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Επιτοίχια θυροτηλεόραση Tab για σύστημα Due Fili Plus με έγχρωμη οθόνη LCD 4,3”, ακουστικό, μεγάφωνο για επισήμανση κλήσεων, χωρητικό 
πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλέφωνου (άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες, ρυθμίσεις έντασης ήχου, 
φωτεινότητα, αντίθεση ) και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.
Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον ήχο των κουδουνιών για τις κλήσεις. Οι οπτικές επισημάνσεις είναι για «ανοικτή πόρτα/καγκελόπορτα» και 
«κλήσεις χωρίς απάντηση από πίνακας θυρωρείου», «απουσία χρήστη», «απενεργοποίηση κουδουνιού». Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με 
βοηθήματα ακοής.

Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής (Teleloop)
Η θυροτηλεόραση 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.

Συντήρηση
Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.
Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με τη συσκευή απενεργοποιημένη (αποσυνδεδεμένη από το bus) ή μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
καθαρισμού πληκτρολογίου

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη
Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.
Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Προγράμματα οδήγησης για Η/Υ
Τα προγράμματα οδήγησης είναι τα ίδια όπως για τα άλλα μέλη της οικογένειας TAB.
Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί μια συσκευή σε μία θύρα USB, ο Η/Υ πρέπει να αντιστοιχίσει στον περιφερειακό εξοπλισμό τα 
προγράμματα οδήγησης, ακόμη και αν έχει ήδη αντιστοιχεί κάποιο TAB.
Ο εσωτερικός σταθμός επισημαίνεται στο SaveProg ως ELVOX_7549 ή ELVOX_7548 (ανάλογα με το μοντέλο).

Γενικές πληροφορίες

Περιγραφή

Προειδοποιήσεις και συμβουλές

Άνοιγμα κλειδαριά του 
εξωτερικού σταθμού που 
πραγματοποιεί την κλήση

Αυτόματη ενεργοποίηση 
εξωτερικού σταθμούΚλήση από εξωτερικό 

σταθμό

Ενδοεπικοινωνία 
(Intercom)

Κλήση προς/από 
πίνακα θυρωρείου

Ενεργοποίηση 
βοηθητικών 
λειτουργιών
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Είναι δυνατός ο χειρισμός της θυροτηλεόρασης TAB 4.3 (7549, 7548) μέσω των πλήκτρων αφής που περιγράφονται παρακάτω.

Πλήκτρα και λυχνίες LED κατάστασης

1. Οθόνη LCD 4,3" 16:9, ανάλυση 480x272 pixel

2.  Αυτόματη ενεργοποίηση: ενεργοποιεί τον κύριο εξωτερικό σταθμό (ID 1).

3.  Ενεργοποιεί την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού που πραγματοποιεί την κλήση.

4.  Ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος Due Fili Plus (Aux 1), λειτουργία φώτων κλιμακοστασίου

5.  Στέλνει μια εντολή F2 στους εξωτερικούς σταθμούς (προεπιλογή *)(Μόνο για 7549)

6.  Στέλνει μια εντολή F1 στους εξωτερικούς σταθμούς (προεπιλογή *)(Μόνο για 7549)

7.  Ελεύθερο (προεπιλογή *) (Μόνο για 7549)

8.  Απενεργοποίηση κουδουνιού: στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτ. για απενεργοποίηση/
ενεργοποίηση του κουδουνιού. Σίγαση κουδουνιού: κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το για απενεργοποίηση του 
κουδουνιού. Παράλληλα, απενεργοποιείται το κουδούνι και για τις επόμενες κλήσεις.

9.  Ενεργοποιεί το δεύτερο ρελέ (Aux 2) του συστήματος Due Fili Plus (προεπιλογή *) (Μόνο για 7549)

10. Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας (βλ. Ρύθμιση έντασης ήχου και φωτεινότητας εικόνας)

11. Ρυθμίζει την ένταση ήχου κουδουνιού, την αντίθεση και την ομιλία (βλ. Ρύθμιση έντασης ήχου και φωτεινότητας εικόνας)

*Σημείωση: εάν έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, μπορεί να ενεργοποιήσει κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ή βοηθητικές λειτουργίες (βλ. διαμόρφωση 
τεχνικού εγκατάστασης ).

1

2

3

4

8 56791011

Σημείωση: με το ακουστικό τοποθετημένο, τα πλήκτρα στέλνουν την εντολή παράλληλα με τον ηχητικό τόνο, ενώ με το ακουστικό σηκωμένο η 
εντολή ενεργοποιείται όταν αφήσετε το πλήκτρο.
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Λυχνία LED ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όταν ανάβει σταθερά υποδεικνύει την κατάσταση ανοικτής πόρτας, ενώ αναβοσβήνει όταν υπάρχει σε 
εξέλιξη μια διαμόρφωση

Όταν ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο.
Αναβοσβήνει στις παρακάτω περιπτώσεις:
– λαμβάνεται κλήση από εξωτερικό ή εσωτερικό σταθμό (αναβοσβήνει με διαφορετικό τρόπο),
– βρίσκεται σε εξέλιξη διαμόρφωση.
Εάν έχει διαμορφωθεί από το SaveProg:
– επισήμανση κλήσεων που έχουν ληφθεί και αναπάντητων κλήσεων από την κεντρική μονάδα (1 
αναλαμπή κάθε 10 δευτερόλεπτα),
– απουσία χρήστη (1 αναλαμπή ανά δευτερόλεπτο): ο εσωτερικός σταθμός απορρίπτει τις κλήσεις από 
εξωτερικό σταθμό

Πιθανή επισήμανση «ειδοποίησης», βλ. Λειτουργία ειδοποίησης

Ορισμένες λυχνίες LED που περιγράφονται παρακάτω ανάβουν μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Λυχνία LED κατάστασης

ΛΕΖΑΝΤΑ

Το πλήκτρο 
αναβοσβήνει

Δυνατός ήχος

Το πλήκτρο ανάβει 
σταθερά

Χαμηλός ήχος

μπιπ

ΜΠΙΠ
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Λειτουργία

Η θυροτηλεόραση TAB 4.3 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 χρησιμοποιώντας το ακουστικό 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:

- πλήκτρα      για θυροτηλεόραση 7549.

- μόνο πλήκτρο  για θυροτηλεόραση 7548.
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Πρώτη ενεργοποίηση

Εκτελέστε την εγκατάσταση του μηχανισμού (ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης και τις ενδείξεις εγκατάστασης που περιλαμβάνονται 
στο παρεχόμενο έντυπο φύλλο οδηγιών) και συνδέστε τον στο bus Due Fili Plus.

Προσοχή: 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.

1. Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί

Προγραμματισμός κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID 
(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

1



9

7549 - 7548  Tab 4.3

4. Πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα

5. Μόλις ακουστεί ένας ήχος, αφήστε το πλήκτρο

Σημείωση: αφήστε το πλήκτρο μετά τον πρώτο ήχο. Με παρατεταμένο πάτημα πραγματοποιείται διαφορετικός προγραμματισμός.

6 δευτ.
2

μπιπ

3
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6. Εντός 30 δευτερόλεπτα, πατήστε στον εξωτερικό σταθμό Master το μπουτόν από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση.

Ξεκινά η επικοινωνία του εσωτερικού σταθμού με τον εξωτερικό σταθμό

Η θυροτηλεόραση και ο εξωτερικός σταθμός εκπέμπουν έναν ήχο ως επιβεβαίωση της διαδικασίας.

Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για εξωτερικούς σταθμούς με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που 
χρησιμοποιείται. Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.

Σημείωση: εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη ένας εσωτερικός σταθμός με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό αντιστοιχισμένο, η μπουτονιέρα 
εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή για να αντιστοιχιστεί διαφορετικός κωδικός.

4

ΜΠΙΠ ΜΠΙΠ
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7. Εάν πατήσετε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον εξωτερικό σταθμό, αποστέλλεται η κλήση στον εσωτερικό σταθμό

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της θυροτηλεόρασης.

5
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Εκτελέστε την εγκατάσταση του μηχανισμού (ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης και τις ενδείξεις εγκατάστασης που περιλαμβάνονται 
στο παρεχόμενο έντυπο φύλλο οδηγιών) και συνδέστε τον στο bus Due Fili Plus.

Προσοχή: 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.

1. Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί

Προγραμματισμός κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID 
(Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)

1
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2. Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα

3. Η λυχνία LED κουδουνιού αναβοσβήνει και εκπέμπεται ένας ήχος, αφήστε τα πλήκτρα

2

2

μπιπ

3

3
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4. Πατήστε το πλήκτρο εντός 5 δευτερολέπτων και κρατήστε πατημένο 
Μετά τα 5 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2

5. Μόλις ακουστεί ένας ήχος, αφήστε το πλήκτρο

4

< 5s

μπιπ

5
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6. Εντός 30 δευτερόλεπτα, πατήστε στον εξωτερικό σταθμό Master το μπουτόν από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση.

Ξεκινά η επικοινωνία του εσωτερικού σταθμού με τον εξωτερικό σταθμό

Η θυροτηλεόραση και ο εξωτερικός σταθμός εκπέμπουν έναν ήχο ως επιβεβαίωση της διαδικασίας.

Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για εξωτερικούς σταθμούς με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που 
χρησιμοποιείται.
Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.

Σημείωση: εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη ένας εσωτερικός σταθμός με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό αντιστοιχισμένο, η μπουτονιέρα 
εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή για να αντιστοιχιστεί διαφορετικός κωδικός.

6

ΜΠΙΠ ΜΠΙΠ
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7. Εάν πατήσετε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον εξωτερικό σταθμό, αποστέλλεται η κλήση στον εσωτερικό σταθμό

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της θυροτηλεόρασης TAB 4.3.

7
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Οι λειτουργίες θυροτηλεόρασης που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται σε κλήσεις από εξωτερικούς σταθμούς 
ήχου/εικόνας.
Στην περίπτωση εξωτερικών σταθμών μόνο ήχου, η οθόνη θα είναι μαύρη.
Στην περίπτωση κλήσης θυροτηλεόρασης αλλά χωρίς σήμα εικόνας, η οθόνη θα είναι μπλε.

Για τη λειτουργία της θυροτηλεόρασης, απαιτείται διαμόρφωση του αναγνωριστικού ID. Για να βεβαιωθείτε ότι στη θυροτηλεόραση έχει 
εκχωρηθεί ID, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Λειτουργίες

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε ένα από τα πλήκτρα.

το ID εκχωρήθηκε

το ID δεν εκχωρήθηκε ή διαγράφηκε

μπιπ

μπιπ

μπιπ μπιπ
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Μετά από κλήση από εξωτερικό σταθμό, στην οθόνη εμφανίζονται οι εικόνες που ελήφθησαν και το πλήκτρο  αναβοσβήνει.

Ανάλογα με τον τύπο του εγκατεστημένου εξωτερικού σταθμού, μπορεί να εμφανιστεί επίσης ο αναγνωριστικός κωδικός του 
εξωτερικού σταθμού που πραγματοποιεί την κλήση.

1. Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.

Απάντηση σε κλήση από εξωτερικό σταθμό

1
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2. Πατήστε το για να ανοίξετε την κλειδαριά του συνδεδεμένου εξωτερικού σταθμού, η κλειδαριά μπορεί να ανοίξει και στην κατάσταση 
αναμονής

3. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία από τις προγραμματισμένες

Εκτός από την επικοινωνία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες ή/και να εκτελέσετε ρυθμίσεις ήχου/εικόνας

Σημείωση: Βάσει προεπιλογής, ο εσωτερικός σταθμός ανοίγει την κλειδαριά της τελευταίας μπουτονιέρας που πραγματοποίησε κλήση.

2

3
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4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του για να τερματίσετε την επικοινωνία

4
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Απαντήστε σε μια κλήση από εσωτερικό σταθμό ή από πίνακα θυρωρείου

Μετά από κλήση από εσωτερικό σταθμό, το πλήκτρο κουδουνιού αναβοσβήνει

1. Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.

Σημείωση: εάν ο πίνακας θυρωρείου διαμορφωθεί για λειτουργία με κάμερα, ο καλών μπορεί να δει το σήμα εικόνας που προέρχεται από την 
κάμερα.

Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν άλλες κλήσεις τύπου εικόνας (μπουτόν κλήσης Due Fili Plus 20577, 19577) από μπουτόν κατάλληλα 
διαμορφωμένο και αντιστοιχισμένο σε έναν «Επιλογέα ήχου/εικόνας για 4 κάμερες 69AM» ή «Επιλογέα εικόνας για 4 κάμερες 69AM/T».

1
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Εάν δεν υπάρχει απάντηση σε μία ή περισσότερες κλήσεις από πίνακα θυρωρείου, η λυχνία LED  αναβοσβήνει (εάν η λειτουργία 
ενεργοποιήθηκε από το SaveProg).

Η λυχνία LED  σταματά να αναβοσβήνει όταν ο εσωτερικός σταθμός απαντήσει στην κλήση και επιστρέψει στην κατάσταση ηρεμίας ή:

– μετά την εκ νέου ενεργοποίηση του κουδουνιού

– μετά από αυτόματη ενεργοποίηση

– όταν πραγματοποιηθεί κλήση ενδοεπικοινωνίας

Σημείωση: η επισήμανση της αναπάντητης κλήσης παραμένει ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας.
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Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας

Ρύθμιση έντασης ήχου και φωτεινότητας εικόνας

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ήχου/εικόνας με εξωτερικούς ή εσωτερικούς σταθμούς, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σειρά 
από ρυθμίσεις όπως: ρύθμιση της έντασης του ήχου, ρύθμιση της φωτεινότητας της ληφθείσας εικόνας και εκτέλεση ζουμ (μόνο στους 
προδιαμορφωμένους εξωτερικούς σταθμούς).

1. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, πατήστε τα πλήκτρα που βρίσκονται κάτω από το ακουστικό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους 
ήχου/εικόνας.

2. Πατήστε το  για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης ήχου και το  για να το μειώσετε. 
Όταν επιτευχθεί το μέγιστο ή ελάχιστο επίπεδο, θα ακουστεί ένα οξύ ηχητικό σήμα.

1

2
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3. Πατήστε το  για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και το  για να τη μειώσετε. 
Όταν επιτευχθεί το μέγιστο ή ελάχιστο επίπεδο, θα ακουστεί ένα οξύ ηχητικό σήμα.

3
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Ρύθμιση παράλληλης μετατόπισης/ζουμ (μόνο για το 7549)

Μετά από κλήση από εξωτερικό σταθμό ή μετά από αυτόματη ενεργοποίηση, μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία με το ακουστικό 
σηκωμένο (ενεργή επικοινωνία) ή κατεβασμένο.
Εάν η θυροτηλεόραση TAB 7549 συνδυάζεται με εξωτερικό σταθμό Pixel κατάλληλων χαρακτηριστικών (κωδ. 41004, 41005 ή 40404 40405), 
με έκδοση FW που υποστηρίζει τη λειτουργία), μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία.

1. Πατήστε το για να εκτελέσετε ζουμ στη ληφθείσα εικόνα από τον εξωτερικό σταθμό

Σημείωση: όταν η μπουτονιέρα εκτελεί τη ρύθμιση παράλληλης μετατόπισης/ζουμ, δεν μπορεί να λάβει εντολές ενεργοποίησης λειτουργιών F1-F2.

1
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Ο μηχανισμός πραγματοποιεί ζουμ σε 5 ζώνες

Και στις δύο περιπτώσεις, εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο στο τέλος της ακολουθίας, θα εμφανιστεί η κανονική προβολή χωρίς ζουμ

2. Πατήστε το για να εμφανίσετε τις ζώνες με τη σειρά, δεξιόστροφα

3. Πατήστε το για να εμφανίσετε τις ζώνες με τη σειρά, αριστερόστροφα

4 3

5

1 2

3

5

1

2

4

2

3



27

7549 - 7548  Tab 4.3

Η θυροτηλεόραση εμφανίζει τη ληφθείσα εικόνα

Αυτόματη ενεργοποίηση (Κλήση εσωτερικού σταθμού)

1. Πατήστε το για να πραγματοποιηθεί αυτόματη ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού Master (προεπιλεγμένη διαμόρφωση).

1
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Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα     

, (μόνο  για το 7548):
μετά από κατάλληλο προγραμματισμό (βλ. Προγραμματισμός πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού 
σταθμού)

2. Σηκώστε το ακουστικό για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία

3. Πατήστε το για άνοιγμα της κλειδαριάς

Σημείωση: στην περίπτωση αυτόματης ενεργοποίησης εξωτερικού σταθμού μόνο ήχου, σηκώστε το ακουστικό πριν πατήσετε το πλήκτρο 
αυτόματης ενεργοποίησης.

3

2
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Κλήση εσωτερικού σταθμού (ενδοεπικοινωνίας) ή πίνακα θυρωρείου

Μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο εσωτερικό σταθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα     , (μόνο  για 7548): 

μετά από κατάλληλο προγραμματισμό (βλ. Διαδικασία προγραμματισμού πλήκτρων για την εκτέλεση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας).

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε έναν πίνακα θυρωρείου (εάν υπάρχει στην εγκατάσταση) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο , με το ακουστικό 
σηκωμένο.

ή

1. Σηκώστε το ακουστικό

2. Πατήστε το για να καλέσετε, για παράδειγμα, τον εσωτερικό σταθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο μπουτόν 

3. Πατήστε το  για να καλέσετε τον πίνακα θυρωρείου. 
Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν ηχητικό τόνο που σας προειδοποιεί ότι η κλήση βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 
Εάν ο εσωτερικός σταθμός είναι κατειλημμένος με άλλη επικοινωνία, στον εσωτερικό σταθμό που πραγματοποιεί την κλήση θα 
ακουστεί ένα ηχητικός τόνος προειδοποίησης 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.

1

2

3
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4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του για να τερματίσετε την επικοινωνία.

Σημείωση: η μέγιστη διάρκεια μιας συνομιλίας είναι 5 λεπτά (εκτός εάν έχει γίνει διαφορετικός προγραμματισμός μέσω του SaveProg).

4
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Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποστολή μιας ειδοποίησης στον πίνακα θυρωρείου κωδ. 40510, ακόμη και αν το bus Due Fili Plus είναι 
κατειλημμένο.
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε στις επαφές κλέμας FP-M ένα μπουτόν και να χρησιμοποιήσετε το 
λογισμικό SaveProg για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας (βλ. Διαμόρφωση ειδοποίησης μέσω SaveProg).

Στη συνέχεια, η θυροτηλεόραση μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής και ανάλογα με τις ενέργειες που θα εκτελεστούν στον πίνακα 
θυρωρείου λαμβάνει διαφορετικές απαντήσεις.
Αυτές οι απαντήσεις μπορεί να είναι οπτικού ή ηχητικού τύπου, ανάλογα με τη διαμόρφωση που ρυθμίστηκε μέσω του SaveProg (βλ. 
Διαμόρφωση ειδοποίησης μέσω SaveProg).

Λειτουργία ειδοποίησης

1. Πατήστε το μπουτόν για να στείλετε μια ειδοποίηση

Η θυροτηλεόραση βρίσκεται σε αναμονή για απάντηση από τον πίνακα θυρωρείου

Η θυροτηλεόραση έλαβε επιβεβαίωση της λήψης της ειδοποίησης από τον πίνακα θυρωρείου

Αναβοσβήνει αργά

ή

Χαμηλός ή 
αργός ήχος

ΜΠΙΠ

Αναβοσβήνει 
γρήγορα

ή

Δυνατός ή 
γρήγορος ήχος

ΜΠΙΠ

FP

M

1
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Προσοχή: οι διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται με τη θυροτηλεόραση σε κατάσταση αναμονής και με το ακουστικό κατεβασμένο.

ΛΕΖΑΝΤΑ

Διαμορφώσεις χρήστη
Μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες παραμέτρους της θυροτηλεόρασης TAB 7549 χρησιμοποιώντας τις παρακάτω διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Επιλογή κουδουνιών κλήσης
Επιλέξτε το κουδούνι που ενεργοποιείται 
στην περίπτωση κλήσης από εξωτερικό 
σταθμό, εσωτερικό σταθμό ή εξώπορτα

Αντίστοιχα:
Εξωτερικός σταθμός =1
Εσωτερικός σταθμός = 3
Εξώπορτα = 2

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιού Ρυθμίστε την ένταση ήχου των κουδουνιών 5

Απενεργοποίηση κουδουνιού Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 
κουδούνι

Ενεργοποιημένο κουδούνι

Καθαρισμός μηχανισμού Ενεργοποιήστε το κλείδωμα όλων των 
πλήκτρων (5 δευτερόλεπτα) για να 
καθαρίσετε τη θυροτηλεόραση

–

Το πλήκτρο 
αναβοσβήνει

Δυνατός ήχος

Το πλήκτρο ανάβει 
σταθερά

Χαμηλός ήχος

μπιπ

ΜΠΙΠ
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Επιλογή κουδουνιών κλήσης (για τη θυροτηλεόραση 7549)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνι (10 διαθέσιμα) που ενεργοποιείται στην περίπτωση κλήσης από:

Εξωτερική κλήση πλήκτρο 

Κλήση ενδοεπικοινωνίας πλήκτρο 

Εξώπορτα  πλήκτρο 

μπιπ

Η θυροτηλεόραση 
βρίσκεται σε 

κατάσταση αναμονής 
και το ακουστικό είναι 

κατεβασμένο.

Κρατήστε το 
πατημένο για 

περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα

Πατήστε το για 
να αποθηκευτεί η 

επιλογή ή περιμένετε 
15 δευτερόλεπτα

Η λυχνία LED σταματά να 
αναβοσβήνει και εκπέμπεται ένας 
ήχος που υποδεικνύει το τέλος της 

διαδικασίας

Αφήστε το πλήκτρο

Η λυχνία LED 
αναβοσβήνει για να 

υποδείξει την έναρξη 
της διαμόρφωσης

Πατήστε το πλήκτρο που 
αντιστοιχεί στο κουδούνι 

προς επιλογή εντός 15 
δευτερολέπτων

Η θυροτηλεόραση θα 
αρχίσει την αναπαραγωγή 

του τελευταίου κουδουνιού 
που αποθηκεύτηκε

Πατήστε επανειλημμένα το 
πλήκτρο για να επιλέξετε το 

επιθυμητό κουδούνι

ΜΠΙΠ
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Επιλογή κουδουνιών κλήσης (για τη θυροτηλεόραση 7548)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνι (10 διαθέσιμα) που ενεργοποιείται στην περίπτωση κλήσης από:

Εξωτερική κλήση

μπιπ

Η θυροτηλεόραση 
βρίσκεται σε 

κατάσταση αναμονής 
και το ακουστικό είναι 

κατεβασμένο.

Κρατήστε το 
πατημένο για 

περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα

Πατήστε το για να 
αποθηκευτεί η επιλογή 

ή περιμένετε 15 
δευτερόλεπτα

Η λυχνία LED σταματά να 
αναβοσβήνει και εκπέμπεται ένας 
ήχος που υποδεικνύει το τέλος της 

διαδικασίας

Αφήστε το πλήκτρο

Η θυροτηλεόραση θα 
αρχίσει την αναπαραγωγή 

του τελευταίου κουδουνιού 
που αποθηκεύτηκε

Πατήστε

ΜΠΙΠ

Πατήστε επανειλημμένα το 
πλήκτρο για να επιλέξετε το 

επιθυμητό κουδούνι

Σημείωση: Οι μελωδίες κλήσης ενδοεπικοινωνίας και κλήσης από εξώπορτα μπορούν να τροποποιηθούν από το SaveProg αλλά όχι μέσω των 
πλήκτρων.
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Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιού

Μέσω της διαδικασίας αυτής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου (10 επίπεδα) των κουδουνιών.

μπιπ

Η θυροτηλεόραση 
βρίσκεται σε 

κατάσταση αναμονής 
και το ακουστικό είναι 

κατεβασμένο.

Κρατήστε το 
πατημένο για 

περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα

Αφήστε το πλήκτρο

Πατήστε το για 
να αυξήσετε την 

ένταση ήχου

Πατήστε το για 
να μειώσετε την 

ένταση ήχου

– +

Πατήστε το για να 
αποθηκευτεί η επιλογή 

ή περιμένετε 15 
δευτερόλεπτα

Η λυχνία LED σταματά να 
αναβοσβήνει και εκπέμπεται ένας 
ήχος που υποδεικνύει το τέλος της 

διαδικασίας

ΜΠΙΠ
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Απενεργοποίηση κουδουνιού

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κουδούνι.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, αρκεί να πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο - δεν απαιτείται παρατεταμένο πάτημα για 2 
δευτερόλεπτα - για να ενεργοποιήσετε το κουδούνι.

Θυροτηλεόραση σε 
κατάσταση αναμονής

Απενεργοποίηση 
κουδουνιού

Ενεργοποίηση 
κουδουνιού

Κρατήστε το πατημένο 
για περισσότερο από 2 

δευτερόλεπτα

Το κουδούνι είναι 
απενεργοποιημένο

Το κουδούνι είναι 
ενεργοποιημένο

Κρατήστε το πατημένο 
για περισσότερο από 2 

δευτερόλεπτα

μπιπ

ΜΠΙΠ
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Καθαρισμός μηχανισμού

Μέσω αυτής της διαδικασία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού του πληκτρολογίου κλειδώνοντας τα πλήκτρα της 
θυροτηλεόρασης για όσο διάστημα απαιτείται για τον καθαρισμό τους.

Προσοχή: καθαρίστε τον μηχανισμό χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.
Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με τη συσκευή απενεργοποιημένη (αποσυνδεδεμένη από το BUS) ή μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
καθαρισμού πληκτρολογίου

Αγγίξτε το 
πληκτρολόγιο με την 

παλάμη ανοικτή

Όλες οι λυχνίες LED 
αναβοσβήνουν και 

για 5 δευτερόλεπτα τα 
πλήκτρα κλειδώνουν

Εκτελέστε τον καθαρισμό, 
το διάστημα αναμονής 

5 δευτερολέπτων 
ανανεώνεται κάθε φορά 
που πατάτε ένα πλήκτρο

Όταν λήξει το χρονικό 
διάστημα, οι λυχνίες 

LED σβήνουν και 
η θυροτηλεόραση 
εκπέμπει έναν τόνο

μπιπ ΜΠΙΠ
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Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης
Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες παραμέτρους απευθείας από τον μηχανισμό. Για ορισμένες προηγμένες λειτουργίες, 
χρησιμοποιήστε το λογισμικό SaveProg.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Προγραμματισμός κύριου 
αναγνωριστικού κωδικού ID

Βλ. Πρώτη ενεργοποίηση

Δεν έχει εκχωρηθεί κανένα ID (μόνο 
στην περίπτωση που η θυροτηλεόραση 
περιλαμβάνεται στο κιτ, το ID μπορεί 
επίσης να είναι προδιαμορφωμένο)

Προγραμματισμός δευτερεύοντος 
αναγνωριστικού κωδικού ID

Επισημάνετε έναν εσωτερικό σταθμό ως 
δευτερεύοντα σταθμό

–

Προγραμματισμός πλήκτρων για κλήσεις 
ενδοεπικοινωνίας Προγραμματίστε ένα ή περισσότερα 

πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε 
κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς άλλους 
εσωτερικούς σταθμούς.

Καμία προγραμματισμένη κλήση 
ενδοεπικοινωνίας.

Προγραμματισμός πλήκτρου για 
αυτόματη ενεργοποίηση συγκεκριμένου 
εξωτερικού σταθμού

Προγραμματίστε ένα ή περισσότερα 
πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε 
αυτόματη ενεργοποίηση συγκεκριμένου 
εξωτερικού σταθμού

–

Προγραμματισμός επιπέδων αντίθεσης 
και φωτεινότητας σήματος εικόνας

Ρυθμίστε τα επίπεδα αντίθεσης και 
φωτεινότητας του σήματος εικόνας

Επαναφορά προεπιλεγμένου 
προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου 
πλήκτρου

Εκτελέστε επαναφορά προεπιλεγμένων 
διαμορφώσεων για κάθε μεμονωμένο 
προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Επαναφορά πλήρους προεπιλεγμένου 
προγραμματισμού Διαγράψτε όλους τους προγραμματισμούς 

της θυροτηλεόρασης (επαναφορά 
εργοστασιακής διαμόρφωσης)

Για κάθε προγραμματισμό, διατίθενται δύο λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω:

- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού

- Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού
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ΛΕΖΑΝΤΑ

Το πλήκτρο 
αναβοσβήνει

Δυνατός ήχος

Το πλήκτρο ανάβει 
σταθερά

Χαμηλός ήχος

μπιπ

ΜΠΙΠ

μπιπ

Ακουστικό σηκωμένο, ο ήχος εκπέμπεται από το 
μεγάφωνο του ακουστικού
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Προγραμματισμός δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID 
(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να προσδιορίσετε ως δευτερεύοντα έναν εσωτερικό σταθμό αντιστοιχισμένο στον κύριο σταθμό μιας 
ομάδας ταυτόχρονης κλήσης από εξωτερικό σταθμό (ένας κύριος σταθμός και 3 δευτερεύοντες το μέγιστο).

*Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται. 
Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID του κύριου σταθμού και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.

Σημείωση: για να προγραμματίσετε την ενεργοποίηση του κουδουνιού όλων των θυροτηλεοράσεων και την ενεργοποίηση της εικόνας μόνο της 
θυροτηλεόρασης του κύριου σταθμού, χρησιμοποιήστε το λογισμικό SaveProg.

Σημείωση: για να διαγράψετε τη συμμετοχή σε μια ομάδα, βλ. “Επαναφορά προεπιλεγμένων δεδομένων”.

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

μπιπ μπιπ

μπιπ6 δευτ.

2 δευτ.

Πατήστε παρατεταμένα για 
6 δευτερόλεπτα

Συνεχίστε να το κρατάτε 
πατημένο για άλλα 2 

δευτερόλεπτα

Αφήστε το (όταν αφήσετε το μπουτόν, 
θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία που 
επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα 

διαφορετικής συχνότητας)

< 30sec

Εντός 30 δευτερολέπτων, πατήστε 
το πλήκτρο του κύριου εξωτερικού 

σταθμού* σε συνδυασμό με τον 
σταθμό που θέλετε να λάβει την κλήση.

Η θυροτηλεόραση και 
ο εξωτερικός σταθμός 
εκπέμπουν έναν ήχο 
ως επιβεβαίωση της 

διαδικασίας**.
Αφήστε το πλήκτρο

Ο εσωτερικός σταθμός είναι πλέον 
διαμορφωμένος με το δευτερεύον 
ID και αντιστοιχισμένος στον κύριο 

σταθμό του

ΜΠΙΠ
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Προγραμματισμός δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID 
(Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να προσδιορίσετε ως δευτερεύοντα έναν εσωτερικό σταθμό αντιστοιχισμένο στον κύριο σταθμό μιας 
ομάδας ταυτόχρονης κλήσης από εξωτερικό σταθμό (ένας κύριος σταθμός και 3 δευτερεύοντες το μέγιστο).

Σημείωση: για να προγραμματίσετε την ενεργοποίηση του κουδουνιού όλων των 
θυροτηλεοράσεων και την ενεργοποίηση της εικόνας μόνο της θυροτηλεόρασης του κύριου 
σταθμού, χρησιμοποιήστε το λογισμικό SaveProg.

Σημείωση: για να διαγράψετε τη συμμετοχή σε μια ομάδα, βλ. “Επαναφορά 
προεπιλεγμένων δεδομένων”.

μπιπ

< 5sec
μπιπ

< 30sec

Πατήστε ταυτόχρονα και 
παρατεταμένα

Αφήστε το πλήκτρο Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε ταυτόχρονα 
και παρατεταμένα (μετά τα 5 δευτερόλεπτα, 

επαναλάβετε τη διαδικασία)

Εντός 25 δευτερολέπτων, πατήστε 
το πλήκτρο του κύριου εξωτερικού 

σταθμού* σε συνδυασμό με τον 
σταθμό που θέλετε να λάβει την 

κλήση.

Η θυροτηλεόραση και ο 
εξωτερικός σταθμός εκπέμπουν 

έναν ήχο ως επιβεβαίωση της 
διαδικασίας**.

Αφήστε το πλήκτρο

Ο εσωτερικός σταθμός είναι πλέον 
διαμορφωμένος με το δευτερεύον ID και 
αντιστοιχισμένος στον κύριο σταθμό του

Αφήστε το πλήκτρο

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

ΜΠΙΠ

*Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται. Για εξωτερικούς σταθμούς 
με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID του κύριου σταθμού και 
επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.
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Προγραμματισμός πλήκτρων για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας 
(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα από τα πλήκτρα της θυροτηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε κλήσεις 
ενδοεπικοινωνίας προς άλλους εσωτερικούς σταθμούς.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής:      για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη 
θυροτηλεόραση 7548.

μπιπ

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

> 60 δευτ.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
που θα προγραμματιστεί για την 

κλήση ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των 
διαθέσιμων

Αφήστε το 
πλήκτρο

Εντός 60 δευτερολέπτων, πατήστε στον 
εσωτερικό σταθμό προς τον οποίο 

γίνεται η κλήση ένα από τα παρακάτω 

πλήκτρα (  / F1 / F2 / )

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει 
έναν ήχο ως επιβεβαίωση της 

διαδικασίας

Κατεβάστε το ακουστικό

μπιπ
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Προγραμματισμός πλήκτρων για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας 
(Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα από τα πλήκτρα της θυροτηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε κλήσεις 
ενδοεπικοινωνίας προς άλλους εσωτερικούς σταθμούς.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής:      για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη 
θυροτηλεόραση 7548.

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

μπιπ

μπιπ

Πατήστε ταυτόχρονα και 
παρατεταμένα

Αφήστε το πλήκτρο Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
που θα προγραμματιστεί για την 

κλήση ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των 
διαθέσιμων

μπιπ

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει 
έναν ήχο ως επιβεβαίωση της 

διαδικασίας

Κατεβάστε το ακουστικόΠατήστε στον εσωτερικό σταθμό 
προς τον οποίο γίνεται η κλήση 
ένα από τα παρακάτω πλήκτρα (

 / F1 / F2 / )

Αφήστε το 
πλήκτρο
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Προγραμματισμός πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού 
(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα από τα πλήκτρα της θυροτηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε απευθείας 
αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής:      για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη 
θυροτηλεόραση 7548.

*Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται.
Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης

> 60 δευτ.

μπιπ

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που 
θα προγραμματιστεί για αυτόματη 
ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου 

εξωτερικού σταθμού

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει 
έναν ήχο ως επιβεβαίωση της 

διαδικασίας και λαμβάνει κλήση 
από τον εξωτερικό σταθμό

Κατεβάστε το ακουστικόΕντός 60 δευτερολέπτων, καλέστε 
τη θυροτηλεόραση από τον 

εξωτερικό σταθμό* που θέλετε να 
ενεργοποιήσετε

Αφήστε το 
πλήκτρο

ΜΠΙΠ
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Προγραμματισμός πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού 
(Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα από τα πλήκτρα της θυροτηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε απευθείας 
αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής:      για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη 
θυροτηλεόραση 7548.

*Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται.
Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

μπιπ

μπιπ

Πατήστε ταυτόχρονα και 
παρατεταμένα

Αφήστε το πλήκτρο Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που 
θα προγραμματιστεί για αυτόματη 
ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου 

εξωτερικού σταθμού

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει 
έναν ήχο ως επιβεβαίωση της 

διαδικασίας και λαμβάνει κλήση 
από τον εξωτερικό σταθμό

Κατεβάστε το ακουστικόΚαλέστε τη θυροτηλεόραση 
από τον εξωτερικό σταθμό* που 

θέλετε να ενεργοποιήσετε

Αφήστε το 
πλήκτρο

ΜΠΙΠ
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Προγραμματισμός ενός πλήκτρου για έλεγχο μιας συγκεκριμένης κλειδαριάς
(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να προγραμματίσετε ένα πλήκτρο για έλεγχο του ανοίγματος της κλειδαριάς προς ένα συγκεκριμένο 
εξωτερικό σταθμό.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής:      για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη 
θυροτηλεόραση 7548.

*Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται.
Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης

> 60 δευτ.

μπιπ

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

μπιπ
μπιπ

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θα προγραμματιστεί 
για αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου 

εξωτερικού σταθμού μέχρι η θυροτηλεόραση να εκπέμψει 
το πρώτο «μπιπ» ακολουθούμενο από ένα διπλό «μπιπ»

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν ήχο ως 
επιβεβαίωση του προγραμματισμού.

Στη συνέχεια, λαμβάνει μια κλήση από 
τον εξωτερικό σταθμό στον οποίο είναι 

προγραμματισμένη η εντολή κλειδαριάς.

Κατεβάστε το ακουστικόΕντός 60 δευτερολέπτων, καλέστε 
τη θυροτηλεόραση από τον 

εξωτερικό σταθμό* στον οποίο 
θέλετε να προγραμματίσετε την 

εντολή κλειδαριάς

Αφήστε το 
πλήκτρο

ΜΠΙΠ
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Προγραμματισμός επιπέδων αντίθεσης και φωτεινότητας οθόνης (σήματος εικόνας) 

Μέσω αυτής της διαδικασίς μπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα αντίθεσης και φωτεινότητας της οθόνης (σήματος εικόνας).

Σημείωση: η διαμόρφωση είναι διαθέσιμη μόνο εάν στην εγκατάσταση υπάρχει διαμορφωμένος εξωτερικός σταθμός ως «Master».

μπιπ

Πατήστε ταυτόχρονα και 
παρατεταμένα

Αφήστε το πλήκτρο

Τοποθετήστε το ακουστικό ή περιμένετε να 
λήξει το χρονικό διάστημα

Πατήστε το για να αυξήσετε ή 
να μειώσετε την αντίθεση

Πατήστε το για να αυξήσετε ή 
να μειώσετε τη φωτεινότητα

Πατήστε ένα από τα 4 πλήκτρα κάτω 
από το ακουστικό

Ο εξωτερικός σταθμός Master 
ενεργοποιείται 

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί
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Επαναφορά προεπιλεγμένου προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου πλήκτρου 
(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης για κάθε μεμονωμένο 
προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Τα πλήκτρα στα οποία μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητη επαναφορά είναι:      για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη 
θυροτηλεόραση 7548.

Σημείωση: για επαναπρογραμματισμό των πλήκτρων ή επαναφορά των πλήκτρων   σε μια προεπιλεγμένη κατάσταση, 
χρησιμοποιήστε το λογισμικό SaveProg

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
που θέλετε να επαναφέρετε στην 
προεπιλεγμένη διαμόρφωση για 6 

δευτερόλεπτα

Αφήστε το 
πλήκτρο

μπιπ

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

Πατήστε ξανά το πλήκτρο για 
επιβεβαίωση

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει 
έναν ήχο ως επιβεβαίωση της 

διαδικασίας

ΜΠΙΠ
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Σημείωση: για επαναπρογραμματισμό των πλήκτρων ή επαναφορά των πλήκτρων   σε μια προεπιλεγμένη κατάσταση, 
χρησιμοποιήστε το λογισμικό SaveProg

Επαναφορά προεπιλεγμένου προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου πλήκτρου
(Εναλλακτική λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει 
έναν ήχο ως επιβεβαίωση της 

διαδικασίας

ΜΠΙΠ

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

Αφήστε το πλήκτρο

μπιπ

3 δευτ.

Συνεχίστε να το κρατάτε 
πατημένο για άλλα 3 

δευτερόλεπτα

μπιπ6 δευτ.

Πατήστε παρατεταμένα για 
6 δευτερόλεπτα

μπιπ μπιπ 3 δευτ.

Συνεχίστε να το κρατάτε 
πατημένο για άλλα 3 

δευτερόλεπτα

μπιπ

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει 
έναν παρατεταμένο ήχο ως 

επιβεβαίωση της διαδικασίας

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης για κάθε μεμονωμένο 
προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Τα πλήκτρα στα οποία μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητη επαναφορά είναι:      για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη 
θυροτηλεόραση 7548.
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Επαναφορά προεπιλεγμένου προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου πλήκτρου 
(Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης για κάθε μεμονωμένο 
προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Τα πλήκτρο που μπορούν να επαναπρογραμματιστούν χειροκίνητα είναι:     .

Σημείωση: για επαναπρογραμματισμό των πλήκτρων ή επαναφορά των πλήκτρων   σε μια προεπιλεγμένη κατάσταση, 
χρησιμοποιήστε το λογισμικό SaveProg

μπιπ

μπιπ

Πατήστε ταυτόχρονα και 
παρατεταμένα

Αφήστε το πλήκτρο Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
που θέλετε να επαναφέρετε στην 

προεπιλεγμένη διαμόρφωση

Πατήστε ξανά το πλήκτρο για 
επιβεβαίωση

Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει 
έναν ήχο ως επιβεβαίωση της 

διαδικασίας

Αφήστε το 
πλήκτρο

ΜΠΙΠ

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί
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Επαναφορά πλήρους προεπιλεγμένου προγραμματισμού 
(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να διαγράψετε όλους τους προγραμματισμούς της θυροτηλεόρασης (επαναφορά εργοστασιακής 
διαμόρφωσης)

Επιβεβαίωση διαγραφής

*Προσοχή: οι παρακάτω διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την αναπαραγωγή του τόνου από το ακουστικό

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί

Αφήστε το πλήκτρο

μπιπ

Πατήστε το ξανά για 
επιβεβαίωση της διαγραφής

2 δευτ.

Συνεχίστε να το κρατάτε 
πατημένο για άλλα 2 

δευτερόλεπτα

5 δευτ.

μπιπ6 δευτ.

Πατήστε παρατεταμένα για 
6 δευτερόλεπτα

μπιπ μπιπ 2 δευτ.

Συνεχίστε να το κρατάτε 
πατημένο για άλλα 2 

δευτερόλεπτα

Αφήστε το πλήκτρο

Πατήστε το για 
επιβεβαίωση

Εάν η θυροτηλεόραση 
εκπέμψει 3 τόνους, η 
διαγραφή ήταν επιτυχής

μπιπ μπιπ μπιπ
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Επαναφορά πλήρους προεπιλεγμένου προγραμματισμού 
(Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)
Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να διαγράψετε όλους τους προγραμματισμούς της θυροτηλεόρασης (επαναφορά εργοστασιακής 
διαμόρφωσης)

Επιβεβαίωση διαγραφής

*Προσοχή: οι παρακάτω διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την αναπαραγωγή του τόνου από το ακουστικό

μπιπ

μπιπ

μπιπ

Πατήστε ταυτόχρονα και 
παρατεταμένα

Αφήστε το πλήκτρο

Αφήστε* το

Πατήστε 
παρατεταμένα

Πατήστε* το για 
επιβεβαίωση της 

διαγραφής

Πατήστε το για 
επιβεβαίωση

Εάν η θυροτηλεόραση 
εκπέμψει 3 τόνους, η 
διαγραφή ήταν επιτυχής

μπιπ μπιπ μπιπ

Σηκώστε και τοποθετήστε 
το ακουστικό στο αυτί
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Η θυροτηλεόραση, κατάλληλα διαμορφωμένη, μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση στον πίνακα θυρωρείου κωδ. 40510, ακόμη και αν το bus 
Due Fili Plus 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.

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 δευτερόλεπτα. 
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., διατηρώντας την επισήμανση μέχρι ο πίνακας να επαναλάβει την κλήση από τη λίστα συμβάντων. 
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 δευτερολέπτων, μεταβαίνει στην κατάσταση ηρεμίας και δεν 
ενεργοποιείται πλέον η επισήμανση ειδοποίησης.

6. Εάν ο χειριστής του πίνακα καλέσει και μιλήσει με τον εσωτερικό σταθμό ξεκινώντας από τη λίστα ειδοποιήσεων, και μόνο από εκεί, 
μέσω του bus Due Fili Plus αποστέλλεται στον εσωτερικό σταθμό ένα μήνυμα που τερματίζει τη διαδικασία ειδοποίησης και για τον 
λόγο αυτό δεν ενεργοποιείται πλέον η σχετική επισήμανση.

1. Ενεργοποιημένη 
α. Απενεργοποιημένη (προεπιλογή) 
β. Ενεργοποιημένη

2. Πολικότητα ενεργής κατάστασης 
α. Επαφή κανονικά ανοικτή (προεπιλογή) 
β. Επαφή κανονικά κλειστή

3. Καθυστέρηση ενεργοποίησης 
α. 0,1 δευτερόλεπτα (προεπιλογή) 
β. 0,5 δευτερόλεπτα  
γ. 1 δευτερόλεπτο 
δ. 2 δευτερόλεπτα

4. Λειτουργία επισήμανσηςe 
α. Καμία 
β. Λυχνία LED που συνδέεται με το πλήκτρο Φως κλιμακοστασίου (προεπιλογή) 
γ. Ήχος

Ανάλογα με την επιλεγμένη επισήμανση, με εξαίρεση την πρώτη, ο χρονικός προγραμματισμός έχει ως εξής:

Διαμόρφωση ειδοποίησης

Μέσω του SaveProg μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας ειδοποίησης:

Σημείωση: εάν ο εσωτερικός σταθμός απενεργοποιηθεί, όταν ενεργοποιηθεί ξανά, η λειτουργία ξεκινά από την αρχή.

Διαμόρφωση λειτουργίας ειδοποίησης μέσω SaveProg

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LED ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

Ο εσωτερικός σταθμός βρίσκεται σε αναμονή 
λήψης της ειδοποίησης από τον πίνακα

Αναμμένη λυχνία για 0,5 δευτερόλεπτα / 
σβηστή λυχνία για 0,5 δευτερόλεπτα

Ηχητικός τόνος στα 2 KHz για 0,2 
δευτερόλεπτα

Ο εσωτερικός σταθμός επιβεβαιώνει τη λήψη 
του μηνύματος από τον πίνακα

Αναμμένη λυχνία για 0,1 δευτερόλεπτα / 
σβηστή λυχνία για 0,1 δευτερόλεπτα

Ηχητικός τόνος στα 1 KHz για 0,1 
δευτερόλεπτα
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Προηγμένη διαμόρφωση με λογισμικό SAVEPROG

Μέσω του SaveProg, μπορείτε να εκτελέσετε προηγμένη διαμόρφωση της θυροτηλεόρασης.
Το SaveProg είναι ένα λογισμικό για Η/Υ που έχει δημιουργηθεί για την προηγμένη διαμόρφωση των συστημάτων Due Fili Plus.

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο «Διαμόρφωση μηχανισμών».

Εκτελέστε τη διαμόρφωση και κάντε κλικ στο  για να τη μεταφέρετε στη θυροτηλεόραση

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Μέσω του λογισμικού μπορείτε να πραγματοποιήσετε προηγμένους προγραμματισμούς:

– τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις όλων των πλήκτρων

– δημιουργήσετε τις ομάδες

– ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε λειτουργίες.

Για να ενημερώσετε το μηχανισμό, πρέπει να:

1. τον αποσυνδέσετε από το bus Due Fili Plus

2. τον συνδέσετε στον Η/Υ μέσω του USB

3. ξεκινήσετε την ενημέρωση από το WinBoot εντός 30 δευτ.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του WinBoot
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Σημειώσεις
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