενεργοποιείται το κουδούνι για την τρέχουσα
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της κλήσης, εάν πατήσετε το πλήκτρο
κλήση και για όλες τις επόμενες.
Η απενεργοποίηση κουδουνιού εφαρμόζεται σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (από εξωτερικό σταθμό, κλήσεις
ενδοεπικοινωνίας, από εξώπορτα, από πίνακα).
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Διαμορφώσεις τεχνικού εγκατάστασης
Οι βασικές διαμορφώσεις του θυροτηλέφωνου είναι οι εξής:
- Διαμόρφωση αναγνωριστικού ID: πρέπει να πραγματοποιείται στο θυροτηλέφωνο που λαμβάνει την κλήση
μεμονωμένα ή στον πρώτο εσωτερικό σταθμό μιας ομάδας εσωτερικών σταθμών με ταυτόχρονη κλήση (κύριο
θυροτηλέφωνο/κύρια θυροτηλεόραση).
- Διαμόρφωση δευτερεύοντος ID: πρέπει να πραγματοποιείται για θυροτηλέφωνα που έχουν αντιστοιχιστεί σε κύριο
εσωτερικό σταθμό.
- Διαμόρφωση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ή τροποποίηση της προεπιλεγμένης ρύθμισης των
συμπληρωματικών πλήκτρων για βοηθητικές λειτουργίες ή κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.
Οι διαμορφώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται με την εγκατάσταση ενεργοποιημένη, χωρίς ενεργές επικοινωνίες και
μόνο μετά τη σύνδεση των εσωτερικών σταθμών στην εγκατάσταση και τη διαμόρφωση των εξωτερικών σταθμών.
προσοχή!: όλες οι φάσεις διαμόρφωσης ή διαγραφής τους πρέπει να πραγματοποιούνται με το ακουστικό του
θυροτηλέφωνου αποσυνδεδεμένο και τοποθετημένο στο αυτί.
Οι διαμορφώσεις του μηχανισμού είναι δυνατές στις παρακάτω λειτουργίες:
• Λειτουργία «απλοποιημένης» διαμόρφωσης μέσω των πλήκτρων του εσωτερικού σταθμού.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία διαθέσιμης είναι διαθέσιμη από την έκδοση υλικολογισμικού 1.06 (ακόμη και μετά την
ενημέρωση).
• Λειτουργία «τυπικής» διαμόρφωσης μέσω των πλήκτρων του εσωτερικού σταθμού.
• Διαμόρφωση μέσω λογισμικού «SaveProg» του συστήματος Due Fili Plus.
Σημείωση: η διαμόρφωση του αναγνωριστικού πραγματοποιείται μόνο από εσωτερικό σταθμό, δεν είναι δυνατή μέσω
του λογισμικού SaveProg.

EL

11

7509 - 7509/D Tab

Διαμόρφωση αναγνωριστικού κωδικού ID
Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να διαμορφώνεται μέσω κύριου εξωτερικού σταθμού (MASTER) που υπάρχει στην
εγκατάσταση και είναι ήδη διαμορφωμένος.
Το θυροτηλέφωνο παρέχεται χωρίς αντιστοιχισμένο αναγνωριστικό κωδικό. Για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο
κλειδαριάς και το θυροτηλέφωνο θα ενεργοποιήσει ένα ηχητικό σήμα (τρία μπιπ).
Προσοχή: κατά τη διαμόρφωση του αναγνωριστικού κωδικού του εσωτερικού σταθμού, το διάστημα από
την ενεργοποίηση της διαμόρφωσης στον εσωτερικό σταθμό έως το πάτημα του μπουτόν κλήσης στην
μπουτονιέρα ή την αποστολή του κωδικού είναι 30 δευτερόλεπτα.
Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):
Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από
το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης.
1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδαριάς «
» για 6 δευτ. Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός
σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
». Όταν αφήσετε το πλήκτρο, θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία που επισημαίνεται
2. Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς «
με ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» διαφορετικής συχνότητας.
3. Πατήστε το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού (MASTER) από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση. (*)
4. Ο αναγνωριστικός κωδικός ID αντιστοιχίζεται στον εσωτερικό σταθμό και η επικοινωνία τερματίζεται. Ένα ηχητικό
σήμα επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. (**)

μπιπ

μπιπ

ΜΠΙΠ

> 6 δευτ.

1
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Διαδικασία διαμόρφωσης στην «τυπική διαμόρφωση»
1. Σηκώστε και τοποθετήστε ακουστικό στο αυτί.
και
και κρατήστε πατημένα τα δύο πλήκτρα μέχρι να αρχίσει να
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
.
αναβοσβήνει η λυχνία LED
3. Αφήστε τα πλήκτρα.
και κρατήστε το πατημένο (για 2 δευτ.) μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στο
4. Πατήστε το πλήκτρο
ακουστικό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στο θυροτηλέφωνο και τον εξωτερικό σταθμό (MASTER).
.
5. Αφήστε το πλήκτρο
(όπως αναφέρεται στο σημείο 4). Εάν
Προσοχή: έχετε στη διάθεσή σας 5 δευτ. για να πατήσετε το πλήκτρο
, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία που αναφέρεται στα
περάσουν τα 5 δευτ. χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο
σημεία 1, 2, 3.
6. Πατήστε το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού (MASTER) από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση. (*)
7. Ο αναγνωριστικός κωδικός ID αντιστοιχίζεται στον εσωτερικό σταθμό και η επικοινωνία τερματίζεται. Ένα ηχητικό
σήμα επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. (**)
Σημείωση (*): Αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν. Για αλφαριθμητικές μπουτονιέρες,
πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.
Σημείωση (**): Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη εσωτερικός σταθμός με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό (ID)
αντιστοιχισμένο, ο εξωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα σήμα χαμηλότερης τονικότητας και η διαδικασία πρέπει
να επαναληφθεί.

EL
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Διαμόρφωση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID
Ο δευτερεύων αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να διαμορφωθεί μόνο όταν απαιτείται ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών
εσωτερικών σταθμών με το ίδιο μπουτόν κλήσης ή με τον ίδιο κωδικό κλήσης. Οι εσωτερικοί σταθμοί που πρέπει να
ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα αντιστοιχίζονται στην ίδια ομάδα. Ο «κύριος» εσωτερικός σταθμός διαμορφώνεται πρώτη
με την προηγούμενη διαδικασία «διαμόρφωσης αναγνωριστικού κωδικού», ωστόσο οι πρόσθετοι εσωτερικοί σταθμοί
διαμορφώνονται με τον δευτερεύοντα αναγνωριστικό κωδικό.
Ο μέγιστος αριθμός εσωτερικών σταθμών που μπορούν να αντιστοιχιστούν στην ίδια ομάδα, χωρίς τη βοήθεια του
λογισμικού SaveProg είναι 3 συν μία κύρια.
Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):
Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από
το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης.
» για 6 δευτ.
1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδαριάς «
Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
».
1a. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κλειδαριάς «
Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο διαδοχικά ηχητικά σήματα «μπιπ» (διάρκειας 0,5
δευτ.).
». Όταν αφήσετε το πλήκτρο, θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία που
2. Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς «
επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» διαφορετικής συχνότητας.
3. Πατήστε το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού (MASTER) από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση, το οποίο
αντιστοιχεί στον «κύριο» εσωτερικό σταθμό. (*)
4. Ο δευτερεύων αναγνωριστικός κωδικός ID αντιστοιχίζεται στον εσωτερικό σταθμό και η επικοινωνία τερματίζεται.
Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. (**)

μπιπ

μπιπ

μπιπ

> 6 δευτ.

1

+ 2 δευτ.

1a

2
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Διαδικασία διαμόρφωσης στην «τυπική διαμόρφωση»
1. Σηκώστε και τοποθετήστε ακουστικό στο αυτί.
και
και κρατήστε πατημένα τα δύο πλήκτρα μέχρι να αρχίσει να
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
.
αναβοσβήνει η λυχνία LED
3. Αφήστε τα πλήκτρα.
και
και κρατήστε τα πατημένα (για 2 δευτ.) μέχρι να ακουστεί ένας τόνος
4. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
επισήμανσης στο ακουστικό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στο θυροτηλέφωνο και τον εξωτερικό
σταθμό.
και
.
5. Αφήστε τα πλήκτρα
και
(όπως αναφέρεται στο σημείο
Προσοχή: έχετε στη διάθεσή σας 5 δευτ. για να πατήσετε τα πλήκτρα
και
, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία που
4). Εάν περάσουν τα 5 δευτ. χωρίς να πατήσετε τα πλήκτρα
αναφέρεται στα σημεία 1, 2, 3.
6. Πατήστε το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού (MASTER) από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση. (*)
7. Ο αναγνωριστικός κωδικός ID αντιστοιχίζεται στον εσωτερικό σταθμό και η επικοινωνία τερματίζεται. Ένα ηχητικό
σήμα επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. (**)
Προσοχή: στη διαμόρφωση του κύριου και του δευτερεύοντος αναγνωριστικού ID, τα θυροτηλέφωνα σε κατάσταση
διαμόρφωσης λαμβάνουν αυτόματα έναν κωδικό που εξαρτάται από την αντιστοίχιση στο μπουτόν ή έναν κωδικό
κλήσης της εξωτερικής μπουτονιέρας.
Παράδειγμα: στην περίπτωση που αντιστοιχιστεί το αναγνωριστικό ID = 8 σε ένα δεύτερο θυροτηλέφωνο, με
τη διαδικασία αντιστοίχισης του αυτόματου αναγνωριστικού στο δεύτερο θυροτηλέφωνο θα λάβει αυτόματα το
αναγνωριστικό ID = 72 (73 ή 74 εάν το 72 ή/και το 73 υπάρχει ήδη).
Όταν αποστέλλεται μια κλήση στο ID = 8, θα ενεργοποιηθούν όλοι οι εσωτερικοί σταθμοί της ομάδας και θα μπορείτε
να απαντήσετε από έναν από τους σταθμούς. Ωστόσο, εάν πληκτρολογήσετε 72 (στην περίπτωση αλφαριθμητικής
μπουτονιέρας) που αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό ID εκχωρηθεί αυτόματα από τη διαδικασία, ενεργοποιείται το
θυροτηλέφωνο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδικασία αντιστοίχισης του δευτερεύοντος ID και μπορείτε να
απαντήσετε μόνο από αυτό.
Σημείωση: για να διαγράψετε τη συμμετοχή σε μια ομάδα, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία διαγραφής
διαμορφώσεων που περιγράφεται στην παράγραφο «Επαναφορά προεπιλεγμένων δεδομένων».

EL

15

7509 - 7509/D Tab

Διαμόρφωση πλήκτρων
Διαδικασία διαμόρφωσης πλήκτρων για την εκτέλεση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας (
, , , , )
Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):
Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από
το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης.
1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο προς διαμόρφωση.
2. Μετά την εκπομπή ενός ηχητικού σήματος «μπιπ» από τον εσωτερικό σταθμό, αφήστε το πλήκτρο στη φάση
διαμόρφωση.
3. Εντός 60 δευτ., πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς του εσωτερικού σταθμού που θέλετε να καλέσετε.
4. Ένα άλλο ηχητικό σήμα «μπιπ» επιβεβαιώνει τη διαμόρφωση του πλήκτρου που έγινε για κλήση ενδοεπικοινωνίας.

μπιπ

μπιπ
< 60 δευτ.
> 6 δευτ.

1

*

2

3

4

Διαδικασία διαμόρφωσης στην «τυπική διαμόρφωση»
1. Σηκώστε και τοποθετήστε ακουστικό στο αυτί του θυροτηλέφωνου που θέλετε να διαμορφώσετε (σταθμός κλήσης).
και
του θυροτηλέφωνου που θέλετε να διαμορφώσετε (σταθμός
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
να αρχίσει να αναβοσβήνει.
κλήσης) και κρατήστε πατημένα τα δύο πλήκτρα μέχρι η λυχνία LED
3.
4.
5.
6.
7.
8.

και
.
Αφήστε τα πλήκτρα
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο που θέλετε να διαμορφώσετε.
Περιμένετε μέχρι να ενεργοποιήσει το θυροτηλέφωνο έναν συνεχή τόνο στο ακουστικό.
Αφήστε το πλήκτρο που θέλετε να διαμορφώσετε του θυροτηλέφωνου κλήσης.
Πατήστε στον εσωτερικό σταθμό προς κλήση ένα μπουτόν (κλειδαριά /F1/F2/ Φως κλιμακοστασίου/Ρελέ).
Ένα ηχητικό σήμα στο ακουστικό του θυροτηλέφωνου (κλήσης) σε κατάσταση διαμόρφωσης επιβεβαιώνει τη
σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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Επαναφορά προεπιλεγμένης διαμόρφωσης κάθε μεμονωμένου πλήκτρου ( , , ,
, )
Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία 1):
Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από
το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης.
1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο για το οποίο θέλετε να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη
διαμόρφωση. Μετά από 6 δευτερόλεπτα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (δυνατός
τόνος).
3. Αφήστε το πλήκτρο.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να το επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση.

μπιπ

> 6 δευτ.

1

*

2

3

EL
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Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία 2)
1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο για το οποίο θέλετε να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη
διαμόρφωση. Μετά από 6 δευτερόλεπτα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (δυνατός
τόνος).
2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο προς επαναφορά.
Μετά από άλλα 3 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ».
3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο προς επαναφορά.
Μετά από άλλα 3 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα για να υποδείξει ότι έχει
ολοκληρωθεί η επαναφορά του πλήκτρου.
4. Αφήστε το πλήκτρο
5. Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ακόμη ηχητικό σήμα «μπιπ».

μπιπ

2x
μπιπ

μπιπ

> 6 δευτ.

1

*

+ 3 δευτ.

2

*

μπιπ

4
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Διαδικασία διαμόρφωσης στην «τυπική διαμόρφωση»
1. Σηκώστε και τοποθετήστε ακουστικό στο αυτί.
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
.
αναβοσβήνει η λυχνία LED
3.
4.
5.
6.
7.

και

και κρατήστε πατημένα τα δύο πλήκτρα μέχρι να αρχίσει να

και
.
Αφήστε τα πλήκτρα
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο που θέλετε να επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση.
Περιμένετε μέχρι να ενεργοποιήσει το θυροτηλέφωνο ένα ηχητικό σήμα στο ακουστικό.
Αφήστε το πλήκτρο.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο για επιβεβαίωση. Το θυροτηλέφωνο θα ενεργοποιήσει ξανά ένα ηχητικό σήμα στο
ακουστικό. Στη συνέχεια, θα εκτελεστεί επαναφορά της προεπιλεγμένης τιμής του πλήκτρου.

Προσοχή: για τα πλήκτρα

και

απαιτείται το λογισμικό SaveProg.

EL
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Διαμόρφωση πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης / αυτόματης ενεργοποίησης
συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού ( , , , , )
(λειτουργία διαφορετική από την αυτόματη ενεργοποίηση που ενεργοποιείται με το πλήκτρο

)

Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):
Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από
το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης.
1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο προς διαμόρφωση.
2. Μετά την εκπομπή ενός ηχητικού σήματος «μπιπ» από τον εσωτερικό σταθμό, αφήστε το μπουτόν προς
διαμόρφωση.
3. Στον εξωτερικό σταθμό που θέλετε να διαμορφώσετε την αυτόματη ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης που
αντιστοιχεί στον εσωτερικό σταθμό σε φάση διαμόρφωσης. (*)
4. Ένας δυνατός τόνος επιβεβαιώνει το τέλος της διαδικασίας. Ο εσωτερικός σταθμός θα λάβει κλήση από τον σχετικό
εξωτερικό σταθμό.

μπιπ

μπιπ
< 60 δευτ.
> 6 δευτ.

1

*

2

3

*

4

Διαδικασία διαμόρφωσης στην «τυπική διαμόρφωση»
1. Σηκώστε και τοποθετήστε ακουστικό στο αυτί.
2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
.
αναβοσβήνει η λυχνία LED

και

και κρατήστε πατημένα τα δύο πλήκτρα μέχρι να αρχίσει να

και
.
Αφήστε τα πλήκτρα
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο που θέλετε να διαμορφώσετε.
Περιμένετε μέχρι να ενεργοποιήσει το θυροτηλέφωνο ένα ηχητικό σήμα στο ακουστικό.
Αφήστε το πλήκτρο.
Στον εξωτερικό σταθμό που θέλετε να διαμορφώσετε την αυτόματη ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης που
αντιστοιχεί στον εσωτερικό σταθμό σε φάση διαμόρφωσης. (*)
8. Στο τέλος της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα ακουστικό για να υποδείξει
τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3.
4.
5.
6.
7.
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Διαμόρφωση πλήκτρου για άνοιγμα κλειδαριάς συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού
(, , , , )
Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):
Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από
το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης.
1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο προς διαμόρφωση μέχρι ο εσωτερικός σταθμός να
εκπέμψει ένα πρώτο ηχητικό σήμα «μπιπ» που ακολουθείται από άλλα δύο διαδοχικά ηχητικά σήματα «μπιπ».
2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο προς διαμόρφωση «
».
Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ» (διάρκειας 0,5 δευτ. ανά
διαστήματα).
3. Αφήστε το πλήκτρο σε φάση διαμόρφωσης.
4. Από τον σχετικό εξωτερικό σταθμό, ξεκινήστε μια κλήση προς τον εσωτερικό σταθμό σε φάση διαμόρφωσης.
5. Ο εσωτερικός σταθμός λαμβάνει την κλήση και επιβεβαιώνει τη διαμόρφωση του πλήκτρου που πραγματοποιήθηκε
με ένα νέο ηχητικό σήμα «μπιπ».

μπιπ

μπιπ

> 6 δευτ.

+ 2 δευτ.

*

1

*

2

3

μπιπ
< 60 δευτ.

4

*

5
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Επαναφορά προεπιλεγμένων δεδομένων
(Συνολική διαγραφή διαμορφώσεων)
Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):
Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί για να ακούσετε τους ηχητικούς τόνους που εκπέμπονται από
το θυροτηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης.
» για 6 δευτ.
1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδαριάς «
Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
».
2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κλειδαριάς «
Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ» (διάρκειας 0,5 δευτ. ανά
διαστήματα).
».
3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κλειδαριάς «
Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν συνεχή τόνο για 5 δευτ.
».
4. Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς «
5. Ενώ ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ακόμη τον συνεχή τόνο, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς «
».
», εκπέμπονται τρία ηχητικά σήματα «μπιπ».
6. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο κλειδαριάς «

μπιπ

2x
μπιπ

μπιπ

> 6 δευτ.

1

+ 2 δευτ.

2

+ 2 δευτ.

3

3 x μπιπ

μπιπ
+ 2 δευτ.

4
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Διαδικασία διαμόρφωσης στην «τυπική διαμόρφωση»
1) Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί.
και
του θυροτηλέφωνου που θέλετε να διαμορφώσετε (σταθμός
2) Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
να αρχίσει να αναβοσβήνει.
κλήσης) και κρατήστε πατημένα τα δύο πλήκτρα μέχρι η λυχνία LED
και
.
3) Αφήστε τα πλήκτρα
4) Πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
.
5) Όταν ακουστεί μια ηχητική επισήμανση στο θυροτηλέφωνο, αφήστε το πλήκτρο
κατά τη διάρκεια του ηχητικού
.
σήματος και πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο
Στο σημείο αυτό, οι διαμορφώσεις του θυροτηλέφωνου έχουν διαγραφεί. Για έλεγχο της διαγραφής των διαμορφώσεων
που πραγματοποιήθηκε, πατήστε το πλήκτρο
και το θυροτηλέφωνο πρέπει να ενεργοποιήσει ένα ηχητικό σήμα
στο ακουστικό.
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• Συμμόρφωση με τα πρότυπα.
Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS.
Πρότυπα EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60118-4 EN IEC 63000.
Κανονισμός REACh (UE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33 Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.
• ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες. Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται
στη συσκευή ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα
υπόλοιπα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστης πρέπει
να παραδίδει τις συσκευές που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα ειδικά δημοτικά
κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Εκτός από την αυτόνομη διαχείριση, είναι δυνατή η δωρεάν παράδοση της συσκευής προς απόρριψη
στον διανομέα, κατά την αγορά καινούριας, αντίστοιχης συσκευής. Στους διανομείς ηλεκτρονικών
προϊόντων τουλάχιστον με καταστήματα πώλησης 400 m2, μπορείτε επίσης να παραδίδετε δωρεάν,
χωρίς υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις κάτω από 25 cm.
Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή με σκοπό τη μετέπειτα ανακύκλωση, επεξεργασία και
φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην εκ νέου χρήση ή/και ανακύκλωση των
υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.
• Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που
διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

• Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.
Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Συντήρηση
Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.
Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.
• Για περισσότερες πληροφορίες www.vimar.com
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