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Köszönjük, hogy Aiphone terméket választott kommunikációs és biztonsági igényeinek kielégítése érdekében. Kérjük, hogy a 
rendszer telepítése előtt gondosan olvassa el jelen Útmutatót, és tárolja el egy megfelelően biztonságos helyre a további 
betekintés biztosítása céljából. 

* Kérjük, hogy tekintse át továbbá a mellékelt TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓT. 
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Az IS rendszerhez több útmutatót is készítettünk a különböző tervezési- és munkafolyamatokhoz. Használja az Ön rendszeréhez 
szükséges útmutatókat! 
 
Manuális beállítások 
A következő kézikönyvek helyi rendszerhez valóak. Olvassa el mindegyiket a rendszer telepítésére vagy használatra vonatkozóan, 
vagy adja át annak a személynek, akinek segítségére lehet! 
 

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ (A központi vezérlő egységhez mellékelt füzet) 
Állomások és vezérlő egységek telepítéséhez és csatlakoztatásához 
*Ez a kézikönyv főként egy szerelő vagy mérnök által használatos. 
 
BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ (Jelen kézikönyv) 
Ez a kézikönyv tartalmazza a rendszer üzembe állítása előtt elvégezendő beállításokat, illetve a karbantartási 
funkciók használatát. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (A központi vezérlő egységhez mellékelt lemezen található) 
Az egységek beállításához és a rendszer használatához nyújt segítséget. 
 
 

 
Miután minden rendszerkomponenst telepített és csatlakoztatott, be kell állítani a rendszert, hogy az az Ön szándéka szerint 
működjön. Győződjön meg róla, hogy elvégezte a beállításokat a rendszer üzembe helyezése előtt. 
 
FIGYELEM: 
 Győződjön meg róla, hogy elvégezte a rendszerbeállításokat használatba vétel előtt. Amennyiben ez nem történt 

meg, a rendszert nem lehet használatba venni. 
 Helyes beállításokat adjon meg! A megfelelő beállítások megtétele nélkül a rendszer nem fog rendesen működni. 
 
MEGJEGYZÉS: 
Ez a kézikönyv helyi rendszerek beállításában segít. Normál (IP) rendszer IP hálózattal történő beállításához olvassa el a 
normál (IP) rendszer BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓJÁT! 
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Az alábbi lista a web szerveren végrehajtandó beállítások listáját tartalmazza. A szürke cellákban található menüpontok vagy 
tételek beállítása kötelező. 
 

Főmenü Almenü Tétel Altétel Válaszható értékek Alapbeállítás
A 
bejelentkezési 
ablakban 

 Nyelv - 
Angol/Francia/Spanyol/ 
Holland/Olasz/Német/Japán 

Angol 

1 IP hálózat - 

IP verzió - IPv4/IPv6 IPv4 
(A hálózat működési 
módjának 
kiválasztása) 

 DHCP/Statikus IP cím DHCP 

Statikus IP cím Statikus IP cím - 192.168.0.30 
 Alhálózati maszk (IPv4 alhálózati maszk) 255.255.255.0 
 Alapértelmezett átjáró (IPv4/IPv6) - 
 Elsődleges DNS szerver (IPv4/IPv6) - 
 Másodlagos DNS szerver (IPv4/IPv6) - 

Egység neve - 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

- 

Web port sorszáma - 0 - 65535 443 

2 Admin 
információk 

- 

Adminisztrátori 
azonosító 

- 
Maximum 16 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

aiphone 

Adminisztrátori jelszó - 
Maximum 16 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

aiphone 

3 Rendszer 
beállítások 

Területi 
beállítás 

Név - 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

- 

Zónabeállítás Név - 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

- 

Felhasználható 
vezérlő 
egységek 
száma 

Szobai al-vezérlő 
egység 1~4, 
Kiegészítő vezérlő 
egység 1~2. 

- 
Csatlakoztatva/Nincs 
csatlakoztatva 

Nincs 
csatlakoztatva 

Állomás 
beállítások 

Terület (csak 
állomásoknál) 

- 01-99 01 

Állomás száma (csak 
állomásoknál) 

- 
001-999 
0001-9999 
00001-99999 

- 

Név (állomásoknál) - 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

- 

Név  
(Átjelző kimenethez) 

- 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

P1 – P4 

Típus - (Válasszon a bejegyzettek közül) - 

Részletes 
beállítások 

Kapuállomás/Szobai 
alállomás 

Hívott állomás beállításai 
(Válasszon legfeljebb 20 a 
bejegyzett mester állomás közül) 

- 

Elsőbbségi beállítások Normál/Elsőbbségi/Sürgős Normál 

Kontaktus 
bemenet 

Kontakus 
típusa 

NO (alaphelyzetben nyitott) /          
NC (alaphelyzetben zárt) 

NO 

Aktivált 
tevékenység 

Válasz az átjelzésre /Hívás 
(Normál/Elsőbbségi/Sürgős) 

Hívás (Normál) 

Átviteli hangerő növelése 
kihangosított üzemmódban 

BE/KI KI 

Kamera nagyítási 
alapbeállítás (csak videós 
kapukészülékeknél) 

0 (nagylátószögű)/1/2/4/5/6/7/9 
(nagyított) 

5 

Háttérfény kompenzáció 
(csak videós 
kapukészülékeknél) 

Túlexponált + / Alulexponált - Túlexponált + 

Hívásnyugtázó hang be/ki Be/KI BE 
Szobai alállomás hangszóró 
kiválasztása (csak szobai 
alállomásoknál) 

Beépített/Külső hangszóró Beépített 

Mester állomás 
Az állomások pásztázhatóak 

(Válasszon legfeljebb 20 a 
bejegyzett állomás közül) 

- 

Funkció tiltása BE (Érvényes)/ KI (Érvénytelen) BE 
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Főmenü Almenü Tétel Altétel Válaszható értékek Alapbeállítás

3  Rendszer 
beállítások 

Részletes 
beállítások 

Központi vezérlő 
egység 

K
o

n
ta

kt
u

s 
b

e
m

e
ne

t 

Kontaktus bemenet Bemenetek 1~4-ig - 
Kontaktus típus NO/NC NO 

Aktiválási feltétel 
Nincs aktiváló jel / 
Általános csengetés / 
Csengetés leállítása  

- 

Hangforrás (Csak ha az 
„Általános csengetés” opciót 
választotta az „Aktiválási 
feltétel” mezőben 

Belső hangforrás 
(Válasszon egy hang fájlt 
vagy hangsort a listában 
bejegyzettek közül.) 

- 

Elsőbbség (Csak ha az 
„Általános csengetés” opciót 
választotta az „Aktiválási 
feltétel” mezőben 

Normál / Elsőbbségi / 
Sürgős 

Normál 

Zóna (Csak ha a „Általános 
csengetés” opciót 
választotta az „Aktiválási 
feltétel” mezőben 

(Válasszon a bejegyzett 
területek közül.) 

- 

K
o

n
ta

kt
u

s 
ki

m
en

et
 

Kontaktus kimenet Kimenetek 1~8-ig - 
Kontaktus típus NO/NC NO 

Aktiválási feltétel 
Nincs aktiváló jel / Hívás / 
Ajtónyitás / Külső 
hangforrás / PA kimenet 

- 

Hívás (Csak ha a „Hívás” 
opciót választotta az 
„Aktiválási feltétel” mezőben 

BE / KI 
Normál: KI 
Elsőbbségi: KI 
Sürgős: KI 

Ajtónyitás (Csak ha az 
„Ajtónyitás” opciót 
választotta az „Aktiválási 
feltétel” mezőben 

(Válasszon egyet a 
bejegyzett kapuállomások 
közül) 

- 

Külső hangforrás (Csak ha a 
„Külső hangforrás” opciót 
választotta az „Aktiválási 
feltétel” mezőben 

Külső hangforrás 1 / Külső 
hangforrás 2 

1 

PA kimenet (Csak ha a „PA 
kimenet” opciót választotta 
az „Aktiválási feltétel” 
mezőben 

PA kimenet 1~4 1 

Szobai al vezérlő 
egység / Kiegészítő 
vezérlő egység 

K
o

n
ta

kt
u

s 
ki

m
en

et
 

Kontaktus kimenet Kimenetek 1~4-ig - 
Kontaktus típus NO/NC NO 

Aktiválási feltétel 
Nincs aktiváló jel / Hívás / 
Ajtónyitás / Külső 
hangforrás / PA kimenet 

- 

Hívás (Csak ha a „Hívás” 
opciót választotta az 
„Aktiválási feltétel” mezőben 

BE / KI 
Normál: KI 
Elsőbbségi: KI 
Sürgős: KI 

Ajtónyitás (Csak ha az 
„Ajtónyitás” opciót 
választotta az „Aktiválási 
feltétel” mezőben 

(Válasszon egyet a 
bejegyzett kapuállomások 
közül) 

- 

Külső hangforrás (Csak ha a 
„Külső hangforrás” opciót 
választotta az „Aktiválási 
feltétel” mezőben 

Külső hangforrás 1 / Külső 
hangforrás 2 

1 

PA kimenet (Csak ha a „PA 
kimenet” opciót választotta 
az „Aktiválási feltétel” 
mezőben 

PA kimenet 1~4 1 

Zóna 
beállítások 

Zónaszám - 
(Válasszon a bejegyzett 
értékek közül.) 

- 

állomások - (Válasszon a listából.) - 
PA kimenetek - (Válasszon a listából.) - 
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Főmenü Almenü Tétel Altétel Válaszható értékek Alapbeállítás

4   Csengő 

Hang fájl 
beállítása 

- - SF1 ~ SF15 
- 

Külső 
csengőhang 
forrás 

Hang sorszáma - ES1 ~ ES2 - 

Hang neve - 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

- 

Hang sor 
beállításai 

Fájl sorszám - SS1 ~ SS20 - 

A hangsor neve - 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

- 

Lépés szám - 1 ~ 10 - 

Hang forrás 

- 
Belső hangforrás / Külső 
hangforrás 

- 

Belső hangforrás: Hangfájl 
(Csak ha a „Sound source” 
(Hangforrás) menüben az 
„Internal sound source” 
(Belső hangforrás) 
menüpontot választotta. 

(Válasszon a bejegyzettek közül.) - 

Belső hangforrás: Hangfájl 
(Csak ha a „Sound source” 
(Hangforrás) menüben az 
„Internal sound source” 
(Belső hangforrás) 
menüpontot választotta. 

1 ~ 10 1 

Belső hangforrás: Hangfájl 
(Csak ha a „Sound source” 
(Hangforrás) menüben az 
„Internal sound source” 
(Belső hangforrás) 
menüpontot választotta. 

Külső hangforrás 1 / Külső 
hangforrás 2 

1 

Napi 
csengetési 
ütemterv 
beállítása 

Fájl sorszám - DS1 ~ DS10 - 

Ütemterv neve - 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

- 

Csengetési idő - 
Óra: 0 ~ 23 
Perc: 0 ~ 59 
Másodperc: 0 ~ 59 

- 

Hang sorszáma - 
Hang fájl (Válasszon a 
bejegyzettek közül.) / Hangsor  
(Válasszon a bejegyzettek közül.) 

- 

Zónaszám - (Válasszon a bejegyzettek közül.) - 
Elsőbbségi - Normál / Elsőbbségi /Sürgős Normál 

Csengetési 
ütemterv 
beállítása 

Heti csengetési 
ütemterv 

Ismétlődő beállítás 
Minden héten / Minden 2. héten / 
Minden 3 héten 

Minden héten 

Ütemterv kezdő dátuma 
A mai naptól számított 365 nap 
utánig (max. 366 nap) 

- 

Ütemterv befejező dátuma 
A kezdő naphoz képest 365 nap 
utánig (max. 366 nap) 

- 

Csengetési ütemterv Egyik sem, DS1 ~ DS10 - 

Egyedi csengetési 
ütemterv 

Dátum 
A mai naptól számított 365 nap 
utánig (max. 366 nap) 

- 

Ütemterv neve (Válasszon a bejegyzettek közül.) - 

Csengetési idő 
Óra: 0 ~ 23 
Perc: 0 ~ 59 
Másodperc: 0 ~ 59 

- 

Hang sorszáma Hang fájl / Hang sorozat - 
Zónaszám (Válasszon a bejegyzettek közül.) - 
Elsőbbség Normál / Elsőbbségi /Sürgős - 

Napi csengetési 
ütemterv 

? ? ? 

5   Átvitel 

Napi ütemterv 
beállítások 

Ütemterv sorszáma - DT1 / DT2 DT1 

Ütemterv neve - 
Maximum 24 egybájtos 
alfanumerikus karakter 

- 

Átviteli idő - 
Óra: 0 ~ 23 
Perc: 0 ~ 59 

- 

Ütemterv 
beállítások 

Heti átviteli ütemterv 

Ismétlési beállítás 
Minden héten / Minden 2. héten / 
Minden 3 héten 

Minden héten 

Ütemterv kezdő dátum 
A mai naptól számított 365 nap 
utánig (max. 366 nap) 

- 

Ütemterv befejezési dátum 
A kezdő naphoz képest 365 nap 
utánig (max. 366 nap) 

- 

Átviteli ütemterv Egyik sem / DT1 / DT2 - 

Egyedi átviteli 
ütemterv 

Dátum 
A mai naptól számított 365 nap 
utánig (max. 366 nap) 

- 

Ütemterv neve Egyik sem / DT1 / DT2 - 

Csengetés idő 
Óra: 0 ~ 23 
Perc: 0 ~ 59 

- 
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Főmenü Almenü Tétel Altétel Válaszható értékek Alapbeállítás

6   Időzítési 
beállítások 

- 

Hívás Normál / Elsőbbségi /Sürgős 10 ~ 600 mp. (0 – Korlátlan) 
Normál: 30 mp 
Elsőbbségi: 90 mp 
Sürgős: Korlátlan 

Kommunikáció - 30 ~ 600 mp. 60 mp 
Átjelzés - 30 ~ 600 mp. 60 mp 
Monitor - 10 ~ 600 mp. 60 mp 
Pásztázó monitor - 5 ~ 60 mp. 5 mp 
Kontaktus kimenet Külső hangforrás 1 10 ~ 300 mp. 30 mp. 
 Külső hangforrás 2 10 ~ 300 mp. 30 mp. 

Ajtónyitó - 

1 ~ 300 mp., 0 (Az ajtózár addig 
marad nyitva, amíg a „Door 
release” (Ajtónyitó) gombot 
nyomva tartja. 

10 mp. 

Kommunikáció 
leidőzítése 

- - 
10 mp. a leidőzítés 
előtt (fix) 

A mester állomás 
LCD kijelzőjének 
háttérfény 
kikapcsolása 

- - 
600 mp. az utolsó 
művelettől számítva 
(fix) 

7   Dátum és 
idő beállítások 

- 

A pontos idő 
beállítása 

Manuális beállítás 

Év: 2009 ~ 2099 
Hónap: 01 ~ 12 
Nap: 01 ~ 31 
Óra: 00 ~ 23 
Perc: 00 ~ 59 
Másodperc: 00 ~ 59 

- 

Szinkronizálás a számítógép 
órájával 

- - 

NTP 

Szinkronizálás az NTP 
szerverrel 

BE / KI KI 

NTP protokoll NTP NTP (fix) 
NTP szerver IP cím vagy domain név - 
NTP port sorszám 0 ~ 65535 123 
UTC időzóna: 
Óra 

-12 ~ +13 óra 0 

UTC időzóna: 
Perc 

0 / 30 / 45 (perc) 0 

Szinkronizálási időköz 1 ~ 240 (óra) 24 (óra) 

Téli / Nyári 
időszámítás átállása 

- BE / KI KI 
Kezdő hónap 1 ~ 12 (hét) - 
Kezdő hét 1 ~ 4 (hét) / Az utolsó hét - 
Kezdő nap Vasárnaptól Szombatig - 
Kezdő óra 0 ~ 23 (óra) - 
Kezdő perc 0 ~ 59 (perc) - 
Befejező hónap 1 ~ 12 (hónap) - 
Befejező hét 1 ~ 4 (hét) / Az utolsó hét - 
Befejező nap Vasárnaptól Szombatig - 
Befejező óra 0 ~ 23 (óra) - 
Befejező perc 0 ~ 59 (perc) - 
Óra eltérés 0 ~ 12 (hónap) 1 
Perc eltérés 0 / 30 / 45 (perc) - 

8   Adatfájl 
műveletek 
beállítása 

- 
Fájl letöltés - - - 

Fájl feltöltés - - - 
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A rendszerbeállítások megtétele előtt győződjön meg róla, hogy a PC csatlakoztatva van egy központi vezérlő egységhez (IS-
CCU). A számítógépen a rendszerbeállításokat a központi vezérlő egységhez (IS-CCU) tartozó webszerveren lehet elvégezni. 

 
Használati környezetének és PC-jének meg kell felelnie az alábbi rendszerkövetelményeknek a beállítások elvégzéséhez. 
 

Operációs rendszer 
Windows XP Home/Professional (SP3) (32bit) 
Windows Vista Ultimate/Home/Business/Enterprise (SP2) (32/64bit) 
Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (32/64bit) 

Processzor 2 GHz vagy több 

Rendszermemória 
1 GB RAM vagy több 

Merevlemez 
10 MB vagy több (felvételek készítéséhez további területre van szükség) 

Hangkártya 
 

Megjelenítő 

800 x 600 vagy magasabb felbontású (alap megjelenítés) 
1024 x 768 vagy magasabb felbontású (duplázott méretű megjelenítés) 
1920 x 1200 vagy magasabb felbontású (háromszoros nagyságú megjelenítés) 

Run-time 
Microsoft ®. NET Framework 2.0 vagy frissebb 

Hálózat 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet 

Protokoll 
TCP/IPv4 vagy V6, UDP/IPv4 vagy v6, SÍP, Egyéb 

Hálózati sávszélesség 320k-8Mbps 

Internet Explorer 
Internet Explorer 6.0 vagy frissebb (Internet beállításokon beállításokon belül SSL 3 
engedélyezett) 

 
 
PC csatlakoztatása egy központi vezérlő egységhez. 
Központi vezérlő egység PC-hez történő közvetlen 
csatlakoztatásakor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 

 Statikus IP cím esetén válassza ezt a csatlakozási 
módot. 

 Központi vezérlő egység PC-hez történő közvetlen 
csatlakoztatásához Ethernet crossover kábel 
használata szükséges. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Központi vezérlő egység PC-hez történő 
csatlakoztatása router vagy egyéb módszer által. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés 
Ezt a csatlakozási módot akkor válassza, ha a DHCP-től 
automatikusan fog IP címet kapni. 
  

1 
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Nyomja le a POWER (Főkapcsoló) „I” oldalát, az összes 
vezérlő egység egyidejű bekapcsolásához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség és 

állapotjelző LED-ek kigyulladtak. 

 

 

Kigyullad 

 

 

Indítsa el a PC-t és nyissa meg a böngészőablakot. 

Írja be a statikus IP címet (192.168.0.30), hogy 
hozzáférhessen a beállításokhoz a webszerveren. 

 

 

 

 

A webszerver bejelentkező ablaka megjelenik. 

Jelentkezzen be a rendszerbe a következő paraméterek 
megadásával. 

 Nyelv 
Válassza ki a beállítási ablak nyelvét. 

 Adminisztrátori azonosító 
Írja be a gyári azonosítót: „aiphone” 

 Adminisztrátori jelszó 
Írja be a gyári jelszót: „aiphone" 

 Belépés 
Kattintson a Login (Belépés) gombra a beállítási 
ablak eléréséhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FŐKAPCSOLÓ 
 Nyomja le a kapcsoló „I” oldalát 

az egység bekapcsolásához. 
 Nyomja le a kapcsoló „O” oldalát 

az egység kikapcsolásához. 

2 

3 

5 

4 
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A rendszerbe való bejelentkezés után a következő beállítási ablak jelenik meg. Ebben az ablakban végezheti el a beállításokat. 

<Példa a beállítási ablakra> 

 
 
A beállítási folyamat 

Kattintson a főmenünek arra a tételére, amelyiken beállításokat szeretne végezni. 
A kiválasztott menüponthoz tartozó beállítási ablak jelenik meg. 
 
Végezze el az egyes beállítások szükséges módosítását. 
 
Ha elvégezte a jelenleg megnyitott ablakon a beállításokat, kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) gombra a 
beállítások időleges eltárolásához. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítási változtatásokat, amiket megadott, kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 

 
Ismételje meg az 1~3 pontban leírt lépéseket a többi menüponton is.  

1 

2 

3 

4 
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A következő részben a az egyes menüpontokban végrehajtható beállításokat részletezzük. 
A tételekről részletes információkat a „BEÁLLÍTÁSOK LISTÁJÁBAN” vagy a képernyőn megjelenő tájékoztatásból találhat. 
 

 
 
Végezze el az IP hálózat szükséges beállításait a 
rendszerkövetelményeknek megfelelően. 
 

Kattintson az [1 IP network] (1 IP hálózat) menüpontra. 
 

 
Végezze el a beállításokat a beállítási ablak következő 
tételein. 
 [IP version] (IP verzió): 

Válasszon IP verziót az „IPv4” és „IPv6” közül attól 
függően, hogy milyen típusú hálózathoz csatlakoztatta a 
rendszert. 
* Amennyiben IPv6 hálózatra csatlakoztatja a rendszert, 

használjon Internet Explorer 7-et vagy annak újabb 
változatait. 

 Hálózati beállítások 
Adjon meg egy statikus IP címet az egységnek! Válassza 
a statikus IP cím használatát a „DHCP” és „Statikus IP 
cím” lehetőségek közül. 

 [DHCP]: 
Válassza ezt, ha a készülék IP címét a DHCP szerver 
szolgáltatja. 
* DHCP által szolgáltatott IP cím lekéréshez router 

szükséges. Előfordulhat, hogy a router (típustól függően) 
ezt a szolgáltatást nem tartalmazza. A router 
beállításához tekintse át a router kézikönyvét. 

 [Static IP address] (Statikus IP cím): 
Válassza ezt a menüpontot, ha a készülékhez rendelt 
statikus IP címet manuálisan kívánja beírni. Adja meg a 
kívánt IP címet, az alhálózati maszkot (csak IPv4 esetén), 
stb. 

 A statikus IP cím és az alhálózati maszk beírása 
kötelező. 

 [Unit name] (A készülék neve): 
Adjon nevet a készüléknek. Ez a név fog megjelenni a 
rendszerben. 

 [Web port number] (Globális hálózati portszám): 
Írjon be egy Web port számot, amely szükséges az SSL 
kommunikációhoz. 

 
Megjegyzés 
Azok a tételek melyeket nem lehet kiválasztani vagy 
megváltoztatni szürkével ki vannak satírozva. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
 Ha vissza szeretné vonni a beállítások 

változtatásait, kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
 
 

 
 
Biztonsági okból javasoljuk, hogy a gyári azonosítót és 
jelszót módosítsa. 
* A készülék gyári azonosítója és jelszava is „aiphone”. 
 

Kattintson a [2 Administrator settings] fejlécre a 
főmenüben. 
 

 
Végezze el a beállításokat a beállítási ablak következő 
tételein. 
 [New administrator ID] (Új adminisztrátori 

azonosító) 
Adjon meg egy új azonosítót. 

 [New administrator PW] (Új adminisztrátori 
jelszó): 
[New administrator PW (Re-type)] [Új 
adminisztrátori jelszó (újra)]: 
Írjon be egy új jelszót. 
* Maximum 16 egybájtos alfanumerikus karakter 

használható az azonosító és jelszó megadásához. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse)gombra. 

 
  

1 

2 
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Az állomások elkülönítéséhez a rendszerben területeket kell 
bejegyeznie. A névvel ellátott szám a terület számaként van 
nyilvántartva. Legfeljebb 99 területet lehet bejegyezni. 
 

Kattintson a [3 System setting] (Rendszerbeállítások) 
majd [Area setting] (Területi beállítások) menüpontokra 
a főmenüben. 

 
Írjon be egy nevet az 1-es számú területhez tartozó 
cellába. 

* A táblázatokban a „Number” pont alatt látható számok a 
területek számait jelentik 

* A területek nevének megadásához maximum 24, egybájtos 
alfanumerikus karakter használható. 

 
További területek bejegyzéséhez adjon neveket más 
számokhoz tartozó celláknak is. 

 
Kattintson a Temporarily stored  Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 

* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, kattintson 

a Cancel (Mégse)gombra. 

 
Megjegyzés 
 Legalább egy területet jegyezzen be az 1-es számú területhez. 
 A hívószám egy terület számból és állomás számból áll. 

 

 
Jegyezzen be zónákat átjelzéshez (közlemények küldéséhez 
és csengetéshez). A névvel ellátott szám zónaszámként van 
nyilvántartva. Legfeljebb 99 zónát lehet bejegyezni. 
 
* A zónák állomások csoportjai átjelzés és csengetés 
céljából. 
 

Kattintson a [3 System setting] (Rendszerbeállítások) 
majd [Zone setting] (Zónabeállítások) gombokra a 
főmenüben. 

 
Írjon be egy zóna nevet az 1-es számhoz tartozó 
cellához. 
* A táblázatban a számjegyek a „Number” pont alatt a zónák 

számait jelentik 
* Maximum 24 egybájtos alfanumerikus karakter használható a 

név megadásához. 

Adjon neveket más számokhoz tartozó celláknak is 
további zónák bejegyzéséhez. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse)gombra. 

 

 
Jegyezze be az összes csatlakoztatott (és későbbi 
csatlakoztatásra szánt) egységet. 
 

Kattintson a [3 System setting] (Rendszerbeállítások) 
majd [Control units composition] (Vezérlőegységek 
összeállítása) gombokra a főmenüben. 
 

 
Kattintson a bejegyzésre váró egység rádiógombjára a 
„Connected” pont alatt. 

 
 
* Kattintson a Connection check (Csatlakozás ellenőrzése) 

gombra a csatlakoztatott egységek lekérdezéséhez. A 
felismert csatlakoztatott egységek világoskék színnel ki 
vannak emelve. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse)gombra. 

  

1 

2 
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Jegyezze be az összes csatlakoztatott (és későbbi 
csatlakoztatásra szánt) állomást és átjelző kimenetet, és 
állítsa be a hozzájuk rendelt területet, az állomás számát az 
állomás (vagy átjelző) nevét és az állomás típusát. 
 

Kattintson a [3 System setting] (Rendszerbeállítások) 
majd a [Stations setting] (Állomás beállítások) 
gombokra a főmenüben. 
 

 
Kattintással pipálja ki a bejegyzésre váró állomásokat 
és átjelzőket. 

 
* A vezérlőegység kipipálásával az összes hozzá 

csatlakoztatott állomás és átjelző is ki lesz pipálva. 

 

 
A kipipált állomásoknál állítsa be a területet, az állomás 
számát, nevét és típusát, majd adjon nevet a kipipált 
átjelzőknek. 

 

* A  jellel ellátott celláknál válasszon célt a legördülő 
menüből. 

* Ugyanazon területen belül ne adjon azonos számot az 
állomásoknak! 

* A vezérlőegység azon csatlakozójának számát mutatja, 
amelyikhez az állomás csatlakoztatva van 

 

 
* A kipipált átjelző kimeneteknek mindenképpen 

nevet adni. 
 
 
 

További gombok: 
 

 Connection check (Csatlakozás ellenőrzése) 
Kattintson erre, hogy ellenőrizze, csatlakoztatva 
vannak-e az egységek. A csatlakoztatott egységek 
világoskékkel vannak jelezve. 

 
 [Collective setting] (Együttes beállítás) 

A következő gombokkal egyszerre lehet elvégezni 
ugyanazt a beállítást az összes kiválasztott 
állomáson. 

 
Megjegyzés 
Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta az összes 
célállomást a gombok használata előtt. 

 

 Area (Terület) 
Kattintson erre, hogy ugyanazt a terület számot adja 
meg mindegyik kiválasztott állomásnak. 

 
 Station number (Állomás száma) 
(Szükséges) 

Kattintson erre, hogy egymást követő számokat adjon 
az összes kijelölt állomásnak. Üssön be egy számot, 
és az lesz az első szám, ami a kijelölt állomások közül 
a legfölsőhöz tartozik majd. 

 
 Station name (Állomás neve)  

Kattintson erre, hogy hozzárendelje ugyanazt az 
állomás nevet és egymást követő számokat az 
összes kijelölt állomáshoz. Először írjon be egy 
állomás nevet és számot. 
 

 Station type (Állomás típusa) 
Kattintson erre, hogy ugyanazt az állomástípust 
rendelje hozzá az összes kijelölt állomáshoz. 

 
 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, kattintson 

a Cancel (Mégse)gombra. 
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Végezzen el részletes beállításokat a bejegyzett 
állomásokon. A beállításokat el lehet végezni az 
állomásokon egyedileg, vagy több azonos típusú állomáson 
is egyszerre. A beállítási tételek az állomás típusától függően 
különbözőek lehetnek. Először válasszon ki egy állomást 
(vagy állomásokat), majd nyissa meg a „Detailed settings” 
(Részletes beállítások) ablakot a beállítások elvégzéséhez. 

 
Alap műveletsor 

Kattintson a [3 System setting] (Rendszerbeállítások) 
majd a [Detailed setting of stations] (Állomások 
részletes beállítása) gombokra a főmenüben. 

 
Jelölje ki pipával azokat az állomásokat, amelyikeken 
részletes beállításokat akar végezni. 
* Több azonos típusú állomást egyszerre is be lehet állítani 
* Az összes azonos típusú állomást ki lehet választani a 

[Select all by type] (Összes kiválasztása típus szerint) 
gombra kattintva. 

 
Kattintson a Detailed settings (Részletes beállítások) 
gombra. A „Detailed settings” ablak megjelenik a 
kiválasztott állomástípushoz. A beállításokról bővebben 
a következőkben olvashat. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse)gombra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Részletes beállítások elvégzése 
kapuegységeken és szobaállomásokon 

 
Megjegyzés 
A kapuegységeken és szobaállomásokon külön kell 
elvégezni a beállításokat. Kapuegységet és 
szobaállomást egyszerre nem lehet kiválasztani. 

 
Válassza ki a kapuegységeket vagy szobaállomásokat 
a „3 System setting/Detailed setting of stations” 
ablakban. 

 
Kattintson a Detailed settings (Részletes beállítások) 
gombra, a „Detailed settings” ablak megnyitásához. 

 
Kattintson a három menüpont valamelyikre, hogy 
megnyissa a hozzá tartozó beállítási ablakot. 

 
* Az ablakok részletes beállításairól az alábbiakban olvashat. 

 
Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 
bezárásához és az előző ablakba történő 
visszalépéshez. 

 
 
 
 
Beállítások a [Called stations setting] (Hívott 
állomások beállításai) ablakon 
Állítsa be a mester állomás(okat), amelyeket a 
kiválasztott állomásokról hívhatóvá akar tenni. 
* Legfeljebb 20 mester állomást lehet beállítani 

 
Jelölje ki kattintással a cél állomásokat. 
 

 
 
Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra az állomások 

bejegyzéséhez és a Delete (Törlés) gombra a 
visszavonáshoz. 

 
Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 
bezárásához és az előző ablakba való visszatéréshez. 
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Beállítások a [Contact input] (Kapcsolási bemenet) 
ablakon 
Végezze el a kapcsolási bemenetre vonatkozó beállításokat. 

 
 [Priority] (Elsőbbség) 

Válassza ki a mester állomáshoz érkező hívások 
prioritását a „Normal” (Normál), „Priority” 
(Elsőbbségi) és „Urgent” (Sürgős) közül. 

 [Contact type] Kapcsolási típus (csak 
szobaállomások esetén) 
Válassza ki a NO (alaphelyzetben nyitott) vagy NC 
(alaphelyzetben zárt) lehetőséget. 

 [Triggered action] (Kiváltott cselekvés - csak 
szobaállomások esetén) 
Válassza ki, hogy miképp cselekszik az állomás 
bejövő jel esetén az „Answering to the page” 
(Átjelzésre válaszol) vagy „Call” (Hívás) lehetőségek 
közül. Ha a „Call” lehetőséget választja, állítsa be a 
hívás elsőbbségét is (Normál, Elsőbbségi vagy 
Sürgős) 

 Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 

bezárásához és az előző ablakba való 
visszatéréshez 

 
Beállítások az [Other] (Egyéb) ablakon 
 [Transmit volume boost at PTT) (Az átvitt 

hangerő erősítése kihangosított üzemmódban) 
Válassza ki, hogy kihangosított üzemmódban az 
átvitt hangerő növelt teljesítménnyel jusson-e el az 
állomásokhoz. ON (Be) vagy sem OFF (Ki). 

 [Camera zoom image preset] (Képnagyítási 
pozíció előzetes beállítása – csak 
kapuállomások esetén): 
Válassza ki az alapértelmezett képnagyítási pozíciót 
a rendelkezésre álló 9 pozícióból, vagy válassza a 0 
értéket (nagy látószög): 

 
Híváskor a kamera az alapértelmezés szerint 
kiválasztott nagyítási képpozícióra áll. 
 

 [Backlight adjustment] (Háttérfény kompenzáció 
– csak videó kapuállomások esetében): 
Válassza ki a nappali időszakban használni kívánt 
háttérfény kompenzációs eljárást „Expose +” 
(Felülexponált) vagy „Explose –„ (Alulexponált) 

 [Call acknowledge tune] (Hívásnyugtázó hang): 
Válassza ki, hogy a hívásnyugtázó hang hallható 
legyen-e a kapuállomáson vagy a szobai 
alállomáson ON (Be) vagy sem OFF (Ki). 
 
 

 [Room sub station speaker] (Szobai alállomás 
hangszórója – csak szobai alállomások 
esetében): 
Válassza ki, hogy beépített „Built-in speaker” vagy 
külső hangszórót „External speaker” kíván 
használni. 

 Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 
bezárásához és az előző ablakba való 
visszatéréshez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mester állomások részletes beállításai 
 

Válassza ki a mester állomásokat a „3 System 
setting/Detailed setting of stations” ablakban. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra a „Detailed settings” (Részletes beállítások) 
ablak megjelenítéséhez. 

 
Kattintson a két gomb közül az egyikre a hozzá tartozó 
beállítási ablak megnyitásához. 

 
* Az ablakok részletes beállításairól az alábbiakban olvashat. 

 
Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 
bezárásához és az előző ablakba történő 
visszalépéshez. 

 
 
 

Beállítások a [Stations to be scan monitored] 
(Pásztázott állomások) ablakon 
Állítsa be a pásztázandó állomásokat. 
* Legfeljebb 20 állomást lehet beállítani 

 
Kattintással pipálja ki a cél állomásokat. 
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Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra az állomások 

bejegyzéséhez és a Delete (Törlés) gombra a 
visszavonáshoz. 

 
Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 
bezárásához és az előző ablakba való visszatéréshez. 

 
Beállítások az [Other] (Egyéb) ablakon 

 
 [Operating master station] (Mesterállomás 

használatával) 
Válassza ki, hogy engedélyezi-e a következő 
funkciókat a mesterállomásnak „Valid” (Érvényes) 
vagy „Invalid” (Nem érvényes) 
 Átjelzés kezdeményezése 
 Csengetéses átjelzés kezdeményezése 
 Felügyelet/Pásztázó felügyelet 
 Ajtónyitás 

 
 Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 

bezárásához és az előző ablakba történő 
visszalépéshez. 

 

 Központi vezérlő egységek, kiegészítő 
vezérlő egységek és szoba alvezérlő 
egységek részletes beállításai 

 
Megjegyzés 
Végezze el a központi vezérlő egységek, kiegészítő 
vezérlő egységek és szobai alvezérlő egységek 
szükséges beállításait. Különböző típusú vezérlő 
egységek (pl. egy központi vezérlő egység és egy 
szobai alvezérlő egység egyidejű kiválasztása nem 
lehetséges). 
 
Válassza ki a kívánt központi vezérlő egységeket, 
kiegészítő vezérlő egységeket vagy szoba alvezérlő 
egységeket a „3 System setting/Detailed setting of 
stations” ablakban. 
 
Kattintson a Detailed settings (Részletes beállítások) 
gombra, a „Detailed settings” ablak megnyitásához. 
 
Kattintson a két gomb közül az egyikre a hozzá tartozó 
beállítási ablak megnyitásához. 

 
* Az ablakok részletes beállításairól az alábbiakban 

olvashat. 
 
Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 
bezárásához és az előző ablakba történő 
visszalépéshez. 
 
 

A [Contact input] (kontaktus bemenet) ablakban 
végrehajtható beállítások (csak központi vezérlő 
egység esetén) 
Válassza ki a bemenetek működési módját (1-4-ig). 

 
Válassza ki a bemeneti csatlakozást (1,2,3 vagy 4) a 
legördülő menüből. 

 
 

[Contact type] (Kontaktus típusa) 
Válassza ki, hogy NO (Alaphelyzetben nyitott) vagy NC 
(Alaphelyzetben zárt) 

 
[Trigger condition] (Aktiválási feltétel) 
Válasszon a [None] (Nincs), [Broadcast chime] 
(Általános csengetés) vagy [Stop chime] (Csengetés 
leállítása) közül aktiválási feltételnek. Jel esetén a 
kiválasztott módon viselkedik majd a rendszer. 

 
 [None] (Nincs): 

A bejövő jel nem aktivál semmit. 
 [Broadcast chime] (Általános csengetés): 

Jel esetén a megadott zónában aktiválódik a 
csengetéses átjelzés 

 [Stop chime] (Csengetés leállítása): 
Bejövő jel esetén a jelenleg sugárzott csengetés 
leáll. 

 A következő tételek csak akkor válaszhatóak, ha a 
[Broadcast chime] (Általános csengetés) ki van 
választva 

 [Sound source] (Hangforrás) 
Válassza ki az [Internal sound source] (Beépített 
hangszóró) vagy [External sound source] (Külső 
hangszóró) tételt, hogy megadja a csengetés 
forrását. Az [Internal sound source] (Belső 
hangszóró) választása esetén válasszon ki egy 
hangfájlt  vagy szekvenciát a bejegyzettek közül. 

 [Priority] (Elsőbbség) 
Válassza ki a csengetéses átjelzés elsőbbségét a 
„Normal” (Normál), „Priority” (Elsőbbség) vagy 
„Urgent” (Sürgős) tételek közül. 

 [Zone] (Zóna) 
Válassza ki a csengetéses átjelzés célzónáját a 
listában bejegyzettek közül. 

 
Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 
bezárásához és az előző ablakba történő 
visszalépéshez. 

 
A [Contact output] (Kontaktus kimenet) ablakban 
végrehajtható beállítások 

 
Állítsa be az kontaktus kimenet sorcsatlakozók 
aktiválási feltételeit. 
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Válasszon ki egy kimeneti sorcsatlakozót a legördülő 
menüből. 
 

 
* Válasszon 1-8-ig a központi vezérlő egység esetén és 

1-4-ig a kiegészítő vezérlő egységek és szoba 
alvezérlő egységek esetén. 

 
[Contact type] (Kontaktus típusa) 
Válasszon az NO (Alaphelyzetben nyitott) vagy NC 
(Alaphelyzetben zárt) lehetőségek közül. 

 
[Trigger condition] (Aktiválási feltétel) 
Válasszon az alábbi események közül, hogy melyik 
legyen az aktiválási feltétel. 
A kiválasztott esemény érzékelésekor a kimenet 
aktiválódik. 
 [None] (Nincs): 

Nem lesz kimenet aktiválva. 
 [Call] (Hívás): 

Végezze el a beállítást mindegyik „Normal” 
(Normál), „Priority” (Elsőbbség) és „Urgent” (Sürgős) 
ponton. 

 [Door release] (Ajtónyitás): 
Válassza ki a cél állomást a listába bejegyzettek 
közül. 

 [External sound source] (Külső hangforrás): 
Válassza ki az [External sound source 1] (Külső 
hangforrás 1) vagy [External sound source 2] (Külső 
hangforrás 2)-t, ami a vezérlő egységhez van 
csatlakoztatva. 

 [PA output] (Átjelző kimenet) 
Válasszon a „PA output 1 – PA output 4” (1-es 
átjelzőtől 4-es átjelzőig) közül, ami a vezérlő 
egységhez van csatlakoztatva. 

 
Kattintson a Close (Bezárás) gombra az ablak 
bezárásához és az előző ablakba történő 
visszalépéshez. 

 

 
Állomások és PA kimenetek hozzárendelése a bejegyzett 
zónákhoz. 
 

Kattintson a [3 System setting] (Rendszerbeállítások) 
majd a [Zone setting] (Zónabeállítások) gombra a 
főmenüben. 

 

Válasszon egy zónát a listából. 

 
Kattintson a Reference gombra, hogy megjelenítse az 
összes állomást, ami a rendszerhez van csatlakoztatva. 

 
Egy újabb ablak jelenik meg, amelyen a bejegyzett 
állomások vannak megjelenítve a listában. 

 
A jelölő négyzetek kipipálásával válassza ki a cél 
állomásokat. 

 
 
Az állomásokat az alábbi módokon  jelölheti ki: 
 Egyesével pipálja ki őket 
 Az összes azonos típusú állomást ki lehet 

választani a megfelelő gombbal a [Select all by 
type] (összes kiválasztása típus szerint) 

 Válassza ki az összes azonos típust majd adjon 
hozzá vagy töröljön közülük. 

 
Kattintson a Select complete (Választás befejezése) 
gombra, miután végzett az állomások kiválasztásával. 

 
Megjelenik az előző ablak és a kiválasztott tételek a 
listában vannak. 
* Bejegyzett állomás törléséhez pipálja ki a listában az 

állomást, majd kattintson a Delete (Törlés) gombra. 

* Jegyezze be a átjelzőket is ugyanazon módon, ahogy 
az állomásokat. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
 

 
 
A csengőhang céljára egyéni hangadatokat is bejegyezhet. 
Ehhez a kiválasztott MP3 fájlokat előzőleg fel kell másolnia a 
PC-re. (Csak MP3 fájlokat lehet bejegyezni a rendszerbe.) 
 
* Legfeljebb 15 fájlt lehet bejegyezni. 
* Használjon a lenti táblázat adatainak megfelelő 

hangfájlokat. 
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Kattintson a [4 Chime] (Csengetés) majd [Sound file] 
(Hangfájl) pontokra a főmenüben. 

 
Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, a hangfájlok 
rendszerbe való letöltéséhez. 
 
Megnyílik egy újabb ablak. 
 
Töltse le a hangfájlokat a számítógépről. 
A letöltött fájlok automatikusan bejegyzésre kerülnek 
egy számmal (SF1-SF15) 

 
A fájlok letöltésének befejeztével kattintson a Close 
(Bezárás) gombra. 
Megjelenik az előző ablak és a bejegyzett hangfájlok 
megjelennek a listában. 
* Ha törölni szeretne egy hangfájlt, pipálja ki a listában, 

majd kattintson a Delete (Törlés) gombra. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
 
Hangfájl adatok 
 

 
 

 
 
Jegyezzen be hangsorozatokat a csengetéshez. 
 
* Legfeljebb 20 sorozatot lehet bejegyezni. 
 

Kattintson a [4 Chime] (Csengetés) majd [Sound 
sequence registration] (Hangsorozat bejegyzése) 
gombokra a főmenüben. 

 
[File number] (Fájl száma): 
Válasszon egy fájlszámot, amihez a hangsorozatot be 
akarja jegyezni a legördülő menüből. 

 

[Sound sequence] (Hangsorozat): 
Írja be a hangsorozat nevét. 
* Legfeljebb 24 alfanumerikus karakter hosszúságú 

lehet. 
 

Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, hogy 
hangfájlokat adjon hozzá a hangsorozathoz. 
Egy újabb ablak jelenik meg. 

 
Egyéb gombok 

 Edit 
Ha meg akar változtatni vagy módosítani egy 
hozzáadott hangfájlt, pipálja ki a listában, majd 
kattintson az Edit (Módosítás) gombra.  

 Delete 
Hozzáadott hangfájl törlésekor pipálja ki a fájlt a 
listában, majd kattintson a Delete (Törlés) gombra. 

 
[Step] (Lépés) 
Válasszon a még fel nem használt lépés számok közül. 
* Ha egy új hangforrást egy olyan lépésszámhoz rendel, 

mely már használatban volt, az új hangforrás átveszi 
a lépésszám sorszámát, és az eddig meglevők, 
eggyel nagyobb sorszámot kapnak. 

* Ha a kiválasztott lépésszám előtt egy fel nem használt 
lépésszám van, a rendszer automatikusan a fel nem 
használt lépésszámot állítja be az új hangforrás 
számára. 

 
[Sound source] (Hangforrás): 
Válassza ki a hangforrást a belső hangfájlok vagy külső 
hangforrások közül. 
 [Internal sound source] (Belső hangforrás) 

Ha ezt választja, válasszon egy hangfájlt a 
bejegyzettek közül, majd állítsa be annak ismétlési 
idejét. 

 [External sound source] (Külső hangforrás) 
Ha ezt választja, válassza ki a 1-es vagy 2-es külső 
hangforrást, ami a központi vezérlő egységhez van 
csatlakoztatva. 

 
Ha végzett az ablakban végrehajtható beállításokkal, 
kattintson a Close (Bezárás) gombra. 
Megjelenik az előző ablak és a bejegyzett hangfájlok 
megjelennek a listában. 

 
További hang sorozatok bejegyzéséhez ismételje meg 
a lépéseket 2-7-ig. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
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Legfeljebb 10 napi csengetési ütemtervet lehet bejegyezni. 
 

Kattintson a [4 Chime] (Csengetés) és [Daily schedule] 
menüpontokra a főmenüben. 

 
[File number] (Fájl száma): 
Válassza ki a napi ütemtervet mentésére szolgáló fájl 
számát. 

 
[Schedule name] (Ütemterv neve): 
Írjon be egy nevet a napi ütemtervnek. 

 
Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra programok 
hozzáadásához. 

 
Egyéb gombok 

 Edit 
Ha módosítani kíván egy programot, pipálja ki a 
listában, majd kattintson az Edit (Módosítás) gombra.  

 Delete 
Egy adott program törléséhez pipálja ki a fájlt a listában, 
majd kattintson a Delete (Törlés) gombra. 

 
[Chime time] (Csengetési idő): 
Állítsa be az indítási időt (óra, perc, másodperc) 
 Az óra megadásánál használjon 24 órás 

formátumot. 
 

[Sound number] (Hang száma): 
Pipálja ki a [Sound file] (Hangfájl) vagy [Sound 
sequence] (Hangsorozat) lehetőséget, majd válasszon 
egy fájlt, vagy sorozatot a legördülő menüből. 

 
[Zone number] (Zóna száma): 
Válassza ki a csengetés sugárzásának célzónáját a 
legördülő menüből. 

 
[Priority] (Elsőbbség): 
Válassza ki a csengetés sugárzásának elsőbbségét a 
„Normal” (Normál), „Priority” (Elsőbbségi) és „Urgent” 
(Sürgős) lehetőségek közül. 

 
Ha végzett a beállításokkal, kattintson a Close 
(Bezárás) gombra. 
Megjelenik az előző ablak, és a hozzáadott programok 
megjelennek a listában. 

 
További programok hozzáadásához ismételje meg a 
lépéseket 2-9-ig. 

 
 

Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
 

 
Lehetősége van heti, vagy önálló napi csengetési ütemtervek 
összeállítására is. 
* A beállításokat 365 napra előre meg lehet tenni. 
 

Kattintson a [4 Chime] (Csengetés) majd [Schedule 
setting] (Ütemterv beállítás) pontokra a főmenüben. 

 
A beállításokat a  Weekly chime schedule setting (Heti 

csengetési ütemterv beállítása), Individual chime 

schedule setting (Egyéni csengetési ütemterv 

beállítása) és a Chime schedule DL (Napi csengetési 
ütemterv beállítása) gombra kattintva kezdeményezheti.  

 
* Az egyes ablakokban történő beállításokról a 

következőkben olvashat. 
 

Miután végzett a beállításokkal a különböző ablakokon, 
kattintson a  Close (Bezárás) gombra. 

 

 
 

Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
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Beállítások a [Weekly chime schedule] (Heti 
csengetési ütemterv) ablakon. 
Válassza ki azt az időtartamot, amikor használni akarja 
az ütemtervet. 

 
 

* A havi naptárat a Refer calendar (Naptár megnyitása) 
gombra kattintással megnyitva a kívánt dátum 
könnyen kiválasztható. 

 
 

A legördülő menüből válasszon mindegyik naphoz 
egyet a bejegyzett napi csengetési ütemtervek közül 
vagy válassza a nincs ütemterv menüpontot. 

 
Miután végzett a beállításokkal ezen az ablakon, 
kattintson a Close (Bezárás) gombra. 

 
 

Beállítások az [Individual chime schedule] (Egyéni 
csengetési menetrend) ablakon. 

Attól függetlenül, hogy egy heti ütemterv már be lett állítva, 
megadott dátumokra egyéni ütemtervet is megadhat. 
 

A  és  gombok lenyomásával válassza ki a 
kívánt dátumot. 

 
[Schedule name] (Ütemterv neve): 
Válasszon egyet a bejegyzett ütemtervek közül vagy 
válassza a nincs ütemtervet a legördülő menüből. 

 
Szükség esetén módosítsa az ütemtervet. 

 
 Programok hozzáadásához kattintson az Add 

(Hozzáadás) gombra. 

 Programok módosításához kattintson az Edit 
(Módosítás) gombra. 
Egy újabb ablak nyílik meg, amelyben meg lehet 
adni a [Chime time] (Csengetési idő), [Sound 
number] (Hang száma), [Zone number] (Zóna 
száma) és [Priority] (Elsőbbség) beállításait. Az 
előző ablakba történő visszalépéshez kattintson a 
Close (Bezárás) gombra. 

 Programok törléséhez kattintson a Delete (Törlés) 
gombra. 

 
Miután az adott ablakon végzett a beállításokkal, 
kattintson a Close (Bezárás) gombra. 

 
Lehetőség van a beérkező hívások más mesterállomásra 
történő automatikus átirányítására szolgáló ütemterv 
felállítására is. Az ebben a beállításban alkalmazott 
bejegyzéseket használja majd a rendszer a mester állomás 
hívásátirányítási műveleteinek beállítása során. 
 
Legfeljebb 2 napi ütemtervet lehet bejegyezni. 
 

Kattintson az [5 Transfer] (Átirányítás), majd a [Daily 
transfer schedule] (Napi átirányítási ütemterv) pontokra 
a főmenüben. 

 
[Schedule number] (Ütemterv száma): 
Válassza ki a DT1 vagy DT2. 

 
[Schedule name] (Ütemterv neve): 
Adjon meg egy nevet a napi ütemtervnek. 
* Legfeljebb 24 alfanumerikus karaktert használhat. 

 
[Call transfer time] (Hívásátirányítás ideje): 
Adja meg a hívásátirányítás kezdésének [Start time 
(hour and minute)] (Kezdési idő órában és percben 
megadva) és befejezésének [End time (hour and 
minute)] (Befejezési idő órában és percben megadva) 
idejét. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
 

 
Beállíthat egy heti átirányítási ütemtervet és egyéni napi 
ütemterveket is. 
* A beállításokat 365 napra előre el lehet végezni. 
 

Kattintson az [5 Transfer] (Átirányítás) majd [Schedule 
setting] (Ütemterv beállítások) gombokra a főmenüben. 

 
A beállításokat a Weekly transfer schedule setting (Heti 

átirányítási ütemterv beállítása) és Individual transfer 

schedule setting (Egyéni átirányítási ütemterv 
beállítása) gombokra kattintva megnyitott ablakokon 
végezheti el. 

 
* Az egyéni átirányítási ütemtervet csak akkor lehet 

beállítani, ha egy adott nap ki van jelölve a naptárban. 
* Az alábbiakban a különböző ablakok beállításairól 

olvashat.  
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Miután az adott ablakon végzett a beállításokkal, 
kattintson a Close (Bezárás) gombra. 

 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 

 
 
 

Beállítások a [Weekly transfer schedule] (Heti 
átirányítási ütemterv) ablakban 

 
Válassza ki azt az időszakot, amikorra az ütemtervet 
alkalmazni kívánja. 

 
* Az egy hónapos naptárat a Refer calendar (Naptár 

megnyitása) gombra kattintással nyithatja meg és így 
könnyedén választhat dátumot. 

 
 

A legördülő menüből válasszon mindegyik naphoz 
egyet a bejegyzett napi csengetési ütemtervek közül 
vagy válassza a „nincs ütemterv” menüpontot. 

 
Miután végzett a beállításokkal, kattintson a Close 
(Bezárás) gombra. 

 
Beállítások az [Individual transfer schedule] (Egyéni 
átirányítási ütemterv) ablakban. 

 
Attól függetlenül, hogy egy heti ütemterv már be lett 
állítva, megadott dátumokra egyéni ütemtervet is 
megadhat. 

 
 
 

A  és  gombok lenyomásával válassza ki a 
kívánt dátumot. 

 
[Schedule name] (Ütemterv neve): 
A legördülő menüből válasszon egyet a bejegyzett 
ütemtervek közül vagy válassza a „nincs ütemterv” 
menüpontot. 

 
[Call transfer time] (Hívásátirányítás ideje): 
Ha szükséges változtassa meg a hívásátirányítás 
kezdésének [Start time (hour and minute)] (Kezdési idő 
órában és percben megadva) és befejezésének [End 
time (hour and minute)] (Befejezési idő órában és 
percben megadva) idejét. 
* Változtatás esetén a „None” (Nincs) lesz megjelenítve 

a [Schedule name] (Ütemterv neve) pont alatt. 
 

Miután végzett a beállításokkal, kattintson a Close 
(Bezárás) gombra. 

 

 
Állítsa be az egyes műveletek idejét. 
* Ezt a beállítást feltétlenül el kell végezni. 
 

Kattintson a [6 Timer setting] (Időzítő beállítása) 
menüpontra a főmenüben. 

 
 

Állítsa be az egyes műveletekhez rendelt időzítési 
paramétereket. 

 
* A megadható tartomány az egyes adatbeviteli mezők 

jobb oldalán látható. 
 
 [Call] (Hívás): 

Állítsa be a bejövő hívások hosszát kapuállomások 
és szoba alállomások részére „Normal” (Normál), 
„Priority” (Elsőbbség) és „Urgent” (Sürgős) hívások 
esetére. 

 [Communication] (Kommunikáció): 
Állítsa be a mester és alállomások, illetve mester 
állomások közti kommunikáció időtartamát. 

 [Paging] (Átjelzés): 
Állítsa be az átjelzés időtartamát. 

 [Monitor] (Felügyelet) 
Állítsa be az egy állomásra vonatkozó felügyelet 
időtartamát. 

 [Scan monitor] (Pásztázás): 
Állítsa be az egyes állomásokra vonatkozó 
pásztázás időtartamát. 
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 [Contact output] (Kontaktuskimenet): 
Állítsa be a kontaktuskimenet által aktivált 1-es és 
2-es külső hangforrásból történő csengetés 
időtartamát. 

 [Door release] (Kapunyitás): 
Állítsa be a kapunyitás időtartamát. 
Ha az időtartamot „0” értékre állítja, az ajtónyitás 
csak addig van aktiválva, amíg a mester állomáson 
a nyitó gombot lenyomva tartják. 

 [Communication time out tone] (Kommunikáció 
időtúllépési hang): 
Adja meg a kommunikáció időtúllépés figyelmeztető 
hangjának időtartamát. 

 [Master’s LCD backlight auto OFF] (Mester 
állomás LCD kijelző háttérfényének automatikus 
kikapcsolása): 
Állítsa be, hogy mennyi idő után kapcsoljon le a 
mester állomás kijelzőjének háttérfénye, 
amennyiben nem érzékel műveletet. 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
 

 
Állítsa be a rendszer dátumot és időt, ami a csengetési és 
átirányítási ütemterv által használatos. 
 

Kattintson a [7 Date and time setting] (Dátum- és 
időbeállítás) pontra a főmenüben. 

 
Végezze el a következő beállításokat. 

 
 [Current time setting] (Pontos idő beállítása - 

kötelező): 
Állítsa be a pontos időt és dátumot. Választhat a 
manuális bevitel, a számítógép órájával történő 
szinkronizálás vagy az NTP szerver órájával történő 
szinkronizálás közül. 

 [NTP (Network Time Protocol)] (Hálózati Idő 
Protokoll): 
Amennyiben a „Synchronizong with an NTP szerver” 
(Egy NTP szerverhez történő szinkronizálás) 
menüpontot választja a pontos idő beállításához, be 
kell állítania az NTP protokollt, az NTP szervert és 
az NTP port sorszámát.  
* Az NTP szerver sorba a szerver IP címét vagy 

domain nevét írhatja be, amennyiben egy külső 
NTP szervert kíván az órajel alapjának 
meghatározni. 

 [UTC Time zone] (Egyetemes Időzóna): 
Állítsa be az Ön tartózkodási helyéhez képest a 
„Coordinated Universal Time (UTC)” idő eltolódását. 

Beállítandó értékek: [Time difference] (Idő eltérés) 
és [Hour difference] (Óra eltérés). 

 [Daylight saving time] (Téli/Nyári óra átállítás) 
Állítsa be, hogy a rendszer használata során 
figyelembe kívánja-e venni a nemzetközi Téli/Nyári 
időszámítás eltérését. Választható értékek ON (Be) 
és OFF (Ki). A paraméter engedélyezett (BE) 
állapotában be kell állítania az átállási, visszaállási 
dátumot és időt, valamint az eltérés mértékét. 

 [Synchronize interval] (Szinkronizálási időköz): 
Állítsa be az NTP szervertől átvett idő adat 
szinkronizálási időközét, továbbá a rendszer belső 
szinkronizálásának időközét (órában 
meghatározva). 

 
Kattintson a Temporarily stored (Átmenetileg tárolt) 
gombra, hogy időlegesen elmentse a beállításokat. 
* Ha vissza szeretné vonni a beállítások változtatásait, 

kattintson a Cancel (Mégse) gombra. 
 

 
Lehetősége van a beállítási adatok elmentésére a 
számítógép egy állományában. Az elmentett fájlból később 
bármikor visszaállíthatja az eredeti beállításokat. 
 

 Beállítási adatok letöltése 
 

Kattintson a főmenü [8 Setting data file processing] 
(Adatfájl feldolgozás) pontjára, majd a legördülő 
menüben a [File download] (Fájl letöltés) menüpontra. 

 
 
Kattintson a Download (Letöltés) gombra az aktuális 
beállítási adatoknak egy fájlba történő elmentéséhez. 

 

 Beállítási adatok feltöltése 
 

Kattintson a főmenü [8 Setting data file processing] 
(Adatfájl feldolgozás) pontjára, majd a legördülő 
menüben a [File upload] (Fájl feltöltés) menüpontra. 

 
 
Kattintson a Upload (Feltöltés) gombra a beállítási 
adatoknak egy fájlból történő visszatöltéséhez. 

 
Megjegyzés: 
A beállítási adatok feltöltése felülírja az éppen 
módosított és az átmeneti tárolóban elmentett 
beállításokat.  
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A rendszer frissítése az éppen megadott (az átmeneti 
tárolóban elhelyezett) beállítási adatokkal. 
 

Kattintson a főmenü [9 System update] (Rendszer 
frissítés) pontjára. 

 
 
Kattintson az Upload (Feltöltés) gombra a rendszernek 
az átmeneti tárolóban tárolt adatokkal történő 
frissítéséhez. 
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Az alábbiakban a rendszer karbantartásával kapcsolatos tudnivalókat ismertetjük. A funkciók a web szerveren át elérhetők. 
 

 
A művelet a rendszer gyári alaphelyzetbe történő 
visszaállítására szolgál. 
 

A számítógép segítségével lépjen kapcsolatba a 
webszerverrel és jelentkezzen be. 
 
Kattintson a főmenü [Setting initialization] 
(Alaphelyzetbe állítás) menüpontjára. 

 
Adja meg a központi vezérlő egység MAC címét, 
melyhez a számítógép csatlakoztatva van.  

 
Kattintson az Initialization (Alaphelyzetbe állítás) 
gombra. 

 

 
A rendszernapló letöltésével az elmúlt 7 vagy több nap 
eseményeit mentheti el számítógépére. 
 

A számítógép segítségével lépjen kapcsolatba a 
webszerverrel és jelentkezzen be. 
 
Kattintson a főmenü [System log] (Rendszernapló) 
menüpontjára. 

  
 
Kattintson az Acquiring log (Napló letöltése) gombra a 
rendszernapló adatinak letöltéséhez. 

 
A lenyíló [File download] (Fájl letöltés) párbeszéd 
ablakban kattintson a Save (Mentés) gombra. 

 
Válassza ki a számítógépen azt az alkönyvtárat, ahová 
a napló adatait menteni kívánja, majd kattintson a a 
Save (Mentés) gombra. 
A rendszernapló letöltődik a fájlba. 

 
Nyissa meg az elmentett naplófájlt és ellenőrizze az 
adatok épségét. 

 
Megjegyzés: 
A naplófájl adataiban az újabb bejegyzések folyamatosan 
felülírják a régebbi bejegyzéseket. 

 
A rendszer gyári alapprogramjának frissítéséhez először be 
kell állítania a számítógépet, mint feltöltés céljára szolgáló 
szervert, majd a feltöltési fájlt fel kell töltenie a szerverre. 
 
Előfordulhat, hogy ki kell kapcsolnia a Windows tűzfal 
programját vagy más biztonsági funkcióit. 
 

 FTP szerver beállítása 
 

A számítógép „Vezérlőpult” ablakában válassza a 
„Programok hozzáadása és törlése” ikont, majd 
kattintson a „Windows komponensek 
hozzáadása/eltávolítása” menüpontra. 

 
Válassza ki az „Internet Information Services (IIS)” 
menüpontot, majd kattintson a „Részletek” menüpontra. 

 
Válassza ki a „File Transfer Protocol (FTP) service” 
menüpontot, majd kattintson az „Ok” gombra. 

 
A lenyíló ablakban kattintson a Következő” gombra. 
Az FTP szerver beállítása ezzel elkészült. 

 
Megjegyzés: 
Az Internet Information Services szolgáltatás a Windows XP 
Home Edition változatának nem része. Ha Önnek Windows 
XP Home Edition szoftvere van, kérjük tájékozódjon a 
szükséges megoldásról honlapunkon a 
http://www.aiphone.net címen. 
 
 

 A frissített gyári alapprogram feltöltése 
 
Csatlakozzon honlapunkhoz a http://www.aiphone.net címen, 
majd töltse le a frissített (firmware) gyári alapprogramot. A 
letöltéssel kapcsolatos információkat honlapunkon találja. A 
letöltött adatokat mentse el az FTP szerver céljára kijelölt 
számítógép „C:\Inetpub\ftproot” alkönyvtárába. 
 

Lépjen be a számítógép webszerverébe, majd 
jelentkezzen be (lásd 8~9 oldal). 
 
Kattintson a főmenü [Firmware update] (Gyári 
alapprogram frissítése) menüpontjára. 
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Kattintson az Execute (Végrehajtás) gombra. 
 
Adja meg a frissítet gyári alapprogram verziószámát az 
[Update Firmware] (Gyári alapprogram frissítése) 
mezőbe, majd írja be az FTP szerver címét az [FTP 
Server Address] (FTP szerver címe) mezőbe, majd 
kattintson az Update (Frissítés) gombra. 
 
Megjegyzés: 
 Amikor az [Update Firmware] (Gyári alapprogram 

frissítése) mezőbe beírja a verziószámot, hagyja ki a 
tizedesvesszőt (vagy pontot) és a számot „1.01” 
helyett „101” formátumban írja be. 

 Az [FTP Server Address] (FTP szerver címe) mezőbe 
írja be annak a szervernek a nevét, melyre a frissítő 
fájlt mentette. Általában az a felhasználó 
számítógépének IP címével azonos. 

 
A következő párbeszéd ablakban kattintson az OK 
gombra. 
A frissítési művelet megkezdődik. 
Amikor a képernyőn megjelenik a „”Firmware update 
was successfully completed” (A gyári alapprogram 
frissítése sikeresen megtörtént) felirat, a frissítési 
művelet befejeződött. 
 
Megjegyzés: 
A frissítési művelet közben ne kapcsolja ki a 
tápfeszültséget. Ha a frissítés közben a tápfeszültség 
kimarad, a készülék hibásan fog működni. 

 
Kattintson a Reboot (Újraindítás) gombra. 
* A rendszer újraindul, kérjük várjon. A képernyőn az 

„Elapsed time xx seconds” (Az eltelt idő xx 
másodperc) felirat látható. A rendszer újraindítása kb. 
100 másodpercet vesz igénybe. 

 
Megjegyzés: 

 Ha a frissítési művelet nem jár sikerrel, a Return 

(Újrakezdés) gomb jelenik meg. Kattintson a Return 
(Újrakezdés) gombra, és kezdje újra a műveletsort a 2. 
pontból kezdve. 

 A használt számítógéptől és operációs rendszertől függően 
a képernyőn megjelenő információk eltérhetnek. 
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Az Aiphone készülékek forgalmazója: 
 
HA-HO Hometechnics Kft.  
H-1134 Budapest Klapka u. 17-23. 
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 


