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Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης σειράς Tab για σύστημα Due Fili Plus με έγχρωμη οθόνη LCD 4,3”, μεγάφωνο για επισήμανση 
κλήσεων, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλέφωνου (άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες, 
ρυθμίσεις έντασης ήχου, φωτεινότητας, αντίθεσης και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας).
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 αναγνωρίζεται, στο επίπεδο του SaveProg, ως ELVOX_P129A.

Ενημέρωση υλικολογισμικού
Ο έλεγχος του προϊόντος με κωδ. 7559 γίνεται μέσω του SaveProg ξεκινώντας από την έκδοση 3.7.0.0.

Γενικές πληροφορίες

Περιγραφή

Προειδοποιήσεις και συμβουλές

Επαγγελματικό 
γραφείο

Άνοιγμα κλειδαριά 
του εξωτερικού 
σταθμού που 
πραγματοποιεί την 
κλήση

Αυτόματη ενεργοποίηση 
εξωτερικού σταθμούΚλήση από 

εξωτερικό 
σταθμό

Ενδοεπικοινωνία

Ενεργοποίηση 
βοηθητικών 
λειτουργιών

Κλήση από/προς πίνακα 
θυρωρείου

Ειδοποίηση



5

7559  Tab 4.3

Είναι δυνατός ο χειρισμός της θυροτηλεόρασης TAB 7559 μέσω των πλήκτρων αφής που περιγράφονται παρακάτω.

Πλήκτρα και λυχνίες LED κατάστασης

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

2.  Προγραμματιζόμενο πλήκτρο T1: Αυτόματη ενεργοποίηση, ενεργοποιεί τον κύριο εξωτερικό σταθμό

3.  Προγραμματιζόμενο πλήκτρο T2: Ενεργοποιεί το δεύτερο ρελέ του συστήματος Due Fili Plus (Aux2) ή, σε ορισμένες συνθήκες, 
ανοίγει το μενού Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας (βλ. Λειτουργία)

4. Ανοίγει το μενού Διαμορφώσεις χρήστη

5.  Προγραμματιζόμενο πλήκτρο T3: απενεργοποίηση κουδουνιού για όλες τις κλήσεις (σε 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).

6.  Προγραμματιζόμενο πλήκτρο T4: Ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος Due Fili Plus (Aux1) ή, σε ορισμένες συνθήκες, 
ανοίγει το μενού Ενεργοποιήσεις*

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

8. Μεγάφωνο

9. Ανάλογα με τις συνθήκες, ενεργοποιεί διαφορετικές λειτουργίες: 
– Σε κατάσταση αδράνειας, καλεί τον πίνακα θυρωρείου (μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση με πίνακα θυρωρείου) 
– Απαντά σε κλήση από εξωτερικό σταθμό, εσωτερικό σταθμό ή από πίνακα θυρωρείου. 
– Τερματίζει μια κλήση 
– Μηδενίζει τον μετρητή αναπάντητων κλήσεων (πάτημα 2 δευτ.) 
Όταν είναι αναμμένο, υποδεικνύει πιθανή αναπάντητη κλήση από πίνακα θυρωρείου. 
Μπορείτε να μηδενίσετε την επισήμανση αναπάντητων κλήσεων πατώντας για περισσότερο από 2 δευτ. το σχετικό πλήκτρο

10. Μικρόφωνο

Σημείωση: Προγραμματιζόμενα πλήκτρα T1 –T2 –T3 –T4:
οι λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν εξαρτώνται από το περιβάλλον χρήσης και τον προγραμματισμό (βλ. Λειτουργία).
Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην επεξήγηση είναι οι προεπιλεγμένες (χωρίς προγραμματισμό).

1

6

5

10

2

4

3

7

8

9
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Λυχνία LED ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όταν είναι αναμμένο, υποδεικνύει πιθανή αναπάντητη κλήση από πίνακα.
Μπορείτε να μηδενίσετε την επισήμανση αναπάντητων κλήσεων πατώντας για περισσότερο από 2 δευτ. 
το σχετικό πλήκτρο.

Όταν είναι αναμμένο, υποδεικνύει την κατάσταση ανοικτής πόρτας

Αναβοσβήνει: απουσία χρήστη (ο εσωτερικός σταθμός απορρίπτει την κλήση από εξωτερικό σταθμό και, 
επομένως, η κλήση δεν είναι επιτυχής).
Ανάβει σταθερά: απενεργοποιημένο κουδούνι (ο εσωτερικός σταθμός δεν χτυπά για κλήσεις από 
εξωτερικό σταθμό)

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

Πλήκτρα

Λυχνία LED κατάστασης

Τα πλήκτρα του TAB 7559 χρησιμοποιούν σύστημα ασφαλείας για να αποφευχθούν κατά λάθος ενεργοποιήσεις και για αυτόν τον λόγο 
πρέπει να τα πατήσετε παρατεταμένα για κάποιο διάστημα με τον εσωτερικό σταθμό σε αδράνεια.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΤΕ 
ΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ!ΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ!
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Μενού Ενεργοποιήσεις

Λειτουργία

Η θυροτηλεόραση TAB 7559 επιτρέπει τη λήψη κλήσεων από εξωτερικούς σταθμούς, την πραγματοποίηση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας προς 
εξωτερικούς σταθμούς, εσωτερικούς σταθμούς και πίνακα θυρωρείου, εκτέλεσης ρυθμίσεων ήχου/εικόνας, καθώς και ενεργοποίησης των 
λειτουργιών ειδοποίησης και επαγγελματικού γραφείου
Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις χρησιμοποιώντας το πλήκτρο επικοινωνίας ή να ανοίξετε την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού 
χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κλειδαριάς.
Διατίθενται επίσης 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών, όπως ενεργοποίηση ρελέ ή κλήσεων 
ενδοεπικοινωνίας.
Στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα αντιστοιχίζονται βάσει προεπιλογής τέσσερις λειτουργίες τύπου ενεργοποίησης, ενώ δεν διατίθενται 
λειτουργίες τύπου ενδοεπικοινωνίας, οι οποίες διατίθενται μόνο μετά από προγραμματισμό.

Για κάθε πλήκτρο, εκτός από τη λειτουργία, μπορεί να καθοριστεί το εικονίδιο που την αναπαριστά.
Παράδειγμα προγραμματισμού λειτουργιών και εξατομικευμένων εικονιδίων

Σημείωση: Οι εντολές F1/F2 είναι 2 εντολές/λειτουργίες που μπορούν να αποσταλούν στους εξωτερικούς σταθμούς.
Ο τύπος της λειτουργίας που εκτελείται εξαρτάται από τον συνδεδεμένο εξωτερικό σταθμό.

Εάν ο τεχνικός εγκατάστασης έχει προγραμματίσει τουλάχιστον 1 πλήκτρο στο τμήμα Ενεργοποιήσεις (βλ. Διαμόρφωση τεχνικού 

εγκατάστασης  ή μέσω του λογισμικού SaveProg), με πάτημα του πλήκτρου  εμφανίζεται το σχετικό μενού όπου μπορείτε να 
επιλέξετε έως 4 λειτουργίες από τις εξής:

• Ενεργοποίηση ρελέ

• Ενεργοποίηση κλειδαριών εξωτερικών σταθμών

• Αποστολή εντολών F1/F2 σε εξωτερικούς σταθμούς

Ενεργοποίηση 
ποτίσματος 

κήπου

Άνοιγμα καγκε-
λόπορτας για 
αυτοκίνητα

Άνοιγμα γκαράζ Ενεργοποίηση 
φώτων κλιμα-

κοστάσιου

Το μενού Ενεργοποιήσεις είναι διαθέσιμο επίσης κατά την αυτόματη ενεργοποίηση, την κλήση και τη συνομιλία με εξωτερικούς και 
εσωτερικούς σταθμούς και πίνακες θυρωρείου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα νέο εικονίδιο (A) και, πατώντας το πλήκτρο T4, μπορείτε να ανοίξετε το μενού Ενεργοποιήσεις.

Πατήστε το (B) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού επικοινωνίας

A B
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Για κάθε πλήκτρο, εκτός από τη λειτουργία, μπορείτε να καθορίσετε το εικονίδιο που την αναπαριστά.
Παράδειγμα προγραμματισμού λειτουργιών και εξατομικευμένων εικονιδίων

Μενού Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας

Εάν ο τεχνικός εγκατάστασης έχει προγραμματίσει τουλάχιστον 2 πλήκτρα στο τμήμα Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας (βλ. Διαμόρφωση 

τεχνικού εγκατάστασης  ή μέσω του λογισμικού SaveProg), με πάτημα του πλήκτρου  εμφανίζεται το σχετικό μενού όπου μπορείτε 
να επιλέξετε έως 4 λειτουργίες κλήσεων ενδοεπικοινωνίας από τις εξής:

• Κλήση προς εσωτερικό σταθμό

• Κλήση προς πίνακα θυρωρείου

• Λειτουργία ειδοποίησης (αποστολή ειδοποίησης προς όλους τους πίνακες)

Κλήση προς 
εσωτερικό σταθμό 1

Κλήση προς 
πίνακα 

θυρωρείου 2

Κλήση προς 
πίνακα 

θυρωρείου 3

Αποστολή 
ειδοποίησης
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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 στην τροφοδοσία.

Κατά την πρώτη διαδικασία που θα εκτελεστεί, θα καθοριστεί εάν η θυροτηλεόραση TAB 7559, η οποία βάσει προεπιλογής δεν έχει ακόμη 
προσδιοριστεί, είναι κύρια ή δευτερεύουσα

Εμφανίζονται δύο εικονίδια:

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.

Σημείωση: Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία διαδικασία, μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα η οθόνη σβήνει

1. Πατήστε ένα οποιοδήποτε προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την οθόνη

Κύριος εσωτερικός σταθμός: πρόκειται για τον εσωτερικό σταθμό που λαμβάνει την κλήση ή για τον πρώτο (κύριο) 
σταθμό μιας ομάδας ταυτόχρονης κλήσης από εξωτερικό σταθμό.

Δευτερεύων εσωτερικός σταθμός: πρόκειται για τον εσωτερικό σταθμό που έχει αντιστοιχιστεί στον κύριο εσωτερικό 
σταθμό μιας ομάδας ταυτόχρονης κλήσης από εξωτερικό σταθμό.

1
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Ξεκινά η επικοινωνία του εσωτερικού σταθμού με τον εξωτερικό σταθμό

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.

2. Πατήστε το για να επιλέξετε τον κύριο τύπο

3. Πατήστε το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού Master από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση

2

3
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Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται στην οθόνη το αναγνωριστικό της θυροτηλεόρασης (A)

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της θυροτηλεόρασης TAB 7559

Σημείωση: στην περίπτωση δευτερεύοντος εσωτερικού σταθμού, το ID δεν είναι το επιλεγμένο, αλλά αντιστοιχίζεται μέσω αλγορίθμου ένα ID από 
τα τρία πιθανά που καθορίζονται για τον κύριο σταθμό

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

A

4
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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 και στην περίπτωση πρόσβασης στο μενού ρυθμίσεων θα είναι 
διαθέσιμες μόνο οι ρυθμίσεις ήχου.

Μετά από κλήση από εξωτερικό σταθμό, στην οθόνη εμφανίζονται οι εικόνες που ελήφθησαν (προεπιλεγμένη ρύθμιση, μπορείτε να την 
τροποποιήσετε μέσω του λογισμικού SaveProg).

Σημείωση: πριν από τη σύνδεση των καναλιών ήχου με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό, ο εσωτερικός σταθμός καθορίζει τις βέλτιστες δυνατές 
παραμέτρους για την επικοινωνία.
Κατά τη φάση αυτή που διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο, εκπέμπεται ένα σήμα αναμονής.

1. Πατήστε το για να απαντήσετε στην κλήση

Λειτουργίες

Απάντηση σε κλήση από εξωτερικό σταθμό

A Μενού Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας

B Απενεργοποίηση κουδουνιού

C Άλλες ενεργοποιήσεις (στην περίπτωση που έχουν διαμορφωθεί περισσότερες από μία ενεργοποιήσεις)

D Ενεργοποιήσεις

E Αναγνωριστικό του εξωτερικού σταθμού που πραγματοποιεί την κλήση

E

D
A
B
C
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Το αναμμένο πλήκτρο επικοινωνίας και το ενεργοποιημένο μικρόφωνο (A) υποδεικνύουν ότι η επικοινωνία με τον εξωτερικό σταθμό είναι 
ενεργή.
Εκτός από την επικοινωνία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες ή/και να εκτελέσετε ρυθμίσεις ήχου/εικόνας

2. Πατήστε το για να ανοίξετε την κλειδαριά του συνδεδεμένου εξωτερικού σταθμού

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

A

2

3
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4. Πατήστε το για να τερματίσετε την επικοινωνία

4
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Μετά από κλήση από εσωτερικό σταθμό, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη (A).
Εάν ο εσωτερικός σταθμός που πραγματοποιεί την κλήση περιλαμβάνεται στη λίστα του μενού Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, εμφανίζεται 
επίσης ο αναγνωριστικός αριθμός του.

Οι τρόποι επικοινωνίας είναι αυτοί που αναφέρονται στην παράγραφο Κλήση εσωτερικού σταθμού

2. Πατήστε το για να τερματίσετε την επικοινωνία

1. Πατήστε το για να απαντήσετε στην κλήση

Σημείωση: για τις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, μπορείτε να εκτελέσετε σίγαση του κουδουνιού μόνο όταν η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη και όχι εκ των 
προτέρων

Σημείωση: πριν από τη σύνδεση των καναλιών ήχου με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό, ο εσωτερικός σταθμός καθορίζει τις βέλτιστες δυνατές 
παραμέτρους για την επικοινωνία.
Κατά τη φάση αυτή που διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο, εκπέμπεται ένα σήμα αναμονής.

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»

Απαντήστε σε μια κλήση από εσωτερικό σταθμό ή από πίνακα θυρωρείου

A

1

2
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Εάν δεν υπάρχει απάντηση σε μία ή περισσότερες κλήσεις από πίνακα θυρωρείου, η λυχνία LED παραμένει σταθερά αναμμένη σε κατάσταση 
αδράνειας (εάν η λειτουργία ενεργοποιήθηκε από το SaveProg).
Η λυχνία LED σταματά να αναβοσβήνει όταν ο εσωτερικός σταθμός απαντήσει στην κλήση και επιστρέψει στην κατάσταση αδράνειας ή:

– μετά την εκ νέου ενεργοποίηση του κουδουνιού

– μετά από αυτόματη ενεργοποίηση

– όταν πραγματοποιηθεί κλήση ενδοεπικοινωνίας

4. Πατήστε το παρατεταμένα για να διαγραφεί η επισήμανση

Σημείωση: η επισήμανση της αναπάντητης κλήσης παραμένει ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας.

4
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Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας

Ρύθμιση έντασης ήχου

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.

1. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, πατήστε το για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ήχου/εικόνας

2. Πατήστε το  για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης ήχου και το  για να το μειώσετε. 
Το επίπεδο που ρυθμίζεται εμφανίζεται στην ένδειξη (A)

1

A

2
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Ρύθμιση παράλληλης μετατόπισης/ζουμ

Εάν η θυροτηλεόραση TAB 7559 συνδυάζεται με εξωτερικό σταθμό Pixel κατάλληλων χαρακτηριστικών (κωδ. 41004 και 41005, με έκδοση 
FW που υποστηρίζει τη λειτουργία), εμφανίζεται ένα κεντρικό εικονίδιο μέσω του οποίου μπορείτε να εκτελέστε τη λειτουργία.

3. Πατήστε το  για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της εικόνας και το  για να τη μειώσετε. 
Το επίπεδο που ρυθμίζεται εμφανίζεται στην ένδειξη (B)

4. Πατήστε το για να τερματίσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

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

B

3

4

1

Ρύθμιση φωτεινότητας εικόνας
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Ο μηχανισμός πραγματοποιεί ζουμ σε 5 ζώνες

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

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

1

34

5

2

3

4

2

1

5

3

2
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Και στις δύο περιπτώσεις, εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο στο τέλος της ακολουθίας, θα εμφανιστεί η κανονική προβολή χωρίς ζουμ.

4. Πατήστε το για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων

4
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Αυτόματη ενεργοποίηση (Κλήση εσωτερικού σταθμού)

1. Πατήστε το για να πραγματοποιηθεί αυτόματη ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού

Η θυροτηλεόραση εμφανίζει τη ληφθείσα εικόνα, ο ήχος είναι ενεργοποιημένος (ακρόαση περιβαλλοντικού ήχου) αλλά το μικρόφωνο σε 
σίγαση, όπως υποδεικνύεται από το σχετικό εικονίδιο (A). Στη συνέχεια, μπορείτε:

Να πατήσετε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική λειτουργία και να επικοινωνήσετε με τον εξωτερικό σταθμό

Να πατήσετε το πλήκτρο  για να ανοίξετε την κλειδαριά

A

1
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2. Πατήστε το για τερματισμό

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού ενεργοποιήσεων για να πραγματοποιήσετε άλλες ενεργοποιήσεις ή/και να εκτελέσετε 
ρυθμίσεις στις παραμέτρους ήχου/εικόνας (A)

A

2
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Κλήση εσωτερικού σταθμού (ενδοεπικοινωνίας)

Εάν έχει διαμορφωθεί κατάλληλα (βλ. Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης  ή μέσω του λογισμικού SaveProg), η θυροτηλεόραση 
επιτρέπει την επικοινωνία με άλλους εσωτερικούς σταθμούς και πίνακες.
Στην περίπτωση στην οποία έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ως πλήκτρα κλήσεων ενδοεπικοινωνίας, 
εμφανίζεται το σχετικό μενού.
Στην περίπτωση ενός μόνου προγραμματισμένου πλήκτρου, πατήστε το απευθείας.

1. Πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας

2. Πατήστε το για να καλέσετε, για παράδειγμα, τον προγραμματισμένο εσωτερικό σταθμό στη θέση 1

1

2
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Η οθόνη υποδεικνύει ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια κλήση προς τον εσωτερικό σταθμό στη θέση 1.
Στο διάστημα αυτό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες ενεργοποιήσεις πατώντας τα σχετικά πλήκτρα (π.χ. φώτα κλιμακοστασίου κλπ.)

Όταν απαντήσει ο άλλος εσωτερικός σταθμός, εμφανίζονται τα εικονίδια για τη ρύθμιση ήχου και τη λειτουργία σίγασης

3. Πατήστε το για να τερματίσετε την επικοινωνία

Σημείωση: πριν από τη σύνδεση των καναλιών ήχου με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό, ο εσωτερικός σταθμός με κωδ. 7559 καθορίζει τις βέλτιστες 
δυνατές παραμέτρους για την επικοινωνία.
Κατά τη φάση αυτή που διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο, εκπέμπεται ένα σήμα αναμονής.

A

3
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Κλήση πίνακα θυρωρείου

Μπορείτε να καλέσετε έναν ή περισσότερους πίνακες χρησιμοποιώντας το μενού Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, ή εάν έχει ενεργοποιηθεί η 

κλήση προς πίνακα θυρωρείου μέσω του λογισμικού SaveProg, χρησιμοποιώντας απευθείας το πλήκτρο 

1. Πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας

2. Πατήστε το για να καλέσετε, για παράδειγμα, τον πίνακα θυρωρείου 2

1

2
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Η οθόνη υποδεικνύει ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια κλήση προς τον πίνακα θυρωρείου 2 (A)

Όταν απαντήσει ο πίνακας θυρωρείου, εμφανίζονται τα εικονίδια για τη ρύθμιση ήχου και τη λειτουργία σίγασης του μικροφώνου.

A
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Σε αυτό το σημείο, είναι εφικτά άλλα σενάρια ανάλογα με τον τρόπο απόκριση του πίνακα θυρωρείου.
Για παράδειγμα, ο χειριστής του πίνακα μπορεί να πραγματοποιήσει σύνδεση με άλλο εσωτερικό σταθμό/εξωτερικό σταθμό/πίνακα 
θυρωρείου.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μπορεί να βρίσκεται σε αναμονή.

Κατά την αναμονή, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο απενεργοποιημένου ήχου. Μπορείτε να διακόψετε την αναμονή πατώντας το 

πλήκτρο 

Όταν ενεργοποιείται η επικοινωνία με άλλο εσωτερικό σταθμό/εξωτερικό σταθμό/πίνακα θυρωρείου, εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο (A). Το 
μικρόφωνο παραμένει σε σίγαση για να διασφαλιστεί ότι ο άλλος εσωτερικός σταθμός/εξωτερικός σταθμός/πίνακας θυρωρείου δεν ακούει 
τίποτα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο ήχος.

3. Πατήστε το για να τερματίσετε την επικοινωνία

Σημείωση: οι τρόποι αλληλεπίδρασης με τον πίνακα θυρωρείου που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν επίσης όταν ο εσωτερικός σταθμός λάβει 
κλήση από πίνακα θυρωρείου.

A

3
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Λειτουργία επαγγελματικού γραφείου

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μετά από κλήση από εξωτερικό σταθμό ενεργοποιεί αυτόματα την κλειδαριά.
Η λειτουργία επαγγελματικού γραφείου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την 
απενεργοποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης  ή χρησιμοποιήστε το 
λογισμικό SaveProg)
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την ενεργοποίηση της λειτουργίας:

Ενεργοποίηση επαγγελματικού γραφείου μέσω πλήκτρου 

1. Σε κατάσταση αδράνειας, κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Εκπέμπεται ένα δυνατό ηχητικό σήμα και η 
λυχνία LED κλειδαριάς αρχίζει να αναβοσβήνει.

ΜΠΙΠ

Στη συνέχεια, όταν πραγματοποιηθεί κλήση από εξωτερικό σταθμό, ενεργοποιείται αυτόματα η κλειδαριά που είναι συνδεδεμένη με αυτόν και 
η κλήση τερματίζεται

1
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2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, σε κατάσταση αδράνειας, κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. 
Εκπέμπεται ένα δυνατό ηχητικό σήμα και η λυχνία LED κλειδαριάς σταματά να αναβοσβήνει

Σημείωση: μπορείτε να αποφύγετε τον αυτόματο τερματισμό της κλήσης μέσω του λογισμικού SaveProg

ΜΠΙΠ

2
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Ενεργοποίηση επαγγελματικού γραφείου από το μενού Χρήστης

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, στο μενού Χρήστης εμφανίζεται ένα εικονίδιο.
Εάν πατήσετε το σχετικό πλήκτρο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

1. Πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού Χρήστης

2. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

2

1
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3. Η λειτουργία είναι πλέον ενεργοποιημένη, πατήστε το ξανά για να την απενεργοποιήσετε

3
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Λειτουργία ειδοποίησης
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποστολή μιας ειδοποίησης στον πίνακα θυρωρείου κωδ. 40510, ακόμη και όταν το bus Due Fili Plus είναι 
κατειλημμένο.
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να έχετε διαμορφώσει ένα από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ως πλήκτρο 
ειδοποίησης.
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης  ή το λογισμικό SaveProg).

1. Πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας

2. Πατήστε το για να στείλετε μια ειδοποίηση

2

1
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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 λογισμικού 
SaveProg

Στην περίπτωση στην οποία το bus είναι κατειλημμένο και ο εσωτερικός σταθμός δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, το μενού Κλήσεις 
ενδοεπικοινωνίας δεν είναι διαθέσιμο, αλλά οι λυχνίες LED των πλήκτρων που έχουν διαμορφωθεί ως πλήκτρα ειδοποίησης αναβοσβήνουν.
Πατήστε το πλήκτρο που αναβοσβήνει για έναρξη της λειτουργίας ειδοποίησης.

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

Αναβοσβήνει 
γρήγορα

ή

Δυνατός ή 
γρήγορος ήχος

ΜΠΙΠ

Χαμηλός ή αργός 
ήχος

ΜΠΙΠ
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Διαμορφώσεις χρήστη

Μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες παραμέτρους της θυροτηλεόρασης TAB 7559 χρησιμοποιώντας το μενού Διαμορφώσεις χρήστη.
Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να τροποποιήσετε ορισμένες παραμέτρους ήχου/εικόνας και να ρυθμίσετε τη λειτουργία καθαρισμού 
πληκτρολογίου.
Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση (μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί μέσω κωδικού) στο τμήμα Διαμόρφωση τεχνικού 
εγκατάστασης

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού Χρήστης

A Πατήστε το για επιβεβαίωση

B Πατήστε το για μετακίνηση στο μενού προς τα κάτω

C Πατήστε το για επιστροφή στο προηγούμενο βήμα

D Πατήστε το για μετακίνηση στο μενού προς τα πάνω

E Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας επαγγελματικού γραφείου (εάν έχει ενεργοποιηθεί)

F Διαθέσιμες ρυθμίσεις

G Τρέχουσες παράμετροι.

E

F

D C B A

G

1
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2. Πατήστε το για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στο μενού ρυθμίσεων και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ

Απενεργοποίηση 
κουδουνιού

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το κουδούνι. Ρυθμίζει επίσης την 
κατάσταση απουσίας χρήστη, εάν έχει ενεργοποιηθεί μέσω του 
SaveProg

Ενεργοποιημένο 
κουδούνι

Κουδούνι κλήσης 
από εξωτερικό 
σταθμό

Επιλέγει το κουδούνι που ενεργοποιείται στην περίπτωση κλήσης 
από εξωτερικό σταθμό

Μελωδία B

Κουδούνι κλήσης 
από εξώπορτα

Επιλέγει το κουδούνι που ενεργοποιείται στην περίπτωση 
κλήσης από εξώπορτα

Μελωδία C

Κουδούνι κλήσης 
από εσωτερικό 
σταθμό ή πίνακα 
θυρωρείου

Επιλέγει το κουδούνι που ενεργοποιείται στην περίπτωση κλήσης 
από εσωτερικό σταθμό ή πίνακα θυρωρείου

Μελωδία D

Ένταση ήχου 
κουδουνιών Ρυθμίζει την ένταση ήχου των κουδουνιών Επίπεδο 5

Φωτεινότητα Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας της ληφθείσας εικόνας από 
εξωτερικό σταθμό

Επίπεδο 5

Αντίθεση Ρυθμίζει το επίπεδο αντίθεσης της ληφθείσας εικόνας από 
εξωτερικό σταθμό

Επίπεδο 5

Ήχος πλήκτρων Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ηχητική επισήμανση που 
συνοδεύει το πάτημα των πλήκτρων

Ενεργοποιημένος

Καθαρισμός 
πληκτρολογίου

Κλειδώνει τα πλήκτρα θυροτηλεόρασης για όσο διάστημα 
απαιτείται για τον καθαρισμό τους

Διαμόρφωση 
τεχνικού 
εγκατάστασης

Εμφανίζει το μενού όπου μπορείτε να διαμορφώσετε 
με προηγμένο τρόπο τη θυροτηλεόραση. Η πρόσβαση 
προστατεύεται με κωδικό pin

12
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Απενεργοποίηση κουδουνιού

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κουδούνι ή να ρυθμίσετε την κατάσταση απουσίας χρήστη (εάν έχει 
ενεργοποιηθεί από το SaveProg)

1. Πατήστε το για τροποποίηση

2. Πατήστε αριστερά ή δεξιά για να ενεργοποιήσετε μία από τις επιλογές:

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

Ενεργοποιημένο κουδούνι

Απενεργοποιημένο κουδούνι: η θυροτηλεόραση δεν χτυπά, αλλά ανάβει

Απουσία χρήστη: η θυροτηλεόραση δεν χτυπά και δεν ενεργοποιείται (μπορεί να διαμορφωθεί μέσω του λογισμικού 
SaveProg)

Σημείωση: Η «Απενεργοποίηση κουδουνιού» δεν αφορά τις ληφθείσες κλήσεις από εσωτερικό σταθμό ή πίνακα θυρωρείου.

Εάν επιλέχθηκε το απενεργοποιημένο κουδούνι, η λυχνία LED ανάβει, ενώ για να επισημανθεί η κατάσταση απουσίας χρήστη, η λυχνία LED 
αναβοσβήνει.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση απουσίας χρήστη, ο εξωτερικός σταθμός που πραγματοποιεί την κλήση εκπέμπει ένα συγκεκριμένο 
ηχητικό σήμα.

1

3

2 2
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Επιλογή κουδουνιών

Σε αυτά τα τμήματα, μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνι που ενεργοποιείται στην περίπτωση κλήσης από:

1 Πατήστε το για τροποποίηση

2 Πατήστε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό κουδούνι από τα 10 διαθέσιμα που επισημαίνονται με ένα γράμμα A έως J

3 Τα κουδούνια, μετά την επιλογή τους, ενεργοποιούνται, πατήστε το για επιβεβαίωση της επιθυμητής επιλογής

Εξωτερικό σταθμό

Εξώπορτα (είτε από τοπική επαφή FP-M είτε από interface για απομακρυσμένα μπουτόν 6120)

Εσωτερικό σταθμό ή πίνακα θυρωρείου

Σημείωση: ο τρόπος επιλογής είναι πανομοιότυπος και για τις τρεις ρυθμίσεις

1

1

2

2

2

2

3

3

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών

Σε αυτή το τμήμα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των κουδουνιών. Το ρυθμισμένο επίπεδο είναι κοινό για όλους τους τύπους 
κουδουνιών (εξωτερικός σταθμός, εξώπορτα, εσωτερικός σταθμός και πίνακας θυρωρείου)

Η οριζόντια γραμμή υποδεικνύει το επίπεδο έντασης ήχου

1. Πατήστε το για τροποποίηση

2. Πατήστε το για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου κουδουνιού

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση



38

7559  Tab 4.3

Ρύθμιση φωτεινότητας

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας της ληφθείσας εικόνας από εξωτερικό σταθμό

Η οριζόντια γραμμή υποδεικνύει το επίπεδο φωτεινότητας

Πραγματοποιείται αυτόματη ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού που επιτρέπει την επαλήθευση, σε πραγματικό χρόνο, της ρύθμισης

1. Πατήστε το για τροποποίηση

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

2. Πατήστε το για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα

Ρύθμιση αντίθεσης

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της ληφθείσας εικόνας από εξωτερικό σταθμό

Η οριζόντια γραμμή υποδεικνύει το επίπεδο αντίθεσης

Πραγματοποιείται αυτόματη ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού που επιτρέπει την επαλήθευση, σε πραγματικό χρόνο, της ρύθμισης

1. Πατήστε το για τροποποίηση

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

2. Πατήστε το για να μειώσετε ή να αυξήσετε την αντίθεση

1

1

2

2

2

2

3

3
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1 2 2 3

Ήχος πλήκτρων

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ηχητική επισήμανση που συνοδεύει το πάτημα των πλήκτρων (ηχητικός 
τόνος)

1. Πατήστε το για τροποποίηση

2. Αριστερά ή δεξιά για να ενεργοποιήσετε μία από τις επιλογές:

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

Ενεργοποιημένος ήχος πλήκτρων

Απενεργοποιημένος ήχος πλήκτρων

Καθαρισμός πληκτρολογίου

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού του πληκτρολογίου που επιτρέπει το κλείδωμα των πλήκτρων της 
θυροτηλεόρασης για όσο διάστημα απαιτείται για τον καθαρισμό τους.

Στη συνέχεια, τα πλήκτρα κλειδώνουν για 20 δευτερόλεπτα και θα μπορείτε να προχωρήσετε στον καθαρισμό της θυροτηλεόρασης

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

1. Πατήστε το για ενεργοποίηση της λειτουργίας

1
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Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες προηγμένες παραμέτρους απευθείας από τον μηχανισμό. Για κάθε παράμετρο, μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε έναν μεγαλύτερο αριθμό επιλογών χρησιμοποιώντας το λογισμικό SaveProg).
Η πρόσβαση σε αυτό το τμήμα, για λόγους ασφαλείας, είναι δυνατή μόνο μετά την εισαγωγή κωδικού pin.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός pin είναι 100

Προσοχή: η τροποποίηση αυτών των παραμέτρων πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό

1. Σε κατάσταση αδράνειας, πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού Χρήστης

2. Πατήστε το για να μεταβείτε στο τελευταίο εικονίδιο

3. Πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης

1

32



41

7559  Tab 4.3

4. Πατήστε το για να επιλέξετε τον πρώτο αριθμό από τον οποίο αποτελείται ο κωδικός pin

5. Πατήστε το για επιβεβαίωση και μετάβαση στον δεύτερο αριθμό

6. Πατήστε το για να επιλέξετε τον δεύτερο αριθμό από τον οποίο αποτελείται ο κωδικός pin

9

4 4 5 6 6

7 8 8

10 10

7. Πατήστε το για επιβεβαίωση και μετάβαση στον τρίτο αριθμό

8. Πατήστε το για να επιλέξετε τον τρίτο αριθμό από τον οποίο αποτελείται ο κωδικός pin

9. Πατήστε το για επιβεβαίωση

10. Πατήστε το για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στο μενού Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης και επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο

0 1 10

11 110 111
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ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ

Ενεργοποιήσεις

Ρυθμίζει μια ενεργοποίηση για κάθε προγραμματιζόμενο 
πλήκτρο της θυροτηλεόρασης. Στη συνέχεια, ο χρήστης 
μπορεί να εκτελέσει, απευθείας ή μέσω επιλογής από ειδικό 
μενού, την ενεργοποίηση ρελέ, κλειδαριές εξωτερικών 
σταθμών και την αποστολή εντολών F1/F2 στους εξωτερικούς 
σταθμούς.

κενή

Κλήσεις 
ενδοεπικοινωνίας

Ρυθμίζει μια κλήση ενδοεπικοινωνίας για κάθε 
προγραμματιζόμενο πλήκτρο της θυροτηλεόρασης. Στη 
συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να καλέσει, απευθείας ή μέσω 
επιλογής από ειδικό μενού, έναν άλλο εσωτερικό σταθμό/
πίνακα θυρωρείου ή μια ειδοποίηση προς όλους τους πίνακες 
(ειδοποίηση)

κενή

Αντιστοίχιση κύριου 
ή δευτερεύοντος ID

Καθορίζει εάν η θυροτηλεόραση είναι κύρια ή δευτερεύουσα 
και συνεπώς αντιστοιχίζει ένα ID για αναγνώριση της 
θυροτηλεόρασης στο σύστημα.

–

Τροποποίηση 
κωδικού pin

Τροποποιεί τον κωδικό pin για πρόσβαση στη διαμόρφωση 
τεχνικού εγκατάστασης.

100

Επαναφορά 
εργοστασιακής 
διαμόρφωσης

Διαγράφει τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό που 
πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό σταθμό με επαναφορά 
στις προεπιλεγμένες συνθήκες αρχικής λειτουργίας.

–

Ενεργοποίηση 
επαγγελματικού 
γραφείου

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία επαγγελματικού 
γραφείου.

Απενεργοποιημένη

Πληροφορίες για το 
σύστημα

Εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη πελατών 
Vimar (SAC/TSX), όπως ID, έκδοση υλικολογισμικού κλπ.:

–
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Ενεργοποιήσεις

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ενεργοποίηση για κάθε προγραμματιζόμενο πλήκτρο της θυροτηλεόρασης.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε, απευθείας ή μέσω επιλογής από ειδικό μενού, ρελέ και κλειδαριές εξωτερικών σταθμών 
και να στείλετε εντολές F1/F2 στους εξωτερικούς σταθμούς.

Σημείωση: εάν προγραμματιστεί τουλάχιστον 1 από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα ειδικό μενού, 
διαφορετικά, αρκεί να πατήσει απευθείας ένα από τα προεπιλεγμένα πλήκτρα για την εκτέλεση της προεπιλεγμένης ενεργοποίησης.

A Προγραμματιζόμενα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην ένδειξη αναφοράς του μενού P1, P2, P3, P4

B Ενδείξεις αναφοράς προγραμματιζόμενων πλήκτρων

C Τρέχουσα ρύθμιση εξατομικευμένων εικονιδίων που εμφανίζονται στο μενού Ενεργοποιήσεις, το πρώτο σύμβολο «-» υποδεικνύει ότι θα 
εμφανιστεί το προεπιλεγμένη εικονίδιο

D Τρέχουσα ρύθμιση ενεργοποιήσεων, το δεύτερο σύμβολο «-» υποδεικνύει ότι έχει ρυθμιστεί η προεπιλεγμένη ενεργοποίηση.

«An.» Υποδεικνύει τις ενεργοποιήσεις ρελέ ή κλειδαριών

«Fn.» Υποδεικνύει την αποστολή εντολών F1/F2

  Υποδεικνύει την αυτόματη ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού

B

A A

C D
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Παράδειγμα 1: κανένα προγραμματισμένο πλήκτρο

Παράδειγμα 2: προγραμματισμός ενός μόνο πλήκτρου (P3)

Σε κατάσταση αδράνειας (μαύρη οθόνη), εάν πατήσετε ένα από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα πραγματοποιείται η προεπιλεγμένη 
ενεργοποίηση:

Μετά το πάτημα του πλήκτρου  για να εμφανίσετε το μενού ενεργοποιήσεων, πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το ρελέ 3.
Οι υπόλοιπες προεπιλεγμένες ενεργοποιήσεις μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν από το μενού ενεργοποιήσεων μέχρι να 
προγραμματιστούν με διαφορετικό τρόπο

Αυτόματη ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση ρελέ 2

Αποστολή εντολής F2 τελευταίου εξωτερικού σταθμού

Ενεργοποίηση ρελέ 1



45

7559  Tab 4.3

Προγραμματισμός ενεργοποίησης (ID και εικονίδιο)

1. Πατήστε το για να προγραμματίσετε μια ενεργοποίηση

2. Πατήστε το για να επιλέξετε το μπουτόν για προγραμματισμό

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

4. Πατήστε το για να επιλέξετε το εικονίδιο που αναπαριστά την ενεργοποίηση στο μενού Ενεργοποιήσεις

5. Πατήστε το για να επιλέξετε το εικονίδιο

6. Πατήστε το για επιβεβαίωση

7. Πατήστε το για να επιλέξετε την ενεργοποίηση για αντιστοίχιση

8. Πατήστε το για επιβεβαίωση

1 32 2 4

65 5 7 8

9. Πατήστε το για να επιλέξετε την ενεργοποίηση μεταξύ των διαθέσιμων. Βάσει προεπιλογής, διατίθενται 6 ενεργοποιήσεις, τα 4 πρώτα 
ρελέ και οι εντολές F1– F2 του τελευταίου εξωτερικού σταθμού με τον οποίο έχει συνομιλήσει ο εσωτερικός σταθμός ή από τον οποίο 
έγινε η κλήση. 
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε άλλες ενεργοποιήσεις μέσω του λογισμικού SaveProg

10. Πατήστε το για επιβεβαίωση

11. Πατήστε το για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

12. Μπορείτε να εμφανίσετε την προγραμματισμένη ενεργοποίηση

109 9 11

12
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Διαγραφή ενεργοποίησης

1. Πατήστε το για να διαγράψετε μια ενεργοποίηση

2. Πατήστε το για να επιλέξετε το μπουτόν στο οποίο θέλετε να διαγράψετε την ενεργοποίηση

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

4. Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία για διαγραφή της ενεργοποίησης

5. Πατήστε το για επιβεβαίωση

6. Πατήστε το για να διαγράψετε την ενεργοποίηση

7. Τόσο το εικονίδιο όσο και η αντιστοίχιση με το πλήκτρο επιστρέφουν στις εργοστασιακές τιμές τους

1 32 2 4 4

5 6

7
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Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας για κάθε προγραμματιζόμενο πλήκτρο της θυροτηλεόρασης.
Οι κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μπορούν να κατευθυνθούν προς άλλο εσωτερικό σταθμό ή προς πίνακα θυρωρείου.
Επίσης, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης, η οποία στέλνει μια ειδοποίηση προς όλους τους πίνακες.

Σημείωση: δεν υπάρχει καμία αντιστοίχιση βάσει προεπιλογής. Εάν προγραμματιστούν τουλάχιστον 2 από τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, ο 
χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα ειδικό μενού, διαφορετικά, αρκεί να πατήσει απευθείας ένα από τα προγραμματισμένα πλήκτρα για την έναρξη 
της σχετικής κλήσης.

A Προγραμματιζόμενα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην ένδειξη αναφοράς του μενού P1, P2, P3, P4

B Ενδείξεις αναφοράς προγραμματιζόμενων πλήκτρων

C Τρέχουσα ρύθμιση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας, το σύμβολο «-» υποδεικνύει ότι δεν έχει αντιστοιχιστεί καμία κλήση ενδοεπικοινωνίας

 Κλήση προς εσωτερικό σταθμό (π.χ. ID = 4)

 Κλήση προς πίνακα θυρωρείου με ID 3

 Λειτουργία ειδοποίησης

B

A A

C
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Παράδειγμα 1: προγραμματισμός ενός πλήκτρο κλήσεων ενδοεπικοινωνίας (1)

Παράδειγμα 2: προγραμματισμός 2 ή περισσότερων πλήκτρων ενδοεπικοινωνίας

Σε κατάσταση αδράνειας (μαύρη οθόνη), εάν πατήσετε το  θα ξεκινήσει η κλήση προς τον προγραμματισμένο σταθμό 
ενδοεπικοινωνίας, όπου και αν βρίσκεται η θέση του στη λίστα.

Μετά το πάτημα του πλήκτρου  για να εμφανίσετε το μενού Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, πατήστε το  για να καλέσετε τον εσωτερικό 
σταθμό στη θέση 1.

1

4
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Προγραμματισμός κλήσης ενδοεπικοινωνίας -Κλήση προς εσωτερικό σταθμό

1. Πατήστε το για να προγραμματίσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας

2. Πατήστε το για να επιλέξετε μια κλήση προς εσωτερικό σταθμό

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

4. Πατήστε στον εσωτερικό σταθμό που θα καλέσετε ένα πλήκτρο που τον προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο. Συνιστάται να 
χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο που στέλνει την εντολή ανοίγματος μιας κλειδαριάς ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης ένα πλήκτρο 
ενεργοποίησης ρελέ ή ελέγχου μίας από τις εξόδους F1 ή F2 ενός εξωτερικού σταθμού

5. Πατήστε το για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

6. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε την προγραμματισμένη ενεργοποίηση

Σημείωση: εάν ο εσωτερικός σταθμός που πρέπει να καλέσετε έχει ακουστικό, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά με το ακουστικό 
κατεβασμένο

1 32 2

5

6

Εσωτερικός σταθμός 4

4
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Προγραμματισμός κλήσης ενδοεπικοινωνίας -Κλήση προς πίνακα θυρωρείου

1. Πατήστε το για να προγραμματίσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας

2. Πατήστε το για να επιλέξετε μια κλήση προς πίνακα θυρωρείου

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

4. Πατήστε το για να επιλέξετε τον πίνακα θυρωρείου που θα καλέσετε

5. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε την κλήση προς τον προγραμματισμένο πίνακα

Προγραμματισμός κλήσης ενδοεπικοινωνίας – Λειτουργία ειδοποίησης

1. Πατήστε το για να προγραμματίσετε μια ειδοποίηση

2. Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία ειδοποίησης προς τον πίνακα θυρωρείου κωδ. 40510

3. Πατήστε το για επιβεβαίωση

4. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε το πλήκτρο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία ειδοποίησης

1

1

3

3

2

2

2

2

5

4 4

4



51

7559  Tab 4.3

1 32 2 4

Διαγράψτε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας

1. Πατήστε το για να διαγράψετε έναν προγραμματισμό

2. Πατήστε το για να επιλέξετε τη διαγραφή της αντιστοίχισης του πλήκτρου σε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας

3. Πατήστε το για να προχωρήσετε

4. Πατήστε το για επιβεβαίωση

5. Η αντιστοίχιση έχει διαγραφεί

5
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Αντιστοίχιση κύριου και δευτερεύοντος ID

Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να καθορίσετε εάν η θυροτηλεόραση είναι κύρια ή δευτερεύουσα και συνεπώς να αντιστοιχίσετε ένα ID για 
αναγνώριση της θυροτηλεόρασης στο σύστημα.

Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω είναι ίδια είτε επιλεγεί ο κύριος είτε ο δευτερεύων σταθμός

Ξεκινά η επικοινωνία του εσωτερικού σταθμού με τον εξωτερικό σταθμό

1. Πατήστε το για να επιλέξετε εάν ο εξωτερικός σταθμός θα προσδιοριστεί ως κύριος ή δευτερεύων

2. Πατήστε το για επιβεβαίωση

3. Πατήστε το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού Master από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση

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

21 1

Κύριος εσωτερικός σταθμός: πρόκειται για τον εσωτερικό σταθμό που λαμβάνει την κλήση ή για τον πρώτο (κύριο) 
σταθμό μιας ομάδας ταυτόχρονης κλήσης από εξωτερικό σταθμό.

Δευτερεύων εσωτερικός σταθμός: πρόκειται γα τον εσωτερικό σταθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο κύριο 
θυροτηλέφωνο μιας ομάδας ταυτόχρονης κλήσης από εξωτερικό σταθμό.

3
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Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται στην οθόνη το αναγνωριστικό της θυροτηλεόρασης (A)

Σημείωση: στην περίπτωση δευτερεύοντος εσωτερικού σταθμού, το ID δεν είναι το επιλεγμένο, αλλά αντιστοιχίζεται μέσω αλγορίθμου ένα ID από 
τα τρία πιθανά που καθορίζονται για τον κύριο σταθμό

A
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Αλλαγή κωδικού PIN

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό pin για πρόσβαση στη διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 100

1. Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία αλλαγής κωδικού pin

2. Πατήστε το για επιβεβαίωση

3. Πατήστε το για να επιλέξετε τον πρώτο αριθμό από τον οποίο αποτελείται ο κωδικός pin

4. Πατήστε το για επιβεβαίωση και μετάβαση στον δεύτερο αριθμό

5. Πατήστε το για να επιλέξετε τον δεύτερο αριθμό από τον οποίο αποτελείται ο κωδικός pin

6. Πατήστε το για επιβεβαίωση και μετάβαση στον τρίτο αριθμό

7. Πατήστε το για να επιλέξετε τον τρίτο αριθμό από τον οποίο αποτελείται ο κωδικός pin

8. Πατήστε το για επιβεβαίωση, ο κωδικός έχει τροποποιηθεί

1 1

5

2

6

3 3

7 7

10

0

11

1

110

111

4

8

5
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Επαναφορά εργοστασιακής διαμόρφωσης

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να διαγράψετε τις ρυθμίσεις και τον προγραμματισμό που πραγματοποιήθηκε στον εσωτερικό σταθμό με 
επαναφορά στις προεπιλεγμένες συνθήκες αρχικής λειτουργίας.

Μετά την επαναφορά, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Πρώτη ενεργοποίηση

1. Πατήστε το για να επιλέξετε την επαναφορά της θυροτηλεόρασης

2. Πατήστε το για επιβεβαίωση

3. Πατήστε το για να ξεκινήσετε τη διαδικασία

1 1 32
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Ενεργοποίηση επαγγελματικού γραφείου

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαγγελματικού γραφείου.
Μετά την ενεργοποίηση, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία από το μενού Χρήστης

Στη συνέχεια, στο μενού Χρήστης είναι επιλεγμένη η ενεργοποίηση της λειτουργίας επαγγελματικού γραφείου (A)

1. Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία

2. Πατήστε το για επιβεβαίωση

2. Πατήστε το για να επιλέξετε το OFF για απενεργοποίηση και το ON για ενεργοποίηση

4. Πατήστε το για επιβεβαίωση

1 1 2 3 3 4

A
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Πληροφορίες για το σύστημα

Σε αυτό το τμήμα, μπορείτε να εμφανίσετε χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη πελατών Vimar (SAC/TSX), όπως ID, έκδοση 
υλικολογισμικού κλπ.:

1. Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία

2. Πατήστε το για επιβεβαίωση

3. Στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες

1 1

3

ID εσωτερικού σταθμού

Έκδοση υλικολογισμικού

Έκδοση προγράμματος φόρτωσης

UID

Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του υλικολογισμικού

Διαθέσιμη μνήμη – έκδοση του FreeRTOS που χρησιμοποιείται

2
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Αποθήκευση με SaveProg
Μέσω του SaveProg, μπορείτε να εκτελέσετε προηγμένη διαμόρφωση της θυροτηλεόρασης.
Ο έλεγχος του προϊόντος με κωδ. 7559 γίνεται μέσω του SaveProg ξεκινώντας από την έκδοση 3.7.0.0.
Η αντιστοίχιση μεταξύ των πλήκτρων P1..P8 του SaveProg και των πλήκτρων T1..T4 στις δύο καταστάσεις λειτουργίας έχει ως εξής:

Το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ  αντιστοιχεί στο P0.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

T1 P3 P1

T2 P4 P7

T3 P5 P8

T4 P6 P2

Επέκταση πιθανών ενεργοποιήσεων

Όταν στη λίστα υπάρχει αριθμός στοιχείων που καταλαμβάνουν 3 σελίδες διαμόρφωσης ή περισσότερες (αυτόματα συμβαίνει με 
τουλάχιστον 18 στοιχεία), στο T1 εμφανίζεται το εικονίδιο με το οποίο μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα κατά μία σελίδα κάθε φορά.

Μέσω του SaveProg μπορείτε να δημιουργήσετε τη λίστα με τις λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιλαμβάνει:

16 ρελέ

κλειδαριές 15 εξωτερικών σταθμών

κλειδαριά τελευταίου εξωτερικού σταθμού

F1 15 ξεχωριστών εξωτερικών σταθμών, ανάλογα με την κατάσταση της ένδειξης «F1/F2 1-8» του 
SaveProg, στους:

– Εξωτερικούς σταθμούς 1 έως 8

– Εξωτερικούς σταθμούς 9 έως 15

F1 του τελευταίου εξωτερικού σταθμού

F2 15 ξεχωριστών εξωτερικών σταθμών, ανάλογα με την κατάσταση της ένδειξης «F1/F2 1-8» του 
SaveProg, στους:

– Εξωτερικούς σταθμούς 1 έως 8

– Εξωτερικούς σταθμούς 9 έως 15

F2 του τελευταίου εξωτερικού σταθμού

Απουσία χρήστη

Ο εσωτερικός σταθμός δεν χτυπά και δεν ενεργοποιείται. Με διαμόρφωση μέσω του SaveProg (ένδειξη ACK. Grp. Escl. S) μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε το κουδούνι τυχόν δευτερευόντων εσωτερικών σταθμών, διαφορετικά η κλήση από εξωτερικό σταθμό απορρίπτεται και 
δεν είναι επιτυχής.
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Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση από εσωτερικό σταθμό, αλλά εάν γίνει από το SaveProg, εμφανίζεται. Στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος 
προέρχεται από τη βοήθεια του SaveProg, εμφανίζεται στη σειρά ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ.

Εμφάνιση αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένης μπουτονιέρας

Στην περίπτωση εισερχόμενης κλήσης για την οποία, σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, ο εσωτερικός σταθμός δεν εμφανίζει σήμα 
εικόνας, η οθόνη θα είναι ως εξής:

Μπορείτε να εμφανίσετε το σήμα εικόνας του εξωτερικού σταθμού με το πλήκτρο . Παράλληλα, απενεργοποιούνται άλλοι πιθανοί 
εσωτερικοί σταθμοί που εμφανίζουν το σήμα για την ίδια κλήση αν και θα συνεχίσουν να χτυπούν ή/και θα μπορούν ακόμη να απαντήσουν.

ΤΥΠΟΣ
7559

T1 T2 T3 T4

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

F1

ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F1

F2

ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ F2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗ 1 ΤΟΥ SAVEPROG 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΜΟΝΙΤΟΡ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Απευθείας
ΕΝΕΡΓΗ Ενεργοποιείται

ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ Δεν ενεργοποιείται

Μη απευθείας (ανήκει σε ομάδα με έναν μόνο δευτερεύοντα σταθμό)
ΕΝΕΡΓΗ Ενεργοποιείται

ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ Δεν ενεργοποιείται

Μη απευθείας (ανήκει σε ομάδα με δύο τουλάχιστον δευτερεύοντες 
σταθμούς)

ΕΝΕΡΓΗ Δεν ενεργοποιείται

ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ Δεν ενεργοποιείται

Κλήση από εξωτερικό σταθμό εικόνας
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Λειτουργία επαγγελματικού γραφείου

Εάν ενεργοποιήθηκε η κλειδαριά, κατόπιν λήψης της εντολής τέλους κουδουνιού από τον εξωτερικό σταθμό, ο εσωτερικός σταθμός 
τερματίζει αυτόματα την κλήση.
Μπορεί να αποφευχθεί ο αυτόματος τερματισμός της κλήσης με απενεργοποίηση της ένδειξης Τέλος αυτ. κλειδαριάς του SaveProg που 
επιλέγεται συνήθως μαζί με την ενεργοποίηση της λειτουργίας επαγγελματικού γραφείου.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη Γρήγορο τέλος κλήσης του SaveProg, ο πιθανός τερματισμός της κλήσης γίνεται αμέσως μετά την 
επιβεβαίωση της ενεργοποίησης της κλειδαριάς και όχι κατόπιν λήψης της εντολής τέλους κουδουνιού.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα όσα αναφέρονται παραπάνω:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΕνεργοποίηση 
επαγγελματικού 
γραφείου

Ρύθμιση 
επαγγελματικού 
γραφείου

Τέλος αυτόματης 
κλειδαριάς

Γρήγορο τέλος 
κλήσης

ΟΧΙ X X X

Κλήση από 
εξωτερικό σταθμό 
σε εσωτερικό 
σταθμό

Κανένα

Ναι ΟΧΙ X X

Κλήση από 
εξωτερικό σταθμό 
σε εσωτερικό 
σταθμό

Κανένα

Ναι Ναι
ΟΧΙ
(τροποποίηση από 
Saveprog)

X

Κλήση από 
εξωτερικό σταθμό 
σε εσωτερικό 
σταθμό

Αποστολή εντολής 
κλειδαριάς μετά 
από 1 δευτ.

Επιβεβαίωση 
ενεργοποίησης 
κλειδαριάς και 
μετέπειτα τέλους 
κουδουνιού

Κανένα

Ναι Ναι Ναι ΟΧΙ

Κλήση από 
εξωτερικό σταθμό 
σε εσωτερικό 
σταθμό

Αποστολή εντολής 
κλειδαριάς μετά 
από 1 δευτ.

Επιβεβαίωση 
ενεργοποίησης 
κλειδαριάς και 
μετέπειτα τέλους 
κουδουνιού

Τερματισμός 
κλήσης

Ναι Ναι Ναι Ναι

Κλήση από 
εξωτερικό σταθμό 
σε εσωτερικό 
σταθμό

Αποστολή εντολής 
κλειδαριάς μετά 
από 1 δευτ.

Επιβεβαίωση 
ενεργοποίησης 
κλειδαριάς

Τερματισμός 
κλήσης
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Λειτουργία ειδοποίησης

1. Ενεργοποίηση
A Απενεργοποιημένη (προεπιλογή)

B Ενεργοποιημένη

2. Πολικότητα ενεργής κατάστασης
A Επαφή κανονικά ανοικτή (προεπιλογή)

B Επαφή κανονικά κλειστή

3. Καθυστέρηση ενεργοποίησης
A 0,1 δευτ. (προεπιλογή)

B 0,5 δευτ.

C 1 δευτ.

D 2 δευτ.

4. Λειτουργία επισήμανσης
A Καμία

B Λυχνία LED που συνδέεται με το πλήκτρο  (προεπιλογή)

C Ήχος

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LED ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

Ο εσωτερικός σταθμός βρίσκεται σε 
αναμονή λήψης της ειδοποίησης από τον 

πίνακα θυρωρείου

Αναμμένη λυχνία για 0,5 δευτ./σβηστή 
λυχνία για 0,5 δευτ.

Ηχητικός τόνος στα 2 KHz για 0,2 δευτ.

Ο εσωτερικός σταθμός επιβεβαιώνει τη 
λήψη του μηνύματος από τον πίνακα 

θυρωρείου

Αναμμένη λυχνία για 0,1 δευτ./σβηστή 
λυχνία για 0,1 δευτ.

Ηχητικός τόνος στα 1 KHz για 0,1 δευτ.
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy

www.vimar.com
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