
Εγχειρίδιο προγραμματισμού

PIXEL UP
40405 - 40425

Μπουτονιέρα με ηλεκτρονική μονάδα Due Fili Plus ήχου και ήχου/εικόνας, οθόνη και αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο



1.	 Μπουτονιέρα	θυροτηλεόρασης	με	ηλεκτρονική	μονάδα	Due	Fili	
Plus	ήχου	και	ήχου/εικόνας,	οθόνη	και	αλφαριθμητικό	πληκτρο-
λόγιο

Εξωτερικός σταθμός θυροτηλεόρασης, με κλήση από κατάλογο.
Ο μηχανισμός διαθέτει οθόνη και πληκτρολόγιο που παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων μέσω καταλόγου ή απευ-
θείας πληκτρολόγησης του αριθμού του εσωτερικού σταθμού για επικοινωνία.
Η περιήγηση στον κατάλογο είναι δυνατή μέσω μετακίνησης με κύλιση στα ονόματα κατά αλφαβητική σειρά με δυνατότητα ενεργο-
ποίησης των φίλτρων που διευκολύνουν τον εντοπισμό ενός χρήστη στην περίπτωση μεγάλου αριθμού στοιχείων.
Η οθόνη παρέχει επίσης ένα οπτικό σήμα των φάσεων λειτουργίας του εξωτερικού σταθμού, όπως για παράδειγμα, ενδείξεις «κλή-
σης σε εξέλιξη» και «συνομιλίας», εκτός από το σήμα που αφορά τις μονάδες ελέγχου διόδων.
Η μονάδα οθόνης διαθέτει μενού εγκατάστασης από το οποίο είναι δυνατή η διαχείριση των βασικών παραμέτρων διαμόρφωσης 
του εξωτερικού σταθμού.
Η μονάδα πληκτρολογίου διαθέτει δύο διαμορφώσιμα ρελέ.
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Μπροστινή	πλευρά

 (ΠΑΝΩ),  (OK),  (ΚΑΤΩ)

Οθόνη 3,5”

Αλφαριθμητικό 
πληκτρολόγιο

Μεγάφωνο

Μικρόφωνο
Κάμερα (μόνο 40405)

 (Άκυρο),   (Κλειδί)

Λυχνία LED για φωτεινές επισημάνσεις:
Αναμμένη: Κατειλημμένο bus / 
Αναβοσβήνει: Απουσία επικοι-
νωνίας
Ανοικτή πόρτα

Αναμμένη: Επικοινωνία σε εξέλιξη 
/ Φλας: Κλήση σε εξέλιξη

Αισθητήρας φωτεινότητας (μόνο 40425)



2.	 Περιγραφή

Η μονάδα ήχου και ήχου/εικόνας διαθέτει τα εξής:
- διασύνδεση με τα βοηθήματα ακοής που χρησιμοποιούνται από άτομα με προβλήματα ακοής,
- σύνθεση ομιλίας, για την επισήμανση της κατάστασης της κλήσης,
- αμφίδρομη ταυτόχρονη ηχητική επικοινωνία με εξάλειψη φαινομένου Larsen,
- μπροστινές λυχνίες LED για την επισήμανση της κατάστασης της κλήσης,
- αυτόματος έλεγχος απολαβής (AGC) για καθορισμό του επιπέδου του μεγαφώνου στην έξοδο, ανεξάρτητα από τον τύπο της 

εγκατάστασης που δημιουργήθηκε,
- AGC για το επίπεδο του μικροφώνου που επιτρέπει την αντιστάθμιση της απόστασης από τον εξωτερικό σταθμό σε συνομιλία 

ή του ηχητικού τόνου που χρησιμοποιείται στην επικοινωνία
- καταστολή θορύβου που επιτρέπει την εξάλειψη του θορύβου βάθους που υπάρχει στον χώρο γύρω από τον εξωτερικό σταθμό
- αυτόματη διαμόρφωση των διευθύνσεων των εσωτερικών και εξωτερικών σταθμών,
- λειτουργία νυκτός για αυτόματη ρύθμιση της έντασης φωτισμού ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό,
- λειτουργία zoom & scan (ζουμ και σάρωση), η οποία παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ζουμ και μετακίνησης με κύλιση στις 

περιοχές που καδράρονται από την κάμερα (μόνο 40405),
- έλεγχος ηλεκτρικής κλειδαριάς, με δυνατότητα σύνδεσης απευθείας στις επαφές κλέμας S+ και S- ή στις επαφές που υποστη-

ρίζονται από τα ρελέ του πληκτρολογίου,
- σύνδεση για συμπληρωματικό τοπικό μπουτόν για το άνοιγμα της κλειδαριάς ή για αισθητήρα για επισήμανση «ανοικτής 

πόρτας» στις επαφές κλέμας CA+ και CA- (με δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω του SaveProg),
- είσοδος για ενδεχόμενο συμπληρωματικό τοπικό τροφοδοτικό (με το τροφοδοτικό 6923),

Η μονάδα ήχου 41002UP διαθέτει προαιρετική είσοδο εικόνας για αναλογική κάμερα.

Η μονάδα οθόνης παρέχει τη λειτουργία κλήσης από κατάλογο και αριθμό εσωτερικού σταθμού, καθώς και κλήσης από πίνακα.
Ο μηχανισμός παρέχει ένα οπτικό σήμα των φάσεων λειτουργίας του εξωτερικού σταθμού, όπως για παράδειγμα, ενδείξεις «κλή-
σης σε εξέλιξη» και «συνομιλίας», εκτός από το σήμα που αφορά τις μονάδες ελέγχου διόδων.
Η μονάδα οθόνης διαθέτει μενού εγκατάστασης από το οποίο είναι δυνατή η διαχείριση των βασικών παραμέτρων διαμόρφωσης 
του εξωτερικού σταθμού.

2.1	 Λειτουργία	teleloop	και	σύνθεση	ομιλίας	για	εντολές

Ο μηχανισμός παρέχει στα άτομα με προβλήματα ακοής τη 
δυνατότητα να ακούν τις συζητήσεις που γίνονται, καθώς και 
επισημάνσεις κατάστασης κλήσης μέσω κατάλληλου βοηθήμα-
τος ακοής.
Για την ενεργοποίηση του βοηθήματος ακοής, ανατρέξτε στο 
σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.
Η σύνθεση ομιλίας για εντολές μπορεί να απενεργοποιηθεί από 
το SaveProg.

30/40cm

30
/40

cm

2.2	 Λειτουργία	zoom	&	scan	(ζουμ	και	σάρωση)	(μόνο	40405)

Η λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ζουμ και 
μετακίνησης με κύλιση στις περιοχές που καδράρονται από την 
κάμερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επόμενη εικόνα, 
μέσω των μπουτόν ενός εσωτερικού σταθμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο SaveProg.
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2.3	 Picture	control	(Έλεγχος	εικόνας)	(μόνο	40405)
Η τυπική λειτουργία διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση σε τυπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ η λειτουργία portrait	enhanced 
(ενίσχυση πορτραίτου) επιτρέπει την ενίσχυση της εικόνας του ατόμου που πραγματοποιεί την κλήση όταν βρίσκεται στη σκιά σε 
σχέση με ένα έντονα φωτισμένο πλαίσιο (όπως, για παράδειγμα, κατά την αυγή).
Δυνατότητα επιλογής από το SaveProg.

2.4	 Λειτουργία	νυκτός	
Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της αυτόματης διαχείρισης της έντασης του οπίσθιου φωτισμού για την μπουτονιέρα ανάλογα 
με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού.
Δυνατότητα επιλογής από το SaveProg.
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3.	 Διαμόρφωση
Η διαμόρφωση της ηλεκτρονικής μονάδας μπορεί να γίνει απευθείας από την οθόνη ή με πιο εκτεταμένο τρόπο μέσω λογισμικού 
προγραμματισμού «SaveProg».

3.1	 Προηγμένη	διαμόρφωση	(μέσω	Η/Υ)
Η προηγμένη διαμόρφωση της ηλεκτρονικής μονάδας πραγματοποιείται μέσω Η/Υ, με τη χρήση του λογισμικού «SaveProg» για τη 
διαχείριση του συστήματος due fili, το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα www.vimar.com, και με σύνδεση της ηλεκτρονικής μονάδας 

41030UP στον Η/Υ μέσω καλωδίου USB-MiniUSB.

3.2.	 Διαμόρφωση	από	Η/Υ

3.2.1.	 Προγραμματισμός	του	καταλόγου	και	των	κωδικών	ελέγχου	διόδων
Ο κατάλογος (έως 8192 στοιχεία) και οι κωδικοί ελέγχου διόδων (έως 2000 κωδικοί) μπορούν να προγραμματιστούν με τη χρήση του 
λογισμικού διαμόρφωσης από Η/Υ ή απευθείας από το σχετικό μενού διαμόρφωσης της οθόνης.

3.2.1.1.	Εμφάνιση	λειτουργίας	αναμονής
Μετά την πρώτη ενεργοποίηση, χωρίς να έχετε προγραμματίσει κανέναν κατάλογο, ο μηχανισμός έχει την εξής εμφάνιση:

Call by No.

Αρχική	οθόνη
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3.2.2.	 Ρύθμιση	φίλτρων	καταλόγου
Το λογισμικό διαμόρφωσης από Η/Υ παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μιας σειράς φίλτρων για στοχευμένη πρόσβαση στις 
υποομάδες του καταλόγου.
Τα διαθέσιμα φίλτρα παρουσιάζονται παρακάτω.

3.2.2.1.	 Προφίλτρο	αρχικών
Το φίλτρο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τμήμα του καταλόγου που προσδιορίζεται από τα ονόματα που αρχίζουν με τα 
επιλεγμένα γράμματα.

SEARCH BY 
NAME
CALL BY No

OPEN WITH 
CODE
PORTER

     

A-B-C
D-E-F
G-H-I
J-K-L
M-N-O

Users

     

Users

3.2.2.2.	 Φίλτρο	κτηρίου
Το φίλτρο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην υποομάδα χρηστών που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο κτήριο.

SEARCH BY 
NAME
CALL BY No

OPEN WITH 
CODE
PORTER

     

Lybra

Buildings

All

     

Users

Το φίλτρο κτηρίου μπορεί να συνδυαστεί με το προφίλτρο αρχικών.

SEARCH BY 
NAME
CALL BY No

OPEN WITH 
CODE
PORTER

     

Lybra

Buildings

All

     

A-B-C
D-E-F
G-H-I
J-K-L
M-N-O

Users

     

Users
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3.2.2.3.	 Φίλτρο	σκάλας
Το φίλτρο σκάλας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια υποομάδα χρηστών που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη σκάλα ή σε 
όλους τους χρήστες.
Μπορεί να συνδυαστεί με τα δύο προηγούμενα φίλτρα.
Συγκεκριμένα, με το φίλτρο κτηρίων πραγματοποιούνται τα εξής:

SEARCH BY 
NAME
CALL BY No

OPEN WITH 
CODE
PORTER

     

Lybra

Buildings

All

     

All
Stair A
Stair B
Stair C
Stair D

Stairs

     

Users
Stair A

Με το φίλτρο κτηρίων και αρχικών:

SEARCH BY 
NAME
CALL BY No

OPEN WITH 
CODE
PORTER

   

Lybra

Buildings

All

   

All
Stair A
Stair B
Stair C
Stair D

Stairs

   

A-B-C
D-E-F
G-H-I
J-K-L
M-N-O

Users
Stair A

   

Users
Stair A

3.2.3.	 Πρόσθετες	πληροφορίες
Οι πρόσθετες πληροφορίες εμφανίζονται σε ένα στοιχείο του καταλόγου σε περίπτωση καθυστέρησης του χρήστη για περισσότερο 
από 3 δευτ.

Κατά σειρά προτεραιότητας:
• εάν υπάρχει, εμφανίζεται η συμβολοσειρά του πεδίου Πληροφορίες χρήστη
• εάν δεν υπάρχει συμβολοσειρά στο πεδίο Πληροφορίες αλλά στο πεδίο Δευτερεύον όνομα, εμφανίζεται η τελευταία 

συμβολοσειρά,
• εάν δεν υπάρχουν συμβολοσειρές ούτε στο πεδίο Πληροφορίες χρήστη ούτε στο πεδίο Δευτερεύον όνομα και υπάρχει άλλος 

χρήστης με το ίδιο ID, τότε εμφανίζεται το όνομα αυτού του δεύτερου χρήστη.

SEARCH BY 
NAME
CALL BY No

OPEN WITH 
CODE
PORTER

     

OK

Users

BackOK
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3.3.	 Διαμόρφωση	από	μενού

Η οθόνη παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης των βασικών παραμέτρων του εξωτερικού σταθμού.
Διατίθενται δύο μενού:
1. διαχειριστής: το τμήμα διαχειριστή παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης του interface της μονάδας οθόνης,
2. τεχνικός εγκατάστασης: παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης, επιπρόσθετα των όσων μπορεί να κάνει ο διαχειριστής, ορισμένων 
λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού σταθμού.

Η πρόσβαση στα μενού γίνεται με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων  (ΠΑΝΩ) +  (ΚΑΤΩ) για 5 δευτ. και εισαγωγή των 
αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης.

Οι κωδικοί πρόσβασης έχουν σταθερό μήκος και αποτελούνται από μια ακολουθία των πλήκτρων «  (ΠΑΝΩ)» «  (ΚΑΤΩ)» «
 (OK)». 

Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης είναι οι εξής:

Διαχειριστής:  (ΠΑΝΩ) +  (ΠΑΝΩ) +  (ΠΑΝΩ) +  (ΠΑΝΩ) +  (ΠΑΝΩ)

Τεχνικός εγκατάστασης:  (ΚΑΤΩ) +  (ΚΑΤΩ) +  (ΚΑΤΩ) +  (ΚΑΤΩ) +  (ΚΑΤΩ)
Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να τροποποιηθούν από το λογισμικό διαμόρφωσης από Η/Υ ή απευθείας από το σχετικό μενού 
διαμόρφωσης της οθόνης.
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3.3.1.	 Μενού	τεχνικού	εγκατάστασης

3.3.1.1.	 Δομή	μενού

Επίπεδο	0 Επίπεδο	1 Επίπεδο	2 Επίπεδο	3 Επίπεδο	4 Ρυθμίσεις

Κατάλογος 

Τροποποίηση

Επιλογή 
«ονόματος», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση 

ID  id 2f
Όνομα  Εισαγωγή ονόματος
Πληροφορίες  Εισαγωγή πληροφοριών
Δευτερεύουσες 
πληροφορίες  Εισαγωγή πληροφοριών

Ορατός  ΝΑΙ/ΟΧΙ
Κύριος  ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εκ νέου αντιστοίχιση  Κωδικός εκ νέου αντιστοίχισης

Εισαγωγή 

ID   id 2f
Όνομα   Εισαγωγή ονόματος
Πληροφορίες   Εισαγωγή πληροφοριών
Δευτερεύουσες 
πληροφορίες   Εισαγωγή πληροφοριών

Ορατός   ΝΑΙ/ΟΧΙ
Κύριος   ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εκ νέου αντιστοίχιση   Κωδικός εκ νέου αντιστοίχισης

Διαγραφή

Επιλογή 
«ονόματος», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση 

  Επιβεβαίωση/Άκυρο

Διαγρ. όλων    Επιβεβαίωση/Άκυρο

Πρόσβαση

Κωδικοί πρόσβασης

Τροποποίηση 

Επιλογή 
«περιγραφής», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση

Επιλογή «κωδικού», 
για μετακίνηση με 
κύλιση

Τροποποίηση κωδικού

Εισαγωγή  

Επιλογή 
«περιγραφής», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση

 Εισαγωγή κωδικού

Διαγραφή  

Επιλογή 
«περιγραφής», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση

Επιλογή «κωδικού», 
για μετακίνηση με 
κύλιση

Επιβεβαίωση/Άκυρο

Διαγρ. όλων   Επιβεβαίωση/Άκυρο

Λειτουργίες 

Τροποποίηση

Επιλογή 
«περιγραφής», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση

Τύπος Επιλογή τύπου λειτουργίας
Μηχανισμός Επιλογή μηχανισμού

Περιγραφή Εισαγωγή περιγραφής

Εισαγωγή
Τύπος  Επιλογή τύπου λειτουργίας
Μηχανισμός  Επιλογή μηχανισμού
Περιγραφή  Εισαγωγή περιγραφής

Διαγραφή

Επιλογή 
«περιγραφής», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση

 Επιβεβαίωση/Άκυρο

Διαγρ. όλων   Επιβεβαίωση/Άκυρο
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Οθόνη

Γλώσσα    
Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 
Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, 
Ολλανδικά και Πολωνικά (Προεπιλογή: αγγλικά)

Μενού
Γραμματοσειρά   Κανονική/Μεγάλη (Προεπιλογή: Μεγάλη)

Πλοήγηση Απευθείας, Με δυνατότητα πλοήγησης, 
Εκτεταμένη

LCD

Φωτεινότητα   1-5 (Προεπιλογή:5)
Χρώματα   Α/Μ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ (Προεπιλογή: ΜΠΛΕ)

Αναμονή   ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
(Προεπιλογή: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Λογότυπο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
(Προεπιλογή: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Εξωτερικός σταθμός

Ήχος 
Μεγάφωνο   5 επίπεδα
Μικρόφωνο   2 επίπεδα

Διευθυνσιοδότηση

Εσωτερικοί σταθμοί   Οθόνη κατάστασης 
Εξωτερικοί σταθμοί   Οθόνη κατάστασης

Χειροκίνητη 
διευθυνσιοδότηση

ID 2f  id 2f
Τύπος εγκατάστασης  Κατακόρυφη/Οριζόντια

Χρονικά διαστήματα

Κλειδαριά   10 τιμές
Συνομιλία   10 τιμές
Απάντηση   10 τιμές

Αυτόματη 
ενεργοποίηση

Αυτόματη 
ενεργοποίηση  10 τιμές

Απενεργοποίηση Ναι/Όχι

F1
Προορισμός Επιλογή προορισμού

Ενεργοποίηση Τ. 10 τιμές

F2
Προορισμός Επιλογή προορισμού

Ενεργοποίηση Τ. 10 τιμές

Ρελέ A 
πληκτρολογίου

Πηγή Επιλογή πηγής

Ενεργοποίηση Τ. 10 τιμές

Ρελέ Β 
πληκτρολογίου

Πηγή Επιλογή πηγής

Ενεργοποίηση Τ. 10 τιμές

Αριθμός ψηφίων 
κλήσης    Φυσικός / έως 4 / έως 8

Εξωτερική εικόνα 
(μόνο 40425)    ΝΑΙ/ΟΧΙ (Προεπιλογή: ΟΧΙ

Σύνθεση ομιλίας ΝΑΙ/ΟΧΙ (Προεπιλογή: ΟΧΙ

Πληροφορίες     

Τύπος εγκατάστασης: Κατακόρυφη/Οριζόντια
ID εξωτερικού σταθμού
Έκδ. AV FW xxxxx
Έκδ. LCD FW xxxxx
Έκδ. KP FW xxxxx

Σύστημα

Επαναφορά 
ρυθμίσεων    Επιβεβαίωση/Άκυρο

Επαναφορά 
εξωτερικού σταθμού    Επιβεβαίωση/Άκυρο

Επανεκκίνηση 
εξωτερικού σταθμού    Επιβεβαίωση/Άκυρο

Επανεκκίνηση 
εγκατάστασης    Επιβεβαίωση/Άκυρο

Επαναφορά 
εξωτερικής μνήμης    Επιβεβαίωση/Άκυρο

Κωδικός πρόσβασης
Διαχειριστής    Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (2 φορές)
Τεχνικός 
εγκατάστασης    Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (2 φορές)

Τα στοιχεία συνοδεύονται από την τρέχουσα τιμή της ρυθμισμένης παραμέτρου.
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3.3.1.2.	 Κατάλογος
Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο χρηστών που έχει αποθηκευτεί στον εξωτερικό σταθμό. 
Ο διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει ορισμένα μόνο πεδία χρήστη, ενώ ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να τροποποιήσει όλα τα 
πεδία, να καταχωρίσει νέο χρήστη, να διαγράψει χρήστη ή ολόκληρο τον κατάλογο.
Τα πεδία που μπορούν να ρυθμιστούν για κάθε χρήστη είναι τα εξής:

• ID
• Όνομα
• Πληροφορίες
• Δευτερεύουσες πληροφορίες
• Ορατός (Υποδεικνύει εάν ο χρήστης πρέπει να είναι ορατός στην αναζήτηση του καταλόγου)
• Κύριος (Υποδεικνύει εάν ο χρήστης πρέπει να θεωρείται κύριος στην περίπτωση δύο ίδιων ID)
• Εκ νέου αντιστοίχιση (Κωδικός που χρησιμοποιείται για κλήση του χρήστη στην περίπτωση ενεργοποιημένης εκ νέου αντιστοί-

χισης)

3.3.1.3.	 Πρόσβαση
Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να διαχειριστείτε τις λειτουργίες της εγκατάστασης και τους κωδικούς που είναι αντιστοιχισμένοι σε αυτές. 
Ο διαχειριστής μπορεί να επέμβει μόνο στους κωδικούς πρόσβασης, ενώ ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να διαχειριστεί επίσης το 
τμήμα που αφορά τις λειτουργίες.

Τα πεδία που μπορούν να τροποποιηθούν/ρυθμιστούν σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες είναι τα εξής:
• Τύπος (Υποδεικνύει τον τύπο της λειτουργίας)
• Μηχανισμός (Υποδεικνύει τον μηχανισμό στον οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η λειτουργία)
• Περιγραφή (Αλφαριθμητικό πεδίο που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη λειτουργία)

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τους κωδικούς πρόσβασης μπορείτε να:
• Τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα κωδικό που έχει αντιστοιχιστεί σε μια λειτουργία
• Καταχωρίσετε έναν νέο κωδικό αντιστοιχίζοντάς τον σε μια λειτουργία
• Διαγράψετε έναν κωδικό που έχει αντιστοιχιστεί σε μια λειτουργία
• Διαγράψετε όλους τους κωδικούς όλων των λειτουργιών 

3.3.1.4.	 Οθόνη
«Σε αυτό τμήμα μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία της οθόνης»

Γλώσσα
Επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας του interface χρήστη.

• Γλώσσα: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Ολλανδικά και Πολωνικά
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Μενού
Μπορείτε να επιλέξετε τα εξής:

• Γραμματοσειρά: Κανονική/Μεγάλη
 Τροποποιήστε το μέγεθος των χαρακτήρων για διευκόλυνση της ανάγνωσης.

Search by 
name
Call by No

Open with 
code
Porter

     

SEARCH BY 
NAME
CALL BY No

OPEN WITH 
CODE
PORTER

Κανονική      Μεγάλη

• Πλοήγηση: Απευθείας/Με δυνατότητα πλοήγησης/Εκτεταμένη
 Τροποποιήστε το στυλ της αρχικής σελίδας που εμφανίζεται και τον σχετικό τρόπο πρόσβασης στις διαθέσιμες λειτουργίες.

Select

Contacts

Porter

     

Porter

Contacts

     

SEARCH BY 
NAME
CALL BY No

OPEN WITH 
CODE
PORTER

Με δυνατότητα 
πλοήγησης      Απευθείας      Εκτεταμένη
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LCD
Παρέχει τη δυνατότητα ορισμού των παραμέτρων λειτουργίας της οθόνης

• Φωτεινότητα: 0-5
 Επίπεδο φωτεινότητας. Στην περίπτωση υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται αυτόματα.
• Χρώματα: Α/Μ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ
 Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός από τους προκαθορισμένους συνδυασμούς χρωμάτων στην εμφάνιση του μενού, ανά-

λογα με τις ανάγκες αναγνωσιμότητας.

Extension

Delete

Confirm

     

Extension

Delete

Confirm

     

Extension

Delete

Confirm

Α/Μ      ΜΠΛΕ      ΠΡΑΣΙΝΟ

• Αναμονή: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 Παρέχει τη δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας αναμονής της οθόνης, δηλ. μη μείωσης του επιπέδου έντασης της 

οθόνης LCD όταν δεν χρησιμοποιείται.

Λογότυπο
Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της εμφάνισης του φορτωμένου λογότυπου.

Στην περίπτωση επιλογής της κατάστασης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, μετά από ένα χρονικό διάστημα αδράνειας 30 δευτερολέπτων 
στην αρχική σελίδα εμφανίζεται το αποθηκευμένο λογότυπο.
Η εικόνα του λογότυπου προγραμματίζεται μέσω του SaveProg. Πρέπει να εισαχθεί σε μορφή BMP με σταθερό μέγεθος 320x320 
pixel και βάθος χρώματος 24 bit. Στη συνέχεια, η εικόνα θα μετατραπεί σε παλέτα 256 χρωμάτων.
Στο κάτω τμήμα υπάρχει μια περιοχή 120x320 pixel που προορίζεται για ένα μήνυμα υποδοχής, το οποίο μπορεί να εξατομικευτεί 
από το SaveProg, με μέγιστο αριθμό 30 χαρακτήρων. Εάν δεν εισαχθεί καμία συμβολοσειρά στην οθόνη θα εμφανιστεί η προε-
πιλεγμένη φράση «Πατήστε για να συνεχίσετε». 
Όταν εμφανιστεί το λογότυπο, πρέπει να πατήσετε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη. Η ενέργεια 
αυτή δεν έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα πέρα από την απόκρυψη του λογότυπου και τη μεταφορά στη ρυθμισμένη αρχική σελίδα. 
Όταν φτάσετε στην αρχική σελίδα, μπορείτε να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία.

3.3.1.5.	 Εξωτερικός	σταθμός
Το τμήμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των βασικών παραμέτρων της μονάδας ήχου/εικόνας του εξωτερικού σταθμού.

Ήχος
Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των επιπέδων λειτουργίας του μεγαφώνου και του μικροφώνου.

• Μεγάφωνο
• Μικρόφωνο.

Διευθυνσιοδότηση
Παρέχει τη δυνατότητα έναρξης των διαδικασιών διευθυνσιοδότησης των εξωτερικών και εσωτερικών σταθμών.

• Εσωτερικοί σταθμοί
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 Έναρξη της διαδικασίας αντιστοίχισης των διευθύνσεων των εσωτερικών σταθμών.
• Εξωτερικοί σταθμοί
 Ξεκινά τη διαδικασία αντιστοίχισης των διευθύνσεων των εξωτερικών σταθμών (μη δευτερευόντων).
• Χειροκίνητη διευθυνσιοδότηση
 Μπορείτε να αλλάξετε το ID στον εξωτερικό σταθμό και τον τύπο της εγκατάστασης στον τομέα που είναι συνδεδεμένη.

Χρονικά	διαστήματα
Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής των εξής χρονικών διαστημάτων:

• Κλειδαριά
 Διάρκεια εντολής κλειδαριάς
• Συνομιλία
 Μέγιστη διάρκεια συνομιλίας
• Απάντηση
 Διαθέσιμος χρόνος για να απαντήσετε σε μια κλήση μόλις ολοκληρωθούν οι κύκλοι κουδουνιού.
• Αυτόματη ενεργοποίηση
 Μπορείτε να επιλέξετε τη μέγιστη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτόματης ενεργοποίησης.
 Στην περίπτωση που η μπουτονιέρα είναι διαμορφωμένη για οριζόντια εγκατάσταση ή ως master για κατακόρυφη εγκατάστα-

ση, υπάρχει μια επιπλέον παράμετρος που επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας κυκλικής αυτόματης 
ενεργοποίησης.

• F1, F2
 Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο ενεργοποίησης της εντολής και του προορισμού της επιλέγοντας μία από τις μονάδες της 

τοπικής μπουτονιέρας.
• Ρελέ A πληκτρολογίου, Ρελέ Β πληκτρολογίου
 Μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο ενεργοποίησης της λειτουργίας και τη σχετική πηγή ως ID ενός ρελέ. 
 Επομένως, η πηγή μπορεί να έχει μια τιμή από 1 έως 16 στην περίπτωση κατακόρυφης εγκατάστασης και από 1 έως 6000 

στην περίπτωση εκτεταμένης εγκατάστασης. Η τιμή μηδέν απενεργοποιεί τη λειτουργία ενώ για να ρυθμίσετε ως πηγή την 
εντολή κλειδαριάς της τοπικής μπουτονιέρας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο κλειδιού του προϊόντος με αρ. 41019UP τη 
στιγμή της εισαγωγής.

 Η παράμετρος «Καθυστέρηση ενεργοποίησης» μπορεί να διαμορφωθεί μόνο μέσω του SaveProg.
 Η προεπιλεγμένη πηγή για το ρελέ A είναι η «κλειδαριά».
 Η προεπιλεγμένη πηγή για το ρελέ B είναι « AUX1»

Αριθμός	ψηφίων	κλήσης
Παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου και ενδεχομένως του μέγιστου αριθμού ψηφίων για την κλήση ενός εσωτερικού σταθ-
μού. 

• Φυσικός: έως 3 ψηφία για κατακόρυφη εγκατάσταση, έως 5 ψηφία για οριζόντια εγκατάσταση, μη ενεργοποιημένη εκ νέου 
αντιστοίχιση.

• 4 ψηφία:     έως 4 ψηφία, ενεργοποιημένη εκ νέου αντιστοίχιση.
• 8 ψηφία:     έως 8 ψηφία, ενεργοποιημένη εκ νέου αντιστοίχιση.

Σύνθεση	ομιλίας
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την προαιρετική είσοδο εικόνας για αναλογική κάμερα. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να πραγματοποι-
ήσετε κλήσεις ήχου/εικόνας.

Εξωτερική	εικόνα	(μόνο	40425)
Αυτή η επιλογή επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σύνθεσης ομιλίας στον εξωτερικό σταθμό. 
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3.3.1.6.	 Πληροφορίες
Αυτό το τμήμα εμφανίζει ξανά τις πληροφορίες έκδοσης των μηχανισμών που είναι εγκατεστημένοι στον εξωτερικό σταθμό.

Έκδ. Av fw = έκδοση μονάδας ήχου-εικόνας
Έκδ. lcd fw = έκδοση μονάδας οθόνης
Έκδ. Kp. fw = έκδοση πληκτρολογίου

3.3.1.7.	 Σύστημα
Το τμήμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς των εργαστηριακών παραμέτρων των διαφόρων μηχανισμών ή επανεκκίνησης 
του εξωτερικού σταθμού.

• Επαναφορά ρυθμίσεων: ΟΚ/Διαγραφή
 Επαναφορά των εργαστηριακών τιμών της μονάδας οθόνης μετά την επιβεβαίωση.
 Οι τιμές που αποκαθίστανται είναι οι εξής: Γλώσσα, χρώμα, αρχική σελίδα, γραμματοσειρά, φωτεινότητα, αναμονή και κωδικοί 

πρόσβασης διαχειριστή/τεχνικού εγκατάστασης.
• Επαναφορά εξωτερικού σταθμού: ΟΚ/Διαγραφή
 Επαναφορά των εργαστηριακών τιμών του εξωτερικού σταθμού μετά την επιβεβαίωση.
• Επανεκκίνηση εξωτερικού σταθμού: ΟΚ/Διαγραφή
 Επανεκκίνηση του εξωτερικού σταθμού.
• Επανεκκίνηση εγκατάστασης: ΟΚ/Διαγραφή
 Επανεκκίνηση ολόκληρης της εγκατάστασης Due Fili.
 Μετά την επανεκκίνηση, παρουσιάζεται η οθόνη που περιγράφεται στην παράγραφο 3.5.6.
• Επαναφορά εξωτερικής μνήμης: ΟΚ/Διαγραφή
 Όταν επιβεβαιωθεί η επαναφορά της εξωτερικής μνήμης, διαγράφονται τυχόν ονόματα από τον κατάλογο, κωδικοί διόδων και 

εκ νέου αντιστοιχίσεις μπουτόν, ενεργοποιήσεις, ετικέτες πρόσβασης και λογότυπα.

3.3.1.8.	 ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν αντιστοιχιστεί στον τεχνικό εγκατάστασης ή/και 
στον διαχειριστή για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων. Για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, πρέπει να εισα-
γάγετε 2 φορές διαδοχικά τον νέο κωδικό πρόσβασης.

15 EL

PIXEL UP: 40405 - 40425



3.3.2.	 Μενού	Διαχειριστής

3.3.2.1.	 Δομή	μενού	Διαχειριστής
Η δομή είναι η εξής:

Επίπεδο	0 Επίπεδο	1 Επίπεδο	2 Επίπεδο	3 Επίπεδο	4 Ρυθμίσεις

Κατάλογος Τροποποίηση 
καταλόγου

Επιλογή 
«ονόματος», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση 

Όνομα  Εισαγωγή ονόματος 
Πληροφορίες  Εισαγωγή πληροφοριών 
Δευτερεύουσες 
πληροφορίες  Εισαγωγή πληροφοριών 

Ορατός  ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πρόσβαση Κωδικοί 
πρόσβασης

Τροποποίηση 

Επιλογή 
«περιγραφής», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση

Επιλογή 
«κωδικού», για 
μετακίνηση με 
κύλιση

Τροποποίηση κωδικού

Εισαγωγή  

Επιλογή 
«περιγραφής», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση

 Εισαγωγή κωδικού

Διαγραφή 

Επιλογή 
«περιγραφής», 
για μετακίνηση 
με κύλιση και 
αναζήτηση

Επιλογή 
«κωδικού», για 
μετακίνηση με 
κύλιση

Επιβεβαίωση/Άκυρο

Διαγρ. όλων   Επιβεβαίωση/Άκυρο

Οθόνη

Γλώσσα    

Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ισπανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά, 
Ρωσικά, Σουηδικά, Ολλανδικά και 
Πολωνικά (Προεπιλογή: αγγλικά)

Μενού
Γραμματοσειρά   Κανονική/Μεγάλη (Προεπιλογή: 

Μεγάλη)

Πλοήγηση Απευθείας, Με δυνατότητα 
πλοήγησης, Εκτεταμένη

LCD

Φωτεινότητα   1-5 (Προεπιλογή:5)

Χρώματα   Α/Μ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ (Προεπιλογή: 
ΜΠΛΕ)

Αναμονή   
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Προεπιλογή: 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Λογότυπο
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Προεπιλογή: 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)

Εξωτερικός 
σταθμός Σύνθεση ομιλίας ΝΑΙ/ΟΧΙ (Προεπιλογή: ΟΧΙ

Κωδικός 
πρόσβασης Διαχειριστής    Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (2 

φορές)

Για την περιγραφή των πεδίων του μενού, ανατρέξτε στο μενού τεχνικού εγκατάστασης.
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3.4	 Μηνύματα	ειδοποίησης
Ο μηχανισμός εμφανίζει μια σειρά μηνυμάτων ειδοποίησης, η σημασία των οποίων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ειδοποίηση	 Απαιτούμενη	ενέργεια
Εκτελείται φόρτωση… Περιμένετε να ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης
Λήξη χρόνου αναμονής 
επικοινωνίας

Ελέγξτε τις συνδέσεις της μονάδας και εκτελέστε επανεκκίνηση της ηλεκτρονικής μονάδας. 

Σφάλμα εγγραφής Ελέγξτε τις συνδέσεις της μονάδας και εκτελέστε επανεκκίνηση της ηλεκτρονικής μονάδας. 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενημερώστε τη μονάδα οθόνης και τη μονάδα ήχου-εικόνας στην τελευταία έκδοση FW, 

η λήψη της οποίας είναι δυνατή από την ιστοσελίδα της Vimar, σε συνδυασμό με το 
SaveProg.

Σφάλμα επικοινωνίας Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ v.1

Ενημερώστε μέσω του SaveProg τη γραμματοσειρά της οθόνης στην έκδοση 1 
χρησιμοποιώντας έκδοση του SaveProg μεταγενέστερη της έκδοσης 3.1.1.12.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Ελέγξτε τη σύνδεση στην ηλεκτρονική μονάδα και εκτελέστε επανεκκίνηση του 
μηχανισμού.

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εσφαλμένη εγκατάσταση. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες.

Για παράδειγμα, η παρακάτω οθόνη παρουσιάζεται κατά τη φάση εκκίνησης του μηχανισμού και σας ζητά να περιμένετε να 
ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης.

Loading...

Εκκίνηση
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4.	 Ενημέρωση	
 
Η ενημέρωση των μηχανισμών γίνεται μέσω της σύνδεσης USB.

• Για την ενημέρωση της μονάδας AV, συνδέστε το USB όπως φαίνεται στην εικόνα, στο κεφάλαιο 3.1, και ξεκινήστε την ενημέ-
ρωση.

• Για την ενημέρωση της μονάδας οθόνης, πρέπει να την αποσυνδέσετε από τις άλλες μονάδες και να συνδέσετε τον Η/Υ στον 
συνδετήρα USB του.

 Πρέπει να ξεκινήσετε την ενημέρωση εντός 30 δευτ. Μετά το διάστημα των 30 δευτ., η οθόνη θα τερματίσει αυτόματα τη φάση 
ενημέρωσης. Κατά τη φάση ενημέρωσης, η λυχνία led κάτω δεξιά παραμένει αναμμένη και στην οθόνη δεν εμφανίζεται καμία 
εικόνα.

• Για να ενημερώσετε το πληκτρολόγιο, συνδέστε το USB, όπως φαίνεται στην εικόνα του κεφαλαίου 3.1, και από τη λίστα μηχα-
νισμών που διατίθενται από το λογισμικό ενημέρωσης, επιλέξτε το πληκτρολόγιο.

Εκτελέστε την ενημέρωση με Η/Υ που διαθέτει κατάλληλη τροφοδοσία.
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