DT 16-D3-AL
Manual de utilizare

TALK

MENU

MONITOR

ATENTIE
● Gaurile din spatele postului de interior sunt pentru ventilatie si
pentru asigurarea functionarii corespunzatoare fara a exista
supraincalzire. Aceste gauri nu trebuie blocate sau acoperite.
Postul de interior nu trebuie instalat langa un radiator sau langa
o sursa de caldura. Nu este recomandat sa-l instalati
in locuri cum ar fi biblioteca deoarece aceste locuri sunt slab
aerisite.
● Toate componentele trebuie ferite de vibratii. Nu loviti postul
interior in nici un fel.
● Nu folosititi mainile sau material ud pentru curatarea ecranului.
● Pentru curatare folositi bumbac moale. Nu folositi solutii chimice
pentru curatarea postului. Daca este necesar folositi apa sau
sapun diluat cu apa pentru curatarea prafului.
● Imaginea ar putea fi distorsionata daca postul este montat
langa un camp magnetic cum ar fi cuptorul cu microunde, TV-ul,
computerul etc.
● Feriti postul de apel de umezeala, temperaturi ridicate si praf.
● Nu descfaceti postul de unul singur. Apelati la administrator
daca sesizati vreo problema de functionare.
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Acest model s-ar putea sa nu aiba toate functiile mentionate in acest manual,
dar programarea se face similar.
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1. Componente si functii
Microfon
Ecran LCD
Montare pe sina
Indicator LED
Buton de apel

Buton de deblocare

Port de conexiuni
Buton de vorbire

TALK

MENU

MONITOR

Buton meniu

Buton de
monitorizare
Buton pentru
directie

ON

123456

Port de extensie
Switch-uri DIP

Difuzor

145~160 cm

2. Montare post de interior

1.

Folositi suruburile din dotare pentru fixare pe perete.(accesoriile de fixare cuprind
o aplica si (2 suruburi 4X25 folosite pentru aplica) + cablu de conectare)

2.

Faceti corect conexiunile (vedeti in paginile urmatoare) apoi atasati postul de interior
pe aplica cu grija.
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3. Operatiunea de deschidere a usii
1.

Apasati butonul CALL pe panoul de apel,

postul de interior va suna si pe ecran va
aparea imaginea vizitatorului.
2.

Apasati butonul TALK pe postul de
interior si puteti comunica in modul “maini
libere”timp de 90 de secunde. Dupa terminarea
convorbirii apasati din nou butonul TALK pentru

inchidere. Daca nimeni nu raspunde la postul
de interior, el se va inchide automat dupa 40 de secunde.
3.

In timpul convorbirii puteti apasa butonul UNLOCK pentru a
deschide usa vizitatorului.

4.

Cand postul de interior este in stand-by, apasati butonul MONITOR(
din meniul
principal). Pe ecran apare o icoana
daca sunt instalate mai multe panorui de apel.
Apasati butonul
pentru a alege prima camera si pe ecran va aparea imaginea de la
camera primului panou de apel. De asemenea apasati butonul pentru cea de-a doua
camera, butonul ▼ pentru cea de-a treia si pentru cea de-a patra. Apasati butonul
1

4

2

3

▼

MONITOR din nou pentru incheierea monitorizarii.

4. Functia de intercomunicare
Cand postul de interior se afla in stand-by apasati
butonul CALL pentru a intra in modul de intercomunicare.
(sau apasati butonul
din meniul principal. Folositi
butoanele ▲ / ▼ pentru a naviga sus/jos si apasati
butonul MENU pentru alegere.
1.

Intercom Function
Intercom Call
Inner Call
Direct Dial Guard Unit
Exit

Intercom Call : Un utilizator de post de interior

poate suna alt utilizator din alt apartament. Lista
cu nume se va genera automat in sistem. Selectati
un nume de pe ecran si apasati butonul CALL.
Apasati butonul "TALK" pentru a anula apelul.
Switch-urile DIP nu se seteaza la fel pentru toate
posturile de interior.

- Name List [01] Mr A
[02] Mr B
[03] Mr C
[04] Mr D
[05] Mr E
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Inner Call: Daca sunt instalate mai multe posturi de interior in aceleasi apartament,

2.

selectati INNER CALL si toate vor suna in acelasi timp. Daca raspundeti pe unul dintre
ele atunci toate se vor opri din sunat in acelasi timp.( toate switch-urile DIP de pe
posturile de apel trebuie sa fie setate la fel daca sunt instalate in acelasi apartament)
Direct Dial Guard unit: Un post de interior poate fi folosit ca unitate“Guard”de

3.

paza

5. Setari de baza
5.1 Cum sa intrati in meniul principal
1.

Apasati butonul MENU in modul Stand-by. Pe ecran va aparea data si ora.
(Daca nu faceti nimic timp de 3 minute atunci va disparea)

2.

Apasati din nou butonul MENU si va aparea meniul principal.

5.2 Setare ton de apel
Selectati elementul
din meniul principal pentru a intra la setari. Exista 12 tonuri de
apel care pot fi selectate. Cu ajutorul butoanelor
navigati printre tonurile
/
de apel.
Outdoor Tone : setati tonul de apel pentru panoul de apel

Outdoor Tone

--

01

Intercom Tone

--

05

Monitor Time

Intercom Tone : setati tonul de apel pentru posturile de

interior

-- 1min

Advanced Set...
Auto Record
Exit

--

OFF
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5.3 Setare ora si data
1.

2.

din meniul principal pentru a intra la
Selectati
setar. Folositi butoanele ▲ / ▼pentru a selecta
ADVANCED SETTING. O parola vi se va cere in
acel moment. Parola este 2008. Folositi b u t o a n e l e
▲ / ▼ pentru incrementare/ decrementare valoare si
/
butoanele
pentru urmatorul/anteriorul digit.
Apasati butonul MENU pentru confirmare.
Selectati Date and Time Set... . Introduceti data
folosind butoanele ▲ / ▼ pentru incrementare/
/ .
decrementare. Introduceti ora prin butoanele
Apasati butonul MENU pentru confirmare.

Exit

Time 1 0 : 3 2
Date 2 0 1 0 0 3 3 1

5.4 Adresa “Slave” si unitate “Guard” de paza
1. Slave Addr Set: se foloseste la setarea codului pentru posturi de interior
“master” sau “salve”.
2. Guard Unit Set: daca este setat pe 1 , postul de interior este folosit ca
unitate “Guard” de paza, iar pentru post de .interior de apartament
setati pe 0.
5.5 Resetare post de interior
Selectati Information... si va aparea pe ecran versiunea
hardware/software , v o l t a j u l s i i n f o r m a t i i d e s p r e
postul de interior. Selectati Restore to default si apasati
butonul MENU. Toate setarile vor reveni la cele de
fabrica . (in afara de data si ora care vor ramane aceleasi)

Hardware ver

0302

Software ver

0168

Voltage

22.4V

Manufacture

00.0T

Restore to default
Exit

5.6 Setari parametrii de deblocare usa

0
exit

1.Apasati
principal.

Exit

in meniul

Unlock Time

3

Unlock Mode

0

Unlock Menu

1

Exit

6. Folositi butoanele ▲ / ▼ pentru
/
selectare, si butonale
pentru

2.Selectati Advanced Set... si apasati

3. Parola initiala este 2008. Dupa

butonul MENU. Vi se va cere

terminarea operatiunii, apasati

o parola.

butonul MENU din nou pentru a
intra in submeniu.

Hardware ver

0302

Software ver

0168

Voltage

22.4V

Manufacture

00.0T

Restore to default
Exit

Exit

5. Tineti apasat butonul UNLOCK

4. Selectati Information... si apsati

timp de 2 secunde.

butonul MENU.

incrementare/decrementare valoare.
Selectati EXIT pentru iesire din meniu.

Atentie:
1. Daca
este setat 1, puteti deschide o singura yala.
este setat 0, puteti deschide ambele yale. Cand apasati butonul UNLOCK
2. Daca
o sa va apara 2 iconite cu incuietori pe ecran. Fo l o s i t i b u t o a n e l e ▲ / ▼ pentru
selectare si folositit butonul UNLOCK sau MENU pentru deschidere yala.
3. Resetarea la setarile de fabrica nu va schimba setarea
.

1

2

6. Ajustare volum si marime imagine
In timpul monitorizarii sau in timpul unei convorbiri apasati butonul MENU.
va aparea pe ecran. Folositi butoanele ▲ / ▼ pentru selectare si butoanele
/
incrementare/decrementare valori.
1.

2.

Primul element este modul “scene”: 4 moduri
de afisaj ale ecranului pot fi setate:
si
Daca modificati parametrii
sau
va seta modificarile pe modul
automat.
sunt elemente pentru setarea
si
calitatii imaginii. Ajustati aceste elemente pentru a obtine
o imagine cat mai buna.

pentru

user
scene
５
Brightness
ＲＧＢ

４
Colour
２
Ring Volume

６

Talk Volume

si
sunt elemente pentru ajustarea volumului tonurilor de apel
si a convorbirilor.
4. Dupa efectuarea modificarilor apasati butonul MENU pentru a iesi din pagina cu
ajustari.
3.

