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 Általános tiltás  A készülék megbontásának tiltása       Víztől távol tartani   Általános óvintézkedés 

 

 

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy 

halált okozhat. 

 

1. Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket, mert az 

áramütéshez vezethet. 

2. Tartsa távol az egységet víztől és egyéb folyadékoktól, ezek tűz 

vagy áramütés veszélyét okozhatják. 

3. A készülék belsejében magasfeszültség van. Kerülje a fedél 

felnyitását, mert ez áramütés veszélyét okozhatja. 

4. Ne csatlakoztasson a megadottól eltérő típusú energiaforrást a +, - 

kapcsolókhoz. Ne csatlakoztasson párhozamosan két tápegységet 

ugyanahhoz a bemenethez, mert ez tűz vagy egyéb károsodás 

veszélyét okozhatja. 

5. Ne csatlakoztasson a készülék sorkapcsaihoz hálózati 

tápfeszültséget, mert ez tűz és áramütés veszélyét okozhatja. 

6. Ne használjon a megadottól eltérő feszültségű tápegységet. Tűz 

vagy áramütés veszélyét okozhatja. 

7. Ügyeljen rá, hogy a hálózati tápfeszültség kábele ne törjön meg és 

ne préselődjön össze. Ha az AC kábel megsérül, az tűz vagy 

áramütés veszélyét okozhatja. 

8. Ne csatlakoztassa a készüléket és ne bontsa a készülék 

csatlakozását nedves kézzel, mert ez áramütés veszélyét okozhatja. 

9. A hálózati csatlakozót teljesen tolja be az aljzatba. Ha nem így tesz, 

az tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja. 

10. Rendszeres időközönként távolítsa el a port a hálózati 

csatlakozóról. Ha a szennyeződés felgyűlik a csatlakozón, az a 

csatlakozó túlmelegedését és tűzveszély kialakulását okozhatja. 

11. Ne helyezzen fémes vagy éghető anyagokat az egységbe a 

nyílásokon keresztül. Tüzet, áramütést okozhat, illetve a készülék 

működési hibáját okozhatja. 

12. A készülék telepítését és bekötését csak megfelelően kioktatott 

telepítő végezheti. 

 

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy 

anyagi kárt okozhat. 

1. Ne telepítse a készüléket és ne végezzen semmilyen vezeték 

bekötést úgy, hogy a tápfeszültség rá van kapcsolva a rendszerre, 

mert ez áramütés veszélyét okozhatja, és károsíthatja a készüléket. 

2. Ha a készüléket a falra telepíti, válasszon egy olyan megfelelő 

helyet, ahol nem lehet beleütközni, vagy a falról lesodorni, mert ez 

személyi sérülést okozhat és a készüléket is károsíthatja.  

3. A tápfeszültség rákapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a 

vezetékek nincsenek elkötve illetve rövidzárba kötve, mert ez tűz 

vagy áramütés veszélyét okozhatja. 

4. Ne telepítse a készüléket olyan helyen, ahol rendszeres 

rázkódásnak, rezgésnek lenne kitéve, mert leeshet, és személyi 

sérülést, vagy a készülék meghibásodását okozhatja. 

5. Tápegységként használjon egy, a rendszerhez meghatározott fajtájú 

Aiphone tápegységet. Eltérő tápegység használata tüzet vagy hibás 

működést okozhat. 

6. Ne tegye ki nagy nyomásnak a képernyőt. Ha eltörik, személyi 

sérülést okozhat. 

7. Ha az LCD kijelző kilyukadt, ne érintse meg a benne található 

folyékony kristályt, mert égési sérülést okozhat. Amennyiben mégis 

a bőrre kerül, mossa le alaposan az érintette területet, és beszéljen 

orvosával 

8. Ne helyezzen semmit az egységre, ne takarja le anyagokkal, stb. 

Hibás működést, tüzet okozhat. 

9. Ne telepítse az egységet a következő helyekre: 

 Közvetlen napfényre, vagy változó hőmérsékletű 

fűtőberendezések mellé. 

 Poros, olajos, vegyi anyagoknak kitett helyekre. 

 Nedves, nagy páratartalmú közegbe, mint például pincék, 

fürdőszobák, üvegházak. 

 Olyan helyre, ahol alacsony a hőmérséklet, mint például egy 

fagyasztott termékek tárolására szolgáló hűtött épület belseje, 

vagy a légkondicionálóval szemben levő fal. 

 Gőznek vagy füstnek kitett területekre (főzőfelület, fűtés) 

 Zajkeltő berendezések, mint például dimmer kapcsolók vagy 

inverterrel ellátott elektromos berendezések közelébe. 

10. A hívási tesztek és a csengetés hangerejének beállítása során a kézi 

beszélőt mindig helyezze vissza a helyére. Ha a készülék hívás 

megszakító kapcsolóját lenyomja, miközben a kézi beszélőt a fülénél 

tartja, egy váratlan beérkező hívás akár halláskárosodást is okozhat. 

 

1. Tartsa a készüléket a rádió vagy TV készülékektől legalább 1m 

távolságban. 

2. Az Interkom rendszer vezetékét a 230V AC hálózati tápfeszültség 

vezetékétől legalább 30cm távolságban vezesse. A hálózati 

tápfeszültség zajt generálhat és a készülék működési hibáját okozhatja. 

3. A rendszerbe épített, más gyártók által készített alkatrészeknek 

(érzékelők, ajtózárak, stb.) meg kell felelni a rendszer általános műszaki 

követelményeinek. 

4. Mobil telefonkészülék közvetlen környezetében használva a készülék 

működésében hibák keletkezhetnek. 

5. Ha a készülék leesik, ez meghibásodást okozhat. Kezelje óvatosan. 

6. Hálózat kimaradás esetén a készülék nem működik. 

7. Ha a közelben nagyteljesítményű rádióadó működik, interferencia 

zavarhatja meg a készülék működését. 

8. A rendszer minden eleme, kivéve a kapuállomásokat, beltéri használatra 

készült. Kerülje kültérben történő telepítésüket. 

9. A felhasználót előzetesen tájékoztatni kell, hogy habár a felhasznált LCD 

kijelzők anyagát a legnagyobb gondossággal állították össze, 

előfordulhat, hogy bizonyos képpontok nem vagy nem mindig aktívak. Ez 

nem hibás működés. 

10. A készülék környezetében előforduló zajok befolyásolhatják a 

kommunikáció minőségét, de ez nem minősül működési hibának. 

11. A készülék az egyes lakáskészülékek között audió megfigyelő funkcióval 

is ki van egészítve. Ha ezt a funkciót gyermek felügyeleti célra kívánják 

használni, a készüléket soha ne helyezzék a gyermek által elérhető 

helyre, mert a gyermek a készülék vezetékeibe gabalyodva akár meg is 

fulladhat. 

 

 

 Az Aiphone cég nem tehető felelőssé továbbá a meghibásodások, 
problémák vagy kezelői hibák következtében fellépő kommunikációs 
hibákból eredő következményes károkért. 

 Az Aiphone cég nem tehető felelőssé a termék műszaki tartalmából 
eredő károkért vagy veszteségekért. 

 Az Aiphone fenntartja a jogot az útmutató tartalmának előzetes 
figyelmeztetés nélküli módosítására, megváltoztatására. 

 Az Aiphone a műszaki fejlesztés céljából fenntartja a jogot a 
termékspecifikációk előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. 

 A rendszernek nem feladata az életvédelem vagy a bűnmegelőzés. A 
rendszer csak az információk átadásának egy speciális formáját nyújtja. 
Az Aiphone cég semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a 
rendszer használata közben bekövetkezett személyi sérülésekért illetve 
anyagi károkért.
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Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza az alábbi tételeket. 

 

[1] Telepítési útmutató  [2] A JPTLI készülék 

[3] RJ kábel   [4] Tápegység (230V 50Hz Európai csatlakozóval) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A JPTLI készülék telepíthető: 

- asztali használatra 

- falra telepített változatban (ilyenkor a rögzítéshez 2 db M 3,5 csavar szükséges) 

A készülék telepítési helyének kiválasztása során ügyeljen rá, hogy a készüléket a lehetséges pára és 

hőforrásoktól a lehető legtávolabbi pontban helyezze el. 
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1 – A JPTLI elvi vezetékezési diagramja 

 

 

- Lakás telefon készülék: Csatlakoztassa a telefonkészülék RJ 11 csatlakozóját a készülék ’TEL’ 

csatlakozó aljzatába (1 & 4 pontok), 

- Telefon vonal: Csatlakoztassa a külső telefonvonal RJ 11 csatlakozóját a készülék ’CO LINE’ 

csatlakozó aljzatába (2 & 3 pontok), 

- Külső 12V DC tápfeszültség (+/- 10% lineárisan szabályozott). A tápegységet csatlakoztassa a 

készülék tápfeszültség ’12V DC’ bemeneti csatlakozójába. (Áramfelvétel: 380mA nyugalmi, a JPTLI 

készüléktől 3 méternél nem messzebb telepítve.) 

- M (BE) és M (KI) RJ45 adatbusz csatlakozók:  

- M (IN): a JP4MED M(OUT) csatlakozójából érkező vezeték 

- M (OUT): egy lehetséges JP4HD mester alállomás csatlakoztatására szolgáló vezeték 

- A JPTLI készülék relé kimenetének csatlakozói: 

- NO: alaphelyzetben nyitott pont 

- C: közös pont 
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- NC: alaphelyzetben zárt pont 

A relé kontaktusok terhelhetősége: 2A/12V DC – 1A/24V DC, maximális rákapcsolható 

feszültség 24V DC. 

- Az üzemmód kapcsoló három pozíciója: 

- 1 pozíció: programozási üzemmód (a lakás telefonkészülék nyomógombjaival) 

- 2 pozíció: normál üzemmód 

- 3 pozíció: Kikapcsolt üzemmód 

A relé kontaktusok terhelhetősége: 2A/12V DC – 1A/24V DC, maximális rákapcsolható 

feszültség 24V DC. 

- Riasztási funkció 

- csatlakozási pontok: S1 & S1E 

 

 

2. A JPTLI bekötése meglévő telefonkészülék használata esetén. 

Az alábbiakban néhány javasolt bekötési példát ábrázolunk egy, kettő és három lakástelefon, XDSL vagy 

PABX használata esetén. 

FIGYELEM: A JPTLI készülék maximum 3 telefonkészülék fogadására képes. 

2.1 – Telepítés egy lakáskészülék esetén 
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2.2 – Telepítés két lakáskészülék esetén 

 

* A csatlakozó doboz külön rendelhető (rendelési száma: 902991) 
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2.3 – Telepítés három lakáskészülék esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – Telepítés analóg porttal rendelkező XDSL box esetén 
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2.4 – Telepítés PABX rendszer esetén 
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A JPTLI használatával egy JPDV típusú ajtókészüléket egy (a lakás bejárati ajtaja mellett telepített) 

JP4MED beltéri egységen keresztül csatlakoztathatunk a lakásban található normál telefonkészülékekhez 

vagy a lakás bejövő telefonvonalához.  

A házon belüli telefon kommunikáció ingyenes, a házon kívüli irányba kezdeményezett hívások költsége az 

adott szolgáltató tarifájától függ. 

 

Amennyiben a hívástovábbítás funkciót nem engedélyezzük, a hívás csak a ház belső telefonkészülékein 

fog megjelenni. 

 

Amennyiben a hívástovábbítás funkciót engedélyezzük, és legalább egy külső telefonszámot beállítottunk, 

a hívást a készülék erre a külső (vezetékes vagy GSM) telefonszámra továbbítja. 
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3. GYORS PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ 

A JPTLI készülék programozása helyileg a csatlakoztatott (DTMF) lakáskészülékek bármelyikével 

lehetséges, de lehetséges távolról is egy arra alkalmas nyomógombos (DTMF) vagy GSM készülékről. 

3.1 Belépés a programozási módba  
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A programozás menete 

Helyi programozás a lakás telefonkészülékének használatával 

 

 A JPTLI üzemmód választó kapcsolóját állítsa „Local Prog” állásba, 

 Emelje fel a JPTLI „Tel” csatlakozójához csatlakoztatott telefonkészülék kézibeszélőjét, 

 Hajtsa végre a programozási műveletet pontosan úgy, mintha távolról végezné. Először tárcsáznia 

kell a készülék telefonszámát. 

 

FIGYELEM! 

A programozás befejeztével ne felejtse el a készülék üzemmód kapcsolóját „ON” (BE) állásba kapcsolni. 

 

Távoli programozás egy nyomógombos (DTMF) telefonkészülék használatával 

 

 Tárcsázza azt a telefonszámot, melynek vonalára a JPTLI csatlakoztatva van, 

 Miután a kapcsolat felvétele megtörtént, a készülék lejátssza a 7. üzenetet (Call from door panel- 

Hívás az ajtókészülékről). Ezután nyomja le a * gombot (erre maximum 8 másodperc áll a 

rendelkezésére), majd üsse be a jelszót (2000 az általános paraméterek, 2001 a Hívó nyomógomb 

működésének programozásához). 

 Nyomja meg a # gombot, 

 A JPTLI a parancs vételét a 6 üzenet (The code entered is correct – A megadott kód helyes) üzenet 

lejátszásával igazolja vissza. 

 A programozás végén tárcsázzon 00-t. 

A JPTLI 3 rövid hangjelzéssel jelzi a készenléti üzemmódra történő áttérést. 

 

Megjegyzések: 

- Az egyes programozási paraméterek megadására maximum 10 másodperc áll rendelkezésére. Ha 

ezt túllépi, a készülék automatikusan visszaáll készenléti üzemmódba. 

- Nem lehetséges a paraméterek programozása, miközben a készülék éppen a visszajelző 

hangjelzéseket adja le. 

- A parancskódok helyes programozása esetén a készülék a vett adatokat 1 hosszú hangjelzéssel 

igazolja vissza. 

- A beállítási paraméterek helyes programozása esetén a készülék a vett adatokat a 6. üzenet (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes) üzenet lejátszásával, vagy 3 rövid hangjelzéssel 

igazolja vissza. Ezután a JPTLI vár a következő programozási paraméter megadására. 

- A beállítási paraméterek helytelen értékre programozása esetén a készülék a vett adatokat az 5. 

üzenet (The code entered is incorrect – A megadott kód helytelen) üzenet lejátszásával, vagy 2 

hosszú hangjelzéssel igazolja vissza. Ezután a JPTLI vár a következő programozási paraméter 

megadására. 
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3.2 Alap programozási beállítások 

A JPTLI készülék gyári alapbeállításaival is használatba vehető, amennyiben a hívásátirányítási funkciót 

nem kívánja használni. 

A készülék azonnali használatba vételéhez mindössze az alábbi három paraméter beállítása 

szükséges. 

Ha a gyári alapbeállítások egyébként megfelelnek Önnek, azonnal tovább léphet a 3.2.3 pontra. 

 

3.2.1 Hívó nyomógomb letiltása/engedélyezése 

Alapbeállítás: Hívó nyomógomb engedélyezve. 

A Hívó nyomógombok működése letiltható például éjszakára, amikor a felhasználó nem szeretné, ha 

megzavarnák. 

Kövesse a 3.1. pontban leírtakat (miután a *2001# paranccsal belépett a programozási üzemmódba), majd:  

 A # gomb lenyomásával letilthatja, a * gomb lenyomásával újra engedélyezheti a hívó gomb 

működését. A parancs végrehajtását a JPTLI 3 rövid hangjelzéssel jelzi vissza, majd készenléti 

üzemmódba lép. 

 

3.2.2 A lakás telefonkészülék csengetési ideje 

Alapbeállítás: 45 mp. 

Állítsa be, hogy a lakás telefonkészüléke hány másodpercig csengjen a hívás fogadásakor. 

 

A parancs formátuma: 

*2001# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 20 (hosszú hangjelzés) XX (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

ahol 

 

XX= 10 - 45 másodperc 

 

3.2.3 Hívásátirányítás külső telefonszámának megadása 

A parancs formátuma: 

*2001# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 21 (hosszú hangjelzés) XX…XX (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

ahol 

 

XX….XX= a hívni kívánt külső telefonszám (maximum 16 számjegy) 

Ha a telefonszám 16 számjegynél kevesebb számból áll, a telefonszám végét jelölje # karakterrel. 

A telefonszámba a * gomb használatával várakozási időt illeszthet be. 

Példa: 

A hívni kívánt külső telefonszám 06301234567. A JPTLI készüléket egy Pabx állomás mögé telepítette, 

vagyis a külső vonal eléréséhez tárcsáznia kell egy 0-t.  
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A parancs formátuma: 

*2001# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 21 (hosszú hangjelzés) 0*06301234567# 

(The code entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

A külső telefonszám törléséhez a hosszú hangjelzés után egyszerűen nyomja meg a # gombot. 

 

3.3 Távvezérlés (relé) 

3.3.1 A JP4MED 1. relé távvezérlése 

Vezérlő kód alapbeállítású értéke: 10 

 

Az 1 relé aktiválására szolgáló DTMF kód – 25 

Annak a telefonnak a kézibeszélőjén, melyet az 1. relé aktiválása céljából felhívtak, a hívást fogadó 

személynek be kell ütnie a két számjegyű aktiváló kódot a készülék billentyűzetén. 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 25 (hosszú hangjelzés) XX# (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

ahol 

 

XX= DTMF kód – 2 számjegy 

 

Példa: 

A beállítani kívánt DTMF kód 19 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 25 (hosszú hangjelzés) 19# (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes)  

A kód törléséhez a hosszú hangjelzés után egyszerűen nyomja meg a # gombot. 

 

Az 1 relé működési idejének beállítására szolgáló DTMF kód – 31 

A kód alapbeállítású értéke: 05 

A paraméter beállításával azt az időtartamot határozhatja meg, mennyi ideig maradjon aktivált 

állapotban a relé, miután aktiválták. Választható értékek 1 ~ 10 másodperc. 

 

A parancs formátuma: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 31 (hosszú hangjelzés) YY# (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

ahol 

 

YY= a relé működésének kívánt időtartama – 2 számjegy 

 

Példa: 

A beállítani kívánt működési idő 9 másodperc 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 31 (hosszú hangjelzés) 09 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes)  
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3.3.2 A JP4MED 2. relé távvezérlése 

Vezérlő kód alapbeállítású értéke: 20 

 

A 2 relé aktiválására szolgáló DTMF kód – 33 

Annak a telefonnak a kézibeszélőjén, melyet a 2. relé aktiválása céljából felhívtak, a hívást fogadó 

személynek be kell ütnie a két számjegyű aktiváló kódot a készülék billentyűzetén. 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 33 (hosszú hangjelzés) XX# (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

ahol 

 

XX= DTMF kód – 2 számjegy 

 

Példa: 

A beállítani kívánt DTMF kód 07 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 33 (hosszú hangjelzés) 07# (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes)  

A kód törléséhez a hosszú hangjelzés után egyszerűen nyomja meg a # gombot. 

 

A 2 relé működési idejének beállítására szolgáló DTMF kód – 34 

A kód alapbeállítású értéke: 05 

A paraméter beállításával azt az időtartamot határozhatja meg, mennyi ideig maradjon aktivált 

állapotban a relé, miután aktiválták. Választható értékek 1 ~ 10 másodperc. 

 

A parancs formátuma: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 34 (hosszú hangjelzés) YY# (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

ahol 

 

YY= a relé működésének kívánt időtartama – 2 számjegy 

 

Példa: 

A beállítani kívánt működési idő 3 másodperc 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 34 (hosszú hangjelzés) 03 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes)  
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3.3.3 A JPTLI relé távvezérlése 

Nyitó kód alapbeállítású értéke: 30 

A relé aktiválására szolgáló DTMF kód – 30 

Annak a telefonnak a kézibeszélőjén, melyet a 2. relé aktiválása céljából felhívtak, a hívást fogadó 

személynek be kell ütnie a két számjegyű aktiváló kódot a készülék billentyűzetén. 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 30 (hosszú hangjelzés) XX# (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

ahol 

 

XX= DTMF kód – 2 számjegy 

 

Példa: 

A beállítani kívánt DTMF kód 07 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 30 (hosszú hangjelzés) 04# (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes)  

A kód törléséhez a hosszú hangjelzés után egyszerűen nyomja meg a # gombot. 

 

A relé működési idejének beállítására szolgáló DTMF kód – 32 

A kód alapbeállítású értéke: 05 

A paraméter beállításával azt az időtartamot határozhatja meg, mennyi ideig maradjon aktivált 

állapotban a relé, miután aktiválták. Választható értékek 1 ~ 10 másodperc. 

 

A parancs formátuma: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 32 (hosszú hangjelzés) YY# (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

ahol 

 

YY= a relé működésének kívánt időtartama – 2 számjegy 

 

Példa: 

A beállítani kívánt működési idő 8 másodperc 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 32 (hosszú hangjelzés) 08 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes)  
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3. Speciális programozás 

Miután végzett az alap programozási beállításokkal (3.2) az alábbi paraméterek beállításával 

lehetőség van a JPTLI készülék speciális követelményeknek megfelelő programozására. 

 

3.4.1 A kommunikáció a JP4MED 1. relé aktiválása után véget ér - 35 

A kód alapbeállítású értéke: 1-0 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 35 (hosszú hangjelzés) 0 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) = Letiltva 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 35 (hosszú hangjelzés) 1 (hosszú 

hangjelzés) 0 (The code entered is correct – A megadott kód helyes) = A kommunikáció a JP4MED 

1. relé aktiválása után azonnal véget ér (alapbeállítás) 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 35 (hosszú hangjelzés) 1 (hosszú 

hangjelzés) 1 (The code entered is correct – A megadott kód helyes) = A kommunikáció a JP4MED 

1. relé aktiválása után 5 másodperccel véget ér. 

 

A JP4MED 2. relé beállítása - 36 

A kód alapbeállítású értéke: 1-0 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 36 (hosszú hangjelzés) 0 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) = Letiltva 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 36 (hosszú hangjelzés) 1 (hosszú 

hangjelzés) 0 (The code entered is correct – A megadott kód helyes) = A kommunikáció a JP4MED 

2. relé aktiválása után azonnal véget ér (alapbeállítás) 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 36 (hosszú hangjelzés) 1 (hosszú 

hangjelzés) 1 (The code entered is correct – A megadott kód helyes) = A kommunikáció a JP4MED 

2. relé aktiválása után 5 másodperccel véget ér. 

 

3.4.2 A kommunikáció a JPTLI relé aktiválása után véget ér - 37 

A kód alapbeállítású értéke: 1-0 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 37 (hosszú hangjelzés) 0 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) = Letiltva 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 37 (hosszú hangjelzés) 1 (hosszú 

hangjelzés) 0 (The code entered is correct – A megadott kód helyes) = A kommunikáció a JPTLI relé 

aktiválása után azonnal véget ér (alapbeállítás) 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 37 (hosszú hangjelzés) 1 (hosszú 

hangjelzés) 1 (The code entered is correct – A megadott kód helyes) = A kommunikáció a JPTLI relé 

aktiválása után 5 másodperccel véget ér. 

 

3.4.3 Hívásjelzés a telefonkészülék foglaltsága esetén - 43 

A kód alapbeállítású értéke: 1 - Hangüzenet 

A JPTLI készülék képes jelezni a bejövő hívást a telefonkészülék használójának, ha a telefonkészülék 

foglaltsága közben a kapukészüléktől hívás érkezik. 
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*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 43 (hosszú hangjelzés) 0 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) = Hívásjelzés rövid hangjelzéssel 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 43 (hosszú hangjelzés) 1 (hosszú 

hangjelzés) 0 (The code entered is correct – A megadott kód helyes) = Hívásjelezés a „Call from 

door panel – Hívás a kapukészüléktől” vagy „Telephone call – Telefon hívás” hangüzenettel. 

 

3.4.4 A lakáskészülék csengőhangjának kiválasztása - 58 

A kód alapbeállítású értéke: 0 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 58 (hosszú hangjelzés) 0 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) = Ismétlődő jelleggel 1.5 másodperc csengőhang, 3.5 

másodperc csend. 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 58 (hosszú hangjelzés) 1 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) = Ismétlődő jelleggel 1 másodperc csengőhang, 1 

másodperc csend. 

 

3.4.5 Hívás fogadásának késleltetési beállítása - 59 

A kód alapbeállítású értéke: 20 

Ha a JPTLI készülék ugyanarra a telefonvonalra van kötve, mint a lakáskészülék, lehetőség van arra, hogy 

a JPTLI hívásfogadási működését késleltetni lehessen. 

 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 59 (hosszú hangjelzés) YYY (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

YYY= a késleltetés ideje másodpercekben 

 

Választható tartomány: 010 – 255 (10 másodperctől 255 másodpercig) 

 

3.4.6 Programozási jelszó megváltoztatása – 90/91 

Működési paraméterek programozási jelszava 

A kód alapbeállítású értéke: 2000 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 90 (hosszú hangjelzés) PPPP (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

PPPP= új jelszó (4 számjegy) 
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Hívó nyomógomb programozási jelszava 

A kód alapbeállítású értéke: 2001 

*2001# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 91 (hosszú hangjelzés) PPPP (The 

code entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

PPPP= új jelszó (4 számjegy) 

 

FIGYELEM! A két kódnak egymástól eltérőnek kell lennie. 

 

3.4.7 Ország kiválasztása - 05 

Mivel a DTMF kódok az egyes országokban eltérőek, be kell állítani, hogy a JPTLI készüléket melyik 

országban kívánja használatba venni. 

 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 05 (hosszú hangjelzés) XX (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

XX= az ország kód (01 = Egyesült Államok, 09 = Portugália, 10 = Luxemburg, 11 = Írország, 32 = 

Belgium, 33 = Franciaország, 34 = Spanyolország, 39 = Olaszország, 41 = Svájc, 44 = Egyesült 

Királyság, 49 = Németország, 61 = Ausztrália, 86 = Kína). 

 

Példa: 

A JPTLI készüléket Ausztráliában kívánja üzembe állítani 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 05 (hosszú hangjelzés) 61 (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes)  

 

Az ország kódjának kiválasztásakor egyszerre két paraméter beállítása történik meg: 

- alap működési paraméterek kiválasztása (mint a 29 kód esetében): DTMF hangok, hívószámok….. 

- a hangüzenetek nyelvének kiválasztása: 

- Angol nyelvre az USA, Portugália, Írország, Egyesült Királyság, Kína és Ausztrália esetében, 

- Francia nyelvre Luxemburg, Franciaország és Svájc esetében, 

- Flamand nyelvre Belgium esetében, 

- Spanyol nyelvre Spanyolország esetében, 

- Német nyelvre Németország esetében, 

- Olasz nyelvre Olaszország esetében. 
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3.4.8 Hangüzenetek nyelvének kiválasztása - 78 

A használni kívánt nyelvtől függően két nyelvi fájl közül választhat. 

Először tehát válassza ki a kívánt szövegfájlt, majd a kívánt nyelvet. 

 

A hangüzenetek nyelvének kiválasztása az alábbi programozási parancssorral történik: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 78 (hosszú hangjelzés) Y (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

Y= új jelszó (4 számjegy) 

- 0 a Francia nyelv kiválasztásához (hangüzenet fájl #1) 

- 1 az Angol nyelv kiválasztásához (hangüzenet fájl #1) 

- 2 a Flamand nyelv kiválasztásához (hangüzenet fájl #1) 

- 3 a Spanyol nyelv kiválasztásához (hangüzenet fájl #2) 

- 4 a Német nyelv kiválasztásához (hangüzenet fájl #2) 

- 5 az Olasz nyelv kiválasztásához (hangüzenet fájl #2) 

Megjegyzés: A Francia, Angol és Flamand nyelvi fájlok az 1. nyelvi fájlban, a Spanyol, Német és Olasz 

nyelvi fájlban vannak elhelyezve. 

 

3.4.9 Helyi kommunikáció jelszintje – 06/07 

A JPTLI-től a lakáskészülékhez történő kommunikáció hangerejének beállítása az alábbi programozási 

parancssorral történik: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 06 (hosszú hangjelzés) XX (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

XX= a hangerő választható értéke 00 – 31 tartományban (2 számjegy 

A kód alapbeállítású értéke: 04 

 

A lakáskészüléktől a JPTLI-hez történő kommunikáció hangerejének beállítása az alábbi programozási 

parancssorral történik: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 07 (hosszú hangjelzés) XX (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

XX= a hangerő választható értéke 00 – 31 tartományban (2 számjegy 

A kód alapbeállítású értéke: 10 
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3.4.10 Külső kommunikáció jelszintje – 08/09 

A JPTLI-től a távoli telefonkészülékhez történő kommunikáció hangerejének beállítása az alábbi 

programozási parancssorral történik: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 08 (hosszú hangjelzés) XX (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

XX= a hangerő választható értéke 00 – 31 tartományban (2 számjegy 

A kód alapbeállítású értéke: 04 

 

A távoli telefonkészüléktől a JPTLI-hez történő kommunikáció hangerejének beállítása az alábbi 

programozási parancssorral történik: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 09 (hosszú hangjelzés) XX (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

XX= a hangerő választható értéke 00 – 31 tartományban (2 számjegy 

A kód alapbeállítású értéke: 10 

 

3.4.11 A JP4MED csengetési ideje hívásátirányítás idején – 64 

A kód alapbeállítású értéke: 10 

Aktív hívásátirányítási funkció esetén a hívógomb megnyomásakor a készülék először a JP4MED egységet 

csengeti meg. Ennek a hívásnak a csengetési időtartamát lehet itt beállítani. 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 64 (hosszú hangjelzés) XX (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

XX= a csengetési idő választható értéke 01 – 40 másodpercben tartományban (2 számjegy) 
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3.5 Hangjelzések programozása 

Amikor a JPTLI egy telefonszámot tárcsáz, egyetlen mód van annak felismerésére, hogy a hívott fél 

fogadta-e a hívást, foglaltat jelzett, vagy megszakította a kommunikációt, hogy észleljük a 

telefonszolgáltató által küldött hangjelzéseket. 

 

Három féle hangjelzés felismerése nélkülözhetetlen: 

- csengetési jelzés: ezt a hangjelzést akkor halljuk, ha a hívott készülék kicseng, 

- foglaltsági jelzés: ezt a hangjelzést akkor halljuk, ha a hívott fél éppen egy másik számmal beszél, 

és akkor is, amikor a hívott fél a kommunikációt megszakítja, 

- kommunikáció vége (EOC) hangjelzés: ezt a hangot néha akkor halljuk, amikor a hívott fél a 

kommunikációt megszakítja. 

Egy hangjelzés a hangok és az azokat követő csendek sorozatából áll. A használatos hangjelzések 

országtól, a telefon szolgáltatójától és a használt PABX rendszertől függően eltérhetnek. 

A hangjelzések beállítása a rendszeren belülről kell történjen. 

A programozási beállítás történhet automatikusan, a PABX rendszerhez történő csatlakozáskor. 

A programozási beállítás történhet manuálisan, amikor a készülék csatlakozik egy PABX rendszerhez vagy 

vezetékes telefonvonalhoz. 

 

Gyári alapbeállítása szerint a JPTLI felismeri az adott ország hangjelzéseit. 

 

3.5.1 Átkapcsolási módok külső telefon kommunikációra – 95 

A kód alapbeállítású értéke: 0 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 95 (hosszú hangjelzés) X (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

X=  

- 0: átkapcsolás kommunikációra a csengőhang végének érzékelésekor, 

- 1: átkapcsolás kommunikációra DTMF hang érzékelése esetén (bármely számgomb megnyomása) 

 

3.5.2 Automatikus várakozás beiktatása tárcsázás előtt – 98 

A kód alapbeállítású értéke: 3 

A JPTLI programozható oly módon, hogy a tárcsázás megkezdése előtt 1 – 6 másodpercig várakozzon. 

Ilyen várakozás a telefonszám tárcsázása közben is beiktatható, amennyiben például a JPTLI telepítése 

egy PABX rendszer vonalára történik. 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 98 (hosszú hangjelzés) X (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

X= a várakozási idő választható értéke 1 – 6 másodpercben tartományban 
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3.5.3 A hangjelzések manuális programozása – 99 

A hangjelzések manuális programozásához szükség van a használatos PABX vagy telefonszolgáltató által 

használt hangjelzések paramétereinek ismeretére. Ezt a PABX használati utasítása általában tartalmazza, 

de ha mégsem, érdeklődjön a telefonrendszer telepítőjénél/karbantartójánál. 

Az egyes beállítási értékeket 3 vagy 4 számjegyből álló értékek megadásával programozzuk, 

milliszekundum értékekben (pl. 0.8 másodperchez 800-at, 1.5 másodperchez 1500-at programozzon) 

 

 (a *2000# tárcsázása után) üsse be a 99 kódod 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a csengetési hang típusának számértékét (1 = szimpla, 2 

= dupla) 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a csengetési hang BE jelzésének minimális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a csengetési hang BE jelzésének maximális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a csengetési hang KI jelzésének minimális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a csengetési hang KI jelzésének maximális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a foglaltsági jelzés hang típusának számértékét (1 = 

szimpla, 2 = dupla) 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a foglaltsági hang BE jelzésének minimális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a foglaltsági hang BE jelzésének maximális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a foglaltsági hang KI jelzésének minimális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a foglaltsági hang KI jelzésének maximális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg az EOC hang típusának számértékét (1 = szimpla, 2 = 

dupla) 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg az EOC hang BE jelzésének minimális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a EOC hang BE jelzésének maximális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a EOC hang KI jelzésének minimális értékét, 

 a hosszú hangjelzést követően adja meg a EOC hang KI jelzésének maximális értékét, 

 

Példa: hangjelzések új értékeinek beprogramozása 

Hangjelzések 
Érték 

+/- tűrés 
Min & Max 

ms 
Beállítandó 

érték 
Gyári 

alapértékek (*) 

csengetési hang BE jel 1mp +/-200ms 800/1200 080/120 135/165 

csengetési hang KI jel 3mp +/-200ms 2800/3200 280/320 315/385 

foglaltsági hang BE jel 200ms +/-50ms 150/250 015/025 045/055 

foglaltsági hang KI jel 400ms +/-50ms 350/450 035/045 045/055 

EOC hang BE jel 500ms – 200ms +/-50ms 300/550 030/055 045/055 

EOC hang KI jel 500ms – 200ms +/-50ms 300/550 030/055 045/055 

 

(*) az ebben az oszlopban olvasható értékek a JPTLI készülék gyári alapbeállításai, és a gyári 

alaphelyzetbe való visszaállítás (RESET) művelet segítségével visszaállíthatók. 

FONTOS: Ha nincs EOC hang, vagy az EOC hang folytonos (nincs KI jelzés), adjon 0000 értéket ennek a 

hangjelzésnek mind a 4 paraméterére. 
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3.6 Hangüzenetek 

3.6.1 Hangüzenetek hangerejének beállítása - 18 

A kód alapbeállítású értéke: 10 

A JPTLI hangüzeneteinek hangerejét az alábbi parancssorral állíthatja be: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 18 (hosszú hangjelzés) X (The code 

entered is correct – A megadott kód helyes) 

 

ahol 

 

X= a hangüzenetek hangerejének választható értéke 0 – 7  

 

A JPTLI az alábbi szöveges üzenetekkel kommunikál a látogatóval és a felhasználóval: 

01 üzenet: „Kérem, várjon, hívása folyamatban van” 

02 üzenet: „Kérem lépjen be” 

03 üzenet: „Sajnálom, a vonal foglalt. Kérem, próbálja később” 

04 üzenet: „Sajnálom a hívást nem fogadták. Kérem, próbálja később” 

05 üzenet: „A magadott kód érvénytelen” 

06 üzenet: „A megadott kód helyes” 

07 üzenet: „Hívás a kapukészülékről” 

08 üzenet: „Telefonhívás” 

09 üzenet: „Átirányítás bekapcsolva” 

10 üzenet: „Átirányítás kikapcsolva” 

11 üzenet: „Hívása folyamatban van” 

 

 

3.7 Gyári alapértékek visszaállítása 

A JPTLI paramétereinek gyári alapértékre történő visszaállításához üsse be az alábbi parancssort: 

*2000# (The code entered is correct – A megadott kód helyes) 29 (The code entered is correct – A 

megadott kód helyes) 

 

A parancs a készülék működési paramétereit a gyári alapértékre állítja vissza. (Pl. a programozási jelszó 

visszaáll 2000-re.) 
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3.8 Programozási paraméterek összefoglaló táblázata 

 

Jelszó Kód Fejezet Funkció Paraméter Alapérték 

*2000# 

05 3.4.7 Ország kiválasztása Ország kód. Lásd 3.4.7 33 

18 3.6.1 Hangüzenetek hangereje Max: 0 Min:7 4 

25 3.3.1 JP4MED 1 relé vezérlése 2 számjegy 10 

33 3.3.2 JP4MED 2 relé vezérlése 2 számjegy 20 

29 3.7 
Gyári alapbeállítások 

visszaállítása 
Visszaállítás alapértékre - 

30 3.3.3 JPTLI relé vezérlése 2 számjegy 30 

31 3.3.1 
JP4MED 1 relé működési 

ideje 
01 – 10 másodperc 05 

34 3.3.2 
JP4MED 2 relé működési 

ideje 
01 – 10 másodperc 05 

32 3.3.3 JPTLI relé működési ideje 01 – 10 másodperc 05 

35 3.4.1 
A kommunikáció a 

JP4MED 1 relé 
aktiválásakor véget ér 

0: A kommunikáció 
folytatódik 

1-0: A kommunikáció a 
JP4MED 1 relé aktiválásakor 

azonnal véget ér 
1-1: A kommunikáció a 

JP4MED 1 relé aktiválását 
követően 5 másodperc múlva 

ér véget 

1-0 

36 3.4.1 
A kommunikáció a 

JP4MED 2 relé 
aktiválásakor véget ér 

0: A kommunikáció 
folytatódik 

1-0: A kommunikáció a 
JP4MED 2 relé aktiválásakor 

azonnal véget ér 
1-1: A kommunikáció a 

JP4MED 2 relé aktiválását 
követően 5 másodperc múlva 

ér véget 

1-0 

37 3.4.2 
A kommunikáció a JPTLI 

relé aktiválásakor véget ér 

0: A kommunikáció 
folytatódik 

1-0: A kommunikáció a JPTLI 
relé aktiválásakor azonnal 

véget ér 
1-1: A kommunikáció a JPTLI 

relé aktiválását követően 5 
másodperc múlva ér véget 

1-0 

43 3.4.3 
Hívás jelzése a 

lakáskészülék foglaltsága 
esetén 

0: rövid hangjelzéssel 
1: hangüzenettel 

1 

58 3.4.4 
Csengőhang kiválasztása 
a kapukészülékről érkező 

hívás esetén 

0: 1,5mp/3,5mp 
1: 1mp/1mp 

0 

59 3.4.5 
Hívás fogadásának 

késleltetése 
001 – 255 mp 020 

64 3.4.11 
JP4MED csengetési idő 
hívásátirányítás esetén 

01 – 40 mp 10 

78 3.4.8 
Hangüzenetek nyelvének 

kiválasztása 

0: Francia, 1:Angol, 
2:Falmand, 3: Spanyol, 4: 

Német, 5:Olasz 
0 

90 3.4.6 Új jelszó 4 számjegy 2000 
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95 3.5.1 
Kommunikáció módjának 

átkapcsolása 
0: Hang érzékelés 

1: DTMF kód érzékelés 
0 

98 3.5.2 Tárcsázás előtti várakozás 2 számjegy (1 -6) 3 

99 3.5.3 Hangok programozása  - 

00  
Kilépés a programozási 

üzemmódból 
Nem módosítható 00 

 

Jelszó Kód Fejezet Funkció Paraméter Alapérték 

*2001# * 3.2.1 
Aktiválódás a Hívó gomb 

megnyomásakor 

A JPTLI a kapukészüléktől 
érkező hívás hatására 

aktiválódik 
* 

 # 3.2.1 Hívó nyomógomb letiltása A JPTLI működése letiltva # 

 20 3.2.2 
A lakáskészülék 
csengetési ideje 

10 – 45 mp. 45 

 21 3.2.3 
Hívásátirányítás külső 

telefonszámának 
megadása 

Max 16 karakter + „#” 460 

 91  Új jelszó 4 számjegy 2001 

 00  
Kilépés a programozási 

üzemmódból 
Nem módosítható 00 
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4. FELHASZNÁLÓI ALAP MŰVELETEK 

4.1 Hívás látogató érkezésekor 

Az érkező látogatónak egyszerűen meg kell nyomnia a kapukészülék Hívó nyomógombját.  

A nyomógomb megnyomásakor a lakáskészülék csengeni kezd, illetve elindítja a külső készülék hívását, 

ha a hívásátirányítás funkció engedélyezve van. A látogató a hívás folyamatát a kapukészüléken a 

különböző hangjelzések és hangüzenetek meghallgatásával követheti. 

 

Amennyiben a hívásátirányítási üzemmód le van tiltva, ilyenkor csak a belső lakáskészüléket lehet hívni. 

Ha a lakáskészülék nem válaszol, a JPTLI átkapcsol készenléti üzemmódba. 

Amennyiben a hívásátirányítási üzemmód aktív, csak a külső telefonkészüléket lehet hívni. Ha a külső 

telefonkészülék nem válaszol az előre megadott időn (50mp) belül, vagy foglalt, a JPTLI átkapcsol 

készenléti üzemmódba. 

A belső vagy külső telefonkészüléken a hívást fogadó fél (továbbított hívás esetén) a „Call from door panel 

– Hívás a kapukészülékről” üzenetet fogja hallani, amikor a kommunikáció megkezdődik a látogatóval.  

A JP4MED és a JPTLI készülékek reléinek távvezérlése (belső vagy külső) telefonkészülékről 

Az 1 & 2 relé a JP4MED készüléken a 3 relé a JPTLI modulon található. 

1. Megjegyzés: a relék aktiválására szolgáló vezérlő kód programozható, bármely kétjegyű szám 

választható. Ön dönthet úgy például, hogy az 1. relét a 11-es, a 2. relét a 12-es kóddal szeretné aktiválni. 

(Az 1 & 2 relé a JP4MED modulon található.) 

2. Megjegyzés: a 3. relé vezérlő kódját szintén szabadon programozhatja. Ez a relé felhasználható például 

a hátsó ajtó vagy a gyalogos bejárat kinyitására, kamera vagy fényforrások bekapcsolására, és még sok 

más funkcióra… (A 3. relé a JPTLI modulon található). 

Kommunikáció lezárása 

A kommunikáció 1 perc múlva ér véget, illetve akkor, ha a JPTLI a kommunikáció végét jelző hangot 

érzékeli. 

 

4.2 Hívások átkapcsolása 

- tételezzük fel, hogy a lakó éppen kommunikál egy külső telefonszámmal a belső telefonkészüléken. 

Az érkező látogató megnyomja a kapukészülék Hívó nyomógombját. A lakó vagy a „Call from door panel – 

Hívás a kapukészülékről” üzenetet, vagy egy sípoló hangjelzést hall (a JPTLI programozásától függően). A 

lakónak ekkor három lehetősége van: 

- nem vesz tudomást a bejövő hívásról, folytatja a megkezdett beszélgetést a külső telefonszámmal. 

- a lakó megnyomja a telefonkészülékének # gombját, ekkor megszakítja a folyamatban levő 

beszélgetést a külső telefonszámmal, és átkapcsol a látogató hívásának fogadására (az ajtó 

nyitásával kapcsolatos eljárást a 4.1 pontba találja). 

- a lakó leteszi a kagylót, ezzel megszakítja a folyamatban levő beszélgetést a külső telefonszámmal. 

A telefonkészülék ekkor csengeni fog, hiszen a kapukészülékről hívás van folyamatban. 

 

- tételezzük fel, hogy a lakó éppen kommunikációban van egy, a kapukészülékről korábban hívást 

kezdeményező látogatóval. 



33 

Bejövő hívás érkezik egy külső telefonszámról. A lakó vagy a „Telephone call – Telefonhívás” üzenetet, 

vagy egy sípoló hangjelzést hall (a JPTLI programozásától függően). A lakónak ekkor három lehetősége 

van: 

- nem vesz tudomást a bejövő hívásról, folytatja a megkezdett beszélgetést a kapukészülék előtt álló 

látogatóval. 

- a lakó megnyomja a telefonkészülékének # gombját, ekkor megszakítja a folyamatban levő 

beszélgetést a kapukészülék előtt álló látogatóval, és átkapcsol a külső hívás fogadására. 

- a lakó leteszi a kagylót, ezzel megszakítja a folyamatban levő beszélgetést a kapukészülék előtt 

álló látogatóval. A telefonkészülék ekkor csengeni fog, hiszen egy külső telefonszámról hívás van 

folyamatban. 

 

4.3 Üzemmód kiválasztása 

A készülék három választható üzemmódja: 

KIKAPCSOLT üzemmód 

Az üzemmód választó kapcsoló „OFF – KI” állásban van. 

Ha a JPTLI ebben az üzemmódban van, a hívást csak a JP4MED csengő hangja jelzi. 

 

 

BEKAPCSOLT üzemmód 

BEKAPCSOLT állapot hívásátirányítás nélkül 

Az üzemmód választó kapcsoló „ON – BE” állásban van, a hívásátirányítási funkció le van tiltva. 

Ha a JPTLI ebben az üzemmódban van, a Hívó nyomógomb megnyomását követően a JP4MED 10 

másodpercig csenget, ezután a belső lakáskészülék kezd csengeni. 
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BEKAPCSOLT állapot hívásátirányítással 

Az üzemmód választó kapcsoló „ON – BE” állásban van, a hívásátirányítási funkció aktív. 

Ha a JPTLI ebben az üzemmódban van, a Hívó nyomógomb megnyomását követően a JP4MED 10 

másodpercig csenget, ezután a külső telefonkészülék kezd csengeni. 

 

A hívásátirányítás engedélyezése és letiltása: 

- a belső telefonkészülékről: 

A telefonkészülék nyomógombjainak használatával az alábbi parancsokat adhatja ki: 

 #*0 a hívásátirányítás letiltásához. A telefon kézibeszélőjében a 10 („Routing off – 

Átirányítás kikapcsolva”) üzenet vagy 3 rövid hangjelzés hallható. 

 #*1 a hívásátirányítás engedélyezéséhez. A telefon kézibeszélőjében a 9 („Routing on – 

Átirányítás engedélyezve”) üzenet vagy 3 rövid hangjelzés hallható. 

- a külső telefonkészülékről: 

Tárcsázza a JPTLI készülék telefonszámát. A belső telefonkészülék csengeni kezd. A beállított 

késleltetés után a rendszer válaszol a hívásra. A hívó fél a „Call from door panel - Hívás a 

kapukészülékről” üzenetet vagy 3 rövid hangjelzést hall. A telefonkészülék nyomógombjainak 

használatával az alábbi parancsokat adhatja ki: 

 #*0 a hívásátirányítás letiltásához. A telefon kézibeszélőjében a 10 („Routing off – 

Átirányítás kikapcsolva”) üzenet vagy 3 rövid hangjelzés hallható. 

 #*1 a hívásátirányítás engedélyezéséhez. A telefon kézibeszélőjében a 9 („Routing on – 

Átirányítás engedélyezve”) üzenet vagy 3 rövid hangjelzés hallható. 

A Hívó nyomógomb működésének engedélyezés és letiltása: 

- a belső telefonkészülékről: 

A telefonkészülék nyomógombjainak használatával az alábbi parancsokat adhatja ki: 

 #*# a Hívó nyomógomb letiltásához. A telefon kézibeszélőjében 3 rövid hangjelzés hallható. 

 #** a Hívó nyomógomb engedélyezéséhez. A telefon kézibeszélőjében 3 rövid hangjelzés 

hallható. 

- a külső telefonkészülékről: 

Tárcsázza a JPTLI készülék telefonszámát. A belső telefonkészülék csengeni kezd. A beállított 

késleltetés után a rendszer válaszol a hívásra. A hívó fél a „Call from door panel - Hívás a 

kapukészülékről” üzenetet vagy 3 rövid hangjelzést hall. A telefonkészülék nyomógombjainak 

használatával az alábbi parancsokat adhatja ki: 

 #*# a Hívó nyomógomb letiltásához. A telefon kézibeszélőjében 3 rövid hangjelzés hallható. 

 #** a Hívó nyomógomb engedélyezéséhez. A telefon kézibeszélőjében 3 rövid hangjelzés 

hallható. 
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NINCS VÁLASZ üzemmód 

A JPTLI rendszer külső telefonkészülékről történő deaktiválásához először hívja fel a JPTLI készülék 

telefonszámát, majd tárcsázza a #00 parancsot a hívás fogadását követő 8 másodpercen belül. Ettől 

kezdve a JPTLI nem válaszol a bejövő hívásokra. 
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PROGRAMOZÁSI ADATLAP 

 

Tárcsázza a JPTLI telefonszámát: …………………………….. majd a 3 rövid hangjelzést, 

vagy a „Call from door panel – Hívás a kapukészüléktől” üzenet vételét követően kezdje meg a készülék 

programozását. 

 

Külső telefonszám beállítása: 

*2001# „The code entered is correct - A megadott kód helyes” 

21 (hosszú hangjelzés) …………………………….. # (hívandó telefonszám, #-el lezárva) 3 

rövid hangjelzés vagy a „The code entered is correct - A megadott kód helyes” üzenet majd 00 a 

kilépéshez. 

 

Lakás telefonkészülék csengetési idejének beállítása: 

*2001# „ The code entered is correct - A megadott kód helyes” 

20 (hosszú hangjelzés) ………… (csengetés időtartamának beállítása), a „The code entered is 

correct - A megadott kód helyes” üzenet majd 00 a kilépéshez. 

 

JP4MED 1. relé távvezérlése: 

*2000# „ The code entered is correct - A megadott kód helyes” 

25 (hosszú hangjelzés) ………… (a relé aktiválására szolgáló DTMF kód), a „The code entered is 

correct - A megadott kód helyes” üzenet majd 00 a kilépéshez. 

 

JP4MED 1. relé működésének időtartama: 

*2000# „ The code entered is correct - A megadott kód helyes” 

31 (hosszú hangjelzés) ………… # (a relé működési ideje másodpercben, #-el lezárva), a „The code 

entered is correct - A megadott kód helyes” üzenet majd 00 a kilépéshez. 

 

JP4MED 2. relé távvezérlése: 

*2000# „ The code entered is correct - A megadott kód helyes” 

33 (hosszú hangjelzés) ………… (a relé aktiválására szolgáló DTMF kód), a „The code entered is 

correct - A megadott kód helyes” üzenet majd 00 a kilépéshez. 
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JP4MED 2. relé működésének időtartama: 

*2000# „ The code entered is correct - A megadott kód helyes” 

34 (hosszú hangjelzés) ………… # (a relé működési ideje másodpercben, #-el lezárva), a „The code 

entered is correct - A megadott kód helyes” üzenet majd 00 a kilépéshez. 

 

JPTLI relé távvezérlése: 

*2000# „ The code entered is correct - A megadott kód helyes” 

30 (hosszú hangjelzés) ………… (a relé aktiválására szolgáló DTMF kód), a „The code entered is 

correct - A megadott kód helyes” üzenet majd 00 a kilépéshez. 

 

JPTLI relé működésének időtartama: 

*2000# „ The code entered is correct - A megadott kód helyes” 

32 (hosszú hangjelzés) ………… # (a relé működési ideje másodpercben, #-el lezárva), a „The code 

entered is correct - A megadott kód helyes” üzenet majd 00 a kilépéshez. 
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A TELEPÍTETT RENDSZER FŐBB PARAMÉTEREI 

 

Programozott paraméter Gyári alapérték Telepített beállítás 

Külső telefonszám (21) 460 
 

   

Lakás telefonkészülék csengetési ideje (20) 45 mp 
 

   

A JP4MED 1. relé aktiválására szolgáló DTMF kód 10 
 

A relé működési időtartama 5 mp 
 

   

A JP4MED 2. relé aktiválására szolgáló DTMF kód 20 
 

A relé működési időtartama 5 mp 
 

   

A JPTLI reléjének aktiválására szolgáló DTMF kód 30 
 

A relé működési időtartama 5 mp 
 

   

A kommunikáció megszakítása a JP4MED 1. relé 
aktiválásakor 

Igen 
 

A kommunikáció megszakítása a JP4MED 2. relé 
aktiválásakor 

Igen 
 

A kommunikáció megszakítása a JPTLI relé 
aktiválásakor 

Igen 
 

 

Programozott paraméter Gyári alapérték Telepített beállítás 

Külső telefonszám (21) 460 
 

   

Lakás telefonkészülék csengetési ideje (20) 45 mp 
 

   

A JP4MED 1. relé aktiválására szolgáló DTMF kód 10 
 

A relé működési időtartama 5 mp 
 

   

A JP4MED 2. relé aktiválására szolgáló DTMF kód 20 
 

A relé működési időtartama 5 mp 
 

   

A JPTLI reléjének aktiválására szolgáló DTMF kód 30 
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A relé működési időtartama 5 mp 
 

   

A kommunikáció megszakítása a JP4MED 1. relé 
aktiválásakor 

Igen 
 

A kommunikáció megszakítása a JP4MED 2. relé 
aktiválásakor 

Igen 
 

A kommunikáció megszakítása a JPTLI relé 
aktiválásakor 

Igen 
 

 

 Gyári alapérték Telepített beállítás 

Működési paraméterek programozási jelszava 2000 
 

Hívó nyomógomb programozási jelszava 2001 
 

 

A JPTLI készülék telefonszáma: 

 

A JPTLI készülék gyári sorozatszáma (S/N): 
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GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK 

 

A gyárban elvégzett utolsó teszteket, illetve a készülék gyári alapbeállításra történő visszaállítását (29 

parancs) követően a készülék az alábbi paraméterekkel áll üzembe: 

- - Külső telefonszám     460 

- Hívás a kapukészüléktől csengőhangja  1,5 mp / 3,5 mp 

- Tárcsázás előtti automatikus várakozás  3 mp 

- Csengőhang      az ország beállításától függően 

- Foglaltsági jelzés     az ország beállításától függően 
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉK 

EGYES FUNKCIÓINAK HASZNÁLATÁVAL 

KAPCSOLATBAN 

A JP4MED készülék 1 L L kontaktusának 
nyitása kommunikáció közben 

A lakáskészülékről: 
- Fogadja a látogató hívását, 
- Üsse be a 10 kódot, majd tegye le a kagylót 

 
Külső telefonkészülékről: 

- Fogadja a látogató hívását, 
- Üsse be a 10 kódot, majd tegye le a kagylót 

 

 

A JP4MED készülék 2 L L kontaktusának 
nyitása kommunikáció közben 

A lakáskészülékről: 
- Fogadja a látogató hívását, 
- Üsse be a 20 kódot, majd tegye le a kagylót 

 
Külső telefonkészülékről: 

- Fogadja a látogató hívását, 
- Üsse be a 20 kódot, majd tegye le a kagylót 

 

 

A JPTLI készülék kontaktusának nyitása 
kommunikáció közben 

A lakáskészülékről: 
- Fogadja a látogató hívását, 
- Üsse be a 30 kódot, majd tegye le a kagylót 

 
Külső telefonkészülékről: 

- Fogadja a látogató hívását, 
- Üsse be a 30 kódot, majd tegye le a kagylót 

 

 

Hívásátirányítási üzemmód kiválasztása 

A lakáskészülékről: 
- Emelje fel a kézibeszélőt, 
- A hívásátirányítás törléséhez üsse be 

a # * 0 parancsot, 
- A hívásátirányítás újra aktiválásához üsse 

be a # * 1 parancsot, 
- Tegye le a kagylót 

 
Külső telefonkészülékről: 

- Hívja fel a JPTLI telefonszámát, 
- A hangüzenetet vagy a 3 rövid hangjelzést 

követően, 
- A hívásátirányítás törléséhez üsse be 

a # * 0 parancsot, 
- A hívásátirányítás újra aktiválásához üsse 

be a # * 1 parancsot, 
- Tegye le a kagylót 
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Működési hőmérséklettartomány:  0°C ~ 40°C 

Méretek (szélesség x magasság x mélység): 260 x 180 x 55 mm 

Súly:      Kb. 180g 

 

Csatlakozók:    (1) Szabványos, egyvonalas PBX jack mester csatlakozó  

      50 méteren belül vagy 

     (2) A cég belső kommunikációs hálózatának PABX alapú bővítése 

A csatlakozónak analóg (2 vezetékes, nem digitális) típusúnak kell 

lennie, vagy lehet digitális is, de analóg szimulációval. 

 

Alkalmazható telefonkészülékek: (1) standard analóg „nyomógombos” DTMF telefonkészülékek 

     (2) Mobil telefonkészülékek 

(3) Vezeték nélküli telefonkészülékek 

 

Tápfeszültség:   12V DC/0.5A 

 

Áramfelvétel:    nyugalmi - 200mA;  

a lakáskészülék csengetésének pillanatában: 200mA 

hangüzenetek leadása közben: 250mA 

a relé meghúzott állapotában: 320mA 

 

Szabványi megfelelőségek:  EN 60950 

     EN55022 Editin 98 Class B 

     EN55024 Editin 98 Class B 

     CTR21 

 

Kimeneti kontaktusok:  1 (N.O) 

 

Programozás:    Helyileg vagy távolról egy nyomógombos  

(DTMF) telefonkészülék használatával. 

 

A rendszer tárolóképessége:  1 hívószám (maximum 16 számjegy) 

 

Paraméterek tárolása:  Nem felejtő memória modul 

 

Burkolat anyaga:   ABS 

 

Tisztítás 

A készülék tisztításához használjon puha törlőrongyot és lágy tisztítószert. A tisztítószert ne fújja 

közvetlenül a készülékre. Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert vagy törlőrongyot. 
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ELSŐSEGÉLY 

 

HIBAJELENSÉG HIBA ELHÁRÍTÁSA 

Az LPTLI dobozán a piros működésjelző LED nem 
világít 

Ellenőrizze, hogy a készülék megkapja-e a 
működéséhez szükséges tápfeszültséget (12V DC 
– 0.5A) 

A JPTLI nem hívja fel a beállított számot 

Ellenőrizze a készülék „CO LINE” csatlakozási 
pontjain a küldő telefonvonal meglétét és a 
csatlakozás épségét 
Programozza be újra a felhívandó telefonszámot 
(lásd 3.2.3 pont) 

Nem működik a hívási funkció külső szám 
hívásakor. 

* A JPTLI egy PABX eszköz belső vonalára 
csatlakozik: a PABX rendszer által használt 
DTMF hangok eltérnek a JPTLI alap 
programozásában beállítottaktól. Lépjen 
kapcsolatba a készülék forgalmazójával a 
megfelelő DTMF hang típus automatikus 
programozásának kiválasztásához. 

* A JPTLI egy PBX telefonvonalra csatlakozik: a 
PBX rendszer által használt DTMF hangok 
eltérnek a JPTLI alap programozásában 
beállítottaktól. Lépjen kapcsolatba a készülék 
forgalmazójával, aki segítséget nyújt Önnek a 
megfelelő értékek kiválasztásához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Aiphone készülékek hivatalos Magyarországi disztribútora: 

HA-HO Hometechnics Kft.  

H-1139 Budapest Röppentyű u. 69. 

Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099 

Fax.: (36-1) 320-7748;  

Mobil: (36-30) 633-HAHO 

Email: info@ha-ho.hu;  

Honlap: www.ha-ho.hu 

 

mailto:info@ha-ho.hu
http://www.ha-ho.hu/

