Setare
element

Ton de apel
sonerie

Volum ton de apel

Numar panouri
de apel

Numar posturi
de interior

Adresa “slave”

Resetare la
setari de fabrica

Afisaj
7 seg

Descriere

Initial

3-xx

Setare ton de apel primit de la sonereie.
Selectati unul intre 01~12. Apasati butoanele cu
directii sus sau jos pentru incrementare/ decrementare numar.
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4-rx

Setare volum ton de apel 0~9.
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5-0x

6-xx

7-dx

8-FS

Maxim 4 panouri de apel pot fi selectate. Acest
element este folositor pentru a putea monitoriza
toate panourile de apel.
Maxim 32 de posturi de interior pot fi selectate.
Acest element este folositor pentru a putea comunica, cu toate posturile de interior (intercom).
Valori intre 0~3, "0"-master, "1~3"-slave
Acest element este folositor pentru a recupera
setarile de fabrica. Selectati "8-FS” pe afisajul
cu 7 segmente, apoi apasati directie sus, un
mesaj cu “yes” o sa apara pe afisaj, apasati din
nou directie sus si un alt mesaj de confirmare
“SUCC” o sa apara. Resetarea s-a efectuat corect.
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DT-DJ4S
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4. Specificatii
●
●
●
●

Alimentare:
Consum:
afisaj pe 7 segmente:
Cablare:

24Vcc
standby 25mA, maxim 110mA
4 digiti
2 fire fara polaritate

Cititi cu atentie acest manual inainte de folosirea produsului

Manual de
utilizare

1. Componente si functii

2. Instructiuni de operare

97.1

33.2
Afisaj pe 7 segmente

187

150

Receptor

2

1

Buton sus
Buton meniu
Buton jos
Buton anulare
Buton deblocare nr.2
Buton deblocare nr.1

Difuzor

Fir receptor
Lateral

1) Deschiderea usii: Daca un vizitator apeleaza de la panoul de apel atunci postul de
interior o sa sune. Ridicati receptorul ca sa raspundeti la apel si apasati butonul de
deschidere pentru a-l lasa sa intre.
2) Monitorizare si meniu de apel: Ridicati receptorul in modul stand-by, pe afisaj o sa
apara mesajul“Intr Call”. Apasti butoanele sus sau jos pentru a alege alt element. Pentru
a iesi din acest meniu apasati butonul de anulare.
3) Monitorizare intrare: In meniul de monitorizare si apelare, pe afisaj va aparea
“ds-x"(x=1~4, panouri de apel). Selectati panoul de apel dorit pentru monitorizare.
Apasati butoanele sus/jos pentru incrementare/ decrementare valoare. Apasati butonul
meniu pentru a activa monitorizarea.
4) Apel interior: In meniul de monitorizare si apelare, folostiti butoanele sus/jos
pentru a alege elementul"-ALL". Apasati butonul menu pentru a declansa un apel
interior si toate posturile de interior vor suna. Raspundeti pe unul dintre ele si toate
se vor opri din sunat. (codul de utilizator trebuie sa fie la fel pentru toate posturile de
interior)
5) Intercomunicare: In meniul de monitorizare si apelare, folostiti butoanele sus/jos
pentrua alege "C-xx" (xx=00~31, posturi de interior). Selecati postul dorit pentru a fi
apelat prin utilizarea butoanelor sus si jos. Apasati butonul meniu pentru a lansa apelul.
(codul de utilizator trebuie sa fie diferit pentru fiecare post de interior in parte)

3. Setari
Functii
Afisaj pe 7 seg

Afisare setari

Receptor

Comunicare

Fir receptor

Conectare la receptor

Buton deblocare nr1 La apasare deschide yala

Tineti apsat butonul meniu timp de 2 secunde, cand sistemul este in stand-by. Pe afisaj
va aparea “User set”. Folositi butoanele sus si jos pentru a selecta setarea si apasati
butonul meniu pentru a confirma setarea si a trece la urmatoarea setare. Pentru a iesi
din acest meniu apasati butonul de anulare.
Afisaj
Setare
element pe 7seg

Descriere

Initial

1-xx

Setare ton de apel cand primiti apel de la panoul de
apel. Exista 12 tonuri de apel selectabile (xx=01~12).
Apasati butoanele sus si jos pentru incrementare/ decrementare valoare.

02

2-xx

Setare ton de apel cand primiti apel de la posturi de
interior. Exista 12 tonuri de apel selectabile (xx=01~
12).Apasati butoanele sus si jos pentru incrementare/
decrementare valoare.

12

Buton deblocare nr2 La apasare deschide a 2-a yala
Buton sus

Pentru a incrementa valori

Buton jos

Pentru a decrementa valori

Buton meniu

Tineti apasat timp de 2 secunde pentru a intra la setari.

Buton anulare

Pentru anulare operatiuni

Difuzor

Pentru a fi auzit de vizitator

Ton de apel
panou de
apel

Ton de apel
intercomunicare

