
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 

Köszönjük, hogy Aiphone terméket választott kommunikációs és biztonsági igényeinek kielégítésére. Kérjük, a rendszer 

telepítése előtt olvassa el ezt a Telepítési Útmutatót, majd gondosan őrizze meg további betekintés céljából.  

Tanulmányozza a rendszer valamennyi alkotó elemének Telepítési Útmutatóját. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kézikönyvben található illusztrációk eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. 
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 Általános tiltás  Ne szerelje szét az egységet   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. 

JP-4MED    

A készülék 12 eres szalagkábel 4 eres szalagkábel Telepítés/Használati Útmutató 

   
 

 

JPW-BA  JP-8Z  

A készülék  A készülék  

 

 

 

 

 

 

 

*  A termékcsomag nem tartalmazza a vezetékeket és a csatlakozó elemeket.  

Kábelek kiválasztásának szempontjai (kapu és főállomás között) 

 A kapu és a főállomás közötti vezetékezés céljára használjon PE 

(polietilén) szigetelésű, PVC burkolatú, tömör, 2 eres, közepes 

kapacitású, árnyékolatlan kábelt. 

 Soha ne használjon egy eres, csavart érpáras, vagy koaxiális kábelt. 

CAT5e kábelek használatának szempontjai (lakás készülékekhez) 

 A rendszer fő és alállomásainak csatlakoztatására használjon 

CAT5e kábelt. 

 A kábelek hajlításakor a hajlítás sugara ne legyen 25 mm-

nél kevesebb, mert ez hibákat okozhat a kommunikációban. 

 

 

 

 A CAT5e kábel burkolatát csak a szükséges mértékben 

csupaszítsa le. 

 A készülék nem számítógépes periféria. Ne 

csatlakoztassa LAN hálózathoz. 

 

 

 

 

 

 

 Az RJ45 csatlakozó bekötésekor vegye figyelembe az 

EIA/TIA-568A vagy az 568B szabványok előírásait 

 Ellenőrizze a LAN hálózat vezetékeit LAN teszterrel, mielőtt 
csatlakoztatja a vezetékeket a készülékhez 

 Törésgátlóval ellátott RJ45 csatlakozó nem csatlakoztatható 
a készülék CAT5e csatlakozójára. Használjon törésgátló 
nélküli csatlakozót. 

 A CAT5e kábelt ne húzza és ne tegye ki terhelésnek. 

 A készülékek bekötésekor használjon egyenes bekötésű 
kábelt. 
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* A vezetékezési távolságot a tápegység és az egyes rendszer készülékek között a tápfeszültség betáplálási módja határozza meg. 

 

Az egyes eszközök közötti vezetékezési távolságok 

  

Koaxiális 
CAT5e 

(24AWG) 

Vezeték átmérője 

  Ø0.65 mm 
(22 AWG) 

Ø0.8 mm  
(20 AWG) 

Ø1.0 mm  
(18 AWG) 

Ø1.2 mm 
 (16 AWG) 

[A] Ajtó készülék – főállomás - - 50 m 100 m 100 m 100 m 

[B] Ajtó készülék – nagy távolságú adapter - - 100 m 150 m 200 m 200 m 

[C] Nagy távolságú adapter – főállomás - - 50 m 75 m 100 m 100 m 

[D] Főállomás – tápegység - - 5 m 5 m 10 m 10 m 

[E] Nagy távolságú adapter – tápegység - - 50 m 75 m 100 m 100 m 

[F] Főállomás – külső kijelző 3 m - - 

[G] 
Nagy távolságú adapter – CCTV 
kamera 

15 m - - 

[H] Főállomás – ajtózár adapter - - 50 m 75 m 100 m 100 m 

[I] 
Főállomás – opcionális hívás bővítő 
hangszóró 

- - 75 m 100 m 150 m 150 m 

[J] 
A lakás készülékek teljes vezetékezési 
távolsága 

- 300 m - 
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A rendszer tápfeszültség betáplálási módjának kiválasztásakor az alábbi lehetőségek közül választhat. A maximális vezetékezési távolság a 

kiválasztott betáplálási módtól függ. Ugyanakkor lehetőség van az egyes betáplálási módok  - kombinálására. 

 A tápfeszültség betáplálása közvetlenül az egyes egységekbe, egyetlen tápegység felhasználásával 

           FIGYELEM 

Ügyeljen rá, hogy a tápfeszültség elosztása közvetlenül a tápegység kimenetének közelében történjen. 

 

Az alábbi táblázatban látható, hány egység tápellátása biztosítható egy tápegységről. 

Kombinációs lehetőségek Főállomás Alállomás Nagytávolságú adapter 

Főállomás és alállomások 1 4 - 

Főállomás és alállomások nagy távolságú adapterekkel  1 3 4 

Csak alállomások - 6 - 

 

 A tápfeszültség betáplálása az alállomásokba a főállomáson át 

 

 

Az alábbi táblázatban látható, hány egység tápellátása biztosítható egy tápegységről. 

Kombinációs lehetőségek Főállomás Alállomás Nagytávolságú adapter 

Főállomás és alállomások 1 2 - 

Főállomás és alállomások nagy távolságú adapterekkel  1 2 4 

Csak alállomások - 3 - 

 

 A tápfeszültség csatlakoztatása egyedileg a főállomáshoz és az egyes alállomásokhoz  
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 Az alállomások tápellátása elosztó adapteren át 

*  A lakáskészülékek teljes vezetékezési távolsága 300 m. 

 

 

*1: A főállomás tápfeszültséget igényel. 

*2: Egy tápegységhez legfeljebb négy alállomás csatlakoztatható. Az 5 – 7 alállomások használata esetén használjon két tápegységet. 

 

 A különböző konfigurációk együttes alkalmazása 

* A lakáskészülékek teljes vezetékezési távolsága 300 m. 

 

Vezetékezési távolságok 

 
CAT5e 

(24AWG) 

Vezeték átmérője 

Megjegyzés Ø0.65 mm 
(22 AWG) 

Ø0.8 mm  
(20 AWG) 

Ø1.0 mm  
(18 AWG) 

Ø1.2 mm 
 (16 AWG) 

[A] - 5 m 5 m 10 m 10 m - 

[B] 300 m - - 

[C] - 150 m 200 m 300 m 300 m Egy főállomás és négy alállomás táplálása esetén 

[D] - 150 m 200 m 300 m 300 m Legfeljebb hat alállomás táplálása esetén 

[E] 30 m - Legfeljebb 50 m egy fő és egy alállomás táplálása esetén 

[F] 30 m - Legfeljebb három alállomás táplálása esetén 

[G] 50 m - Legfeljebb két alállomás táplálása esetén 

[H] - 5 m 5 m 10 m 10 m Legfeljebb három alállomás táplálása esetén 

[I] 200 m - - 

[J] - 150 m 200 m 300 m 300 m - 

[K] 50 m - - 

[L] - 5 m 10 m 10 m 10 m - 
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A rendszer kétfajta vezetékezési módot tesz lehetővé, az egyik a „Lánckapcsolású” a másik az úgynevezett „Csillagpontos” elrendezés. Válassza 

az az elrendezést, mely az adott telepítési hely lehetőségeinek leginkább megfelel, de a két elrendezési mód akár kombinálható is egymással. 

Lánckapcsolású (állomástól-állomásig) vezetékezési mód 
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Csillagpontos vezetékezési mód 

 

MEGJEGYZÉS: 

 A fenti ábrákon látható bekötési elrendezések csak a lehetséges vezetékezési módok bemutatására szolgálnak. Mindig a telepítési 

környezetnek leginkább megfelelő vezetékezési és tápellátási elrendezést alkalmazza. 

 Ha a kijelzőn a „WIRING MALFUNCTION. CHECK FOR SHORT BETWEEN A1-A2” (Vezetékezési hiba. Ellenőrizze a bekötést rövidzár 

keresése céljából az A1-A2 között) felirat jelenik meg, a kapuállomás vezetékezésében rövidzár lépett fel, és a kapuállomás nem fog 

megfelelően működni. Ilyen esetben ellenőrizze a megjelölt vezetékeket. 

 A használaton kívüli portokat és sorcsatlakozókat más célra ne használja. 

 A vezetékezési hibák elkerülése céljából, az egyes vezetékek mindkét végét címkézze fel, és a címkén tüntesse fel a készülék és a 

sorcsatlakozók nevét, melybe az adott vezetéknek csatlakoznia kell. 

 Más gyártók termékeinek csatlakoztatása előtt tájékozódjon az adott termékhez mellékelt használati utasításból. 

 A fenti ábrákon a sorcsatlakozók elrendezése (az ábra egyszerűsítése céljából) csak illusztráció, a valóságban az ábrától eltérhet. 

 A készülék nem számítógépes periféria. Ne csatlakoztassa a LAN hálózathoz. 
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Az alábbiakban néhány példát mutatunk be a rendszer bővítésének lehetőségeire. 

 A távolság növelése a főállomás és egy kapuállomás között. 

A főállomás és a kapuállomás közé iktasson be egy JMW-BA nagy távolságú adaptert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

 Egy opcionálisan felszerelhető audió kapuállomás egy CCTV kamerával beléptetési, audió megfigyelési 

funkciókat biztosíthat, és lehetővé teszi a látogatókkal történő kommunikációt. 

 Videó bemenet: 1Vp-p/75 

 PAL rendszerű kameránál a megjelenített képtartomány szűkebb, a képrögzítő eszköz által adott kép. 

 A készülék helyes bekapcsolási sorrendje: CCTV kamera, nagy távolságú adapter, majd a főállomás. Ha 

a rendszer tápfeszültség alá helyezése nem a megfelelő sorrendben történik, előfordulhat, hogy a CCTV 

kamerát a rendszer nem érzékeli. 

 A JMW-BA videó bemenetére egy 16 mm vagy kisebb átmérőjű BNC csatlakozót csatlakoztasson. 
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 További ajtónyitó eszközök hozzáadása. 

Az RY-3DL ajtónyitás vezérlő adapter segítségével a főállomáshoz négy ajtónyitó eszköz csatlakoztatható. 

A 2-4 ajtónyitás vezérlő kontaktusok azt az ajtónyitó eszközt hozzák működésbe, amelyik kapuállomásról a kommunikációt kezdeményezték. 
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Az állomás opciós csatlakozói az alábbi külső eszközök csatlakoztatását teszik lehetővé. Csatlakoztatásukat követően végezze el a szükséges 

programozási beállításokat, melyek lehetővé teszik a csatlakoztatott eszköz vezérlését. 

 FIGYELEM 

 A rövidzár elkerülésére mindig vágja vissza a szabad vezetéki ereket a szigetelésig. 

 A vezetékek bekötése után mindig hajtson végre működőképességi tesztet a rendszeren a vezetékezési hibák felfedése céljából. 

 

 

 Biztonsági/segéd bemenet 1, Kilépésjelző gomb 1  

(Külső ajtónyitó bemenet 1) 

A biztonságtechnikai érzékelőket, hívásjelző nyomógombot, ajtónyitó 

gombot stb. ezekre a bemenetekre kell csatlakoztatnia.  

Bemenő jel 
N/O vagy N/C száraz relé kontaktus 
(csak aktiváló jelre érzékeny) 

Érzékelési idő 100ms vagy több 

Kontaktus ellenállása 
N/O esetén: < 700Ω 
N/C esetén: min. 15kΩ 

A sorcsatlakozó 
rövidzári árama 

Kevesebb, mint 10 mA 

Feszültség a 
sorcsatlakozók között 

Kevesebb, mint 5V DC  
(aktivált állapotban) 

 

 Biztonsági/segéd bemenet 2, Kilépésjelző gomb 2  

(Külső ajtónyitó bemenet 2) 

Azonos az  pontban leírt adatokkal. 

 Biztonsági/segéd bemenet 3, Kilépésjelző gomb 3  

(Külső ajtónyitó bemenet 3) 

Azonos az  pontban leírt adatokkal, kivéve az alábbiakat. 

 Lábkapcsoló csatlakoztatható a TALK vagy END funkciók 

kihangosított használata esetén. 

 Erre a bemenetre ajtónyitó gomb nem csatlakoztatható. 

 Opciós kimenet 

Erre a kimentre kötheti a riasztás eszközt, fényforrást stb. 

A kontaktus terhelhetősége: 

Maximális terhelhetőség: 24V AC/DC, 1A, N/O száraz relé kontaktus 

Minimális terhelhetőség: 5V DC, 100mA 

 Videó kimenet 

Külső megfigyelő monitor, DVR stb. videó kimenete. 

 NTSC/PAL, 1Vp-p/75Ω 

 Vezetékezési távolság: 3m 

MEGJEGYZÉS: 

 A videó kimenet hívás fogadáskor, kommunikáció közben, illetve 

kapuállomás felügyelete közben aktív. (A lejátszáskor látható 

kép a videó kimeneten nem jelenik meg.) 

 A videó kimenet működése közben - a telepítési környezettől 

függően – esetleg halk elektromos zaj hallható. 

 Amikor a képernyőn látható képet az ADJUST gomb 

megérintésével módosítja (lásd Használati Utasítás), az ezen a 

kimeneten megjelenő videó jel szintén módosul. 

 Ha a nagytávolságú adapter használatával videó kapu állomást 

vagy CCTV kamerát csatlakoztat az állomáshoz, az ezen a 

kimeneten megjelenő videó jel formátuma eltérő lehet a 

csatlakoztatott videós kapuállomás vagy kamera típusától 

függően. Ügyeljen rá, hogy az ehhez a kimenethez 

csatlakoztatott egység kompatibilis legyen a kimenő videojel 

formátumával. 

 Aiphone videós kapuállomás: NTSC 

 NTSC kamera: NTSC 

 PAL kamera: PAL 

 Kapuállomás kiválasztó jelkimenet 

Erre a kimenetre csatlakoztassa az RY-3DL ajtónyitás vezérlő 

adaptert, ha további ajtók nyitása válik szükségessé. 

* Az adapter bekötéséről tekintse át a 11. oldalon leírtakat. 
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 Az állomás leendő telepítési helyének kiválasztásakor 

ügyeljen rá, hogy a készüléket ne tegye ki közvetlen 

napfény hatásának. 

 Hagyjon legalább 15 cm szabad teret a rögzítő keret 
középvonala és a kezelő fölött esetleg elhelyezkedő egyéb 
tárgyak (polc stb.) között. 
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 JP-4MED 

<Süllyesztett vezetékezés> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vezetékek csatlakoztatása és bontása 

 Helyezze be a vezetéket a sorcsatlakozóba 

 Hogy a vezeték ne görbüljön meg, miközben a 

sorcsatlakozóba illeszti, nyomja meg a kioldó 

gombot. 

A sorcsatlakozó fedelének nyitása/zárása 

Nyitás: 

Csúsztassa el a fedelet kattanásig jobbra, majd nyissa ki. 

 

Zárás: 

Zárja be a fedelet, majd csúsztassa kattanásig balra. 

 Ellenőrizze, hogy a fedél jól záródott. 
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<Felületszerelt vezetékezés> 

Ha a süllyesztett vezetékezés nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, a fal felületén futó vezetékek a készülék alsó vagy felső kábel átvezető 

nyílásain is bevezethetők a készülék hátlapjába. Távolítsa el az átvezető nyílást fedő műanyag lapot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JPW-BA 

A rögzítő facsavarok segítségével a készüléket közvetlenül a falra szerelheti. 

 

 

 

 

 

 

 

 JP-8Z 

A rögzítő facsavarok segítségével a készüléket közvetlenül a falra szerelheti. 
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A telepítést követően be kell állítani a rendszer alapbeállításait a csatlakoztatott külső eszközök aktiválásához. 

MEGJEGYZÉS: 

 Az alábbi beállításokat a telepítőnek kell végrehajtani a rendszer átadása előtt. 

 Javasoljuk, hogy a képernyőn megjelenő szövegek nyelvét a beállítások megkezdésekor állítsa át a felhasználó által kért nyelvre. 

(Alapbeállítású nyelv. Angol) 

A nyelv beállításának végrehajtásához tekintse át a Használati Utasítást. 

 

 Menü Almenü Beállítási tartomány Alapbeállítás 

T
E

L
E

P
ÍT

É
S

 

BIZTONSÁGI 
ÉRZÉKELŐK 
BEMENETEI 

(1 – 3 bemenetek 
használata) 

LETILTVA/SEGÉD/BIZTONSÁGI/KILÉPÉSJELZŐ (Csak az 1 
és 2 bemenetek)/KÜLSŐ BESZÉD BEMENET (Csak a 3 
bemenet) 

LETILTVA 
(mind) 

(1 – 3 bemenetek érzékelési 
módja) 

N/O, N/C N/O (mind) 

OPCIÓS KIMENET ESEMÉNYVEZÉRLÉS LETILTVA/ENGEDÉLYEZVE LETILTVA 

IDŐTARTAM IMPULZUS, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 mp. IMPULZUS 

AKTIVÁLÓ ESEMÉNY KAPU HÍVÁS/SZOBA HÍVÁS/RIASZTÁS BE/VIDEO KIMENET (Mind 
kiválasztva) 

AJTÓNYITÁS 
BEÁLLÍTÁSA 

ZÁR1/ 
ZÁR2 

KIMENETI JEL N/O, N/C N/O 

REFERENCIA 
AJTÓ (1-4 ajtó) 

MUTATÁS/ELREJTÉS MUTATÁS 
(mind) 

AJTÓNYITÁS 
IDŐTARTAMA 

IMPULZUS, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 mp. IMPULZUS 

INICIALIZÁLÁS - IGEN/NEM - 

SZOFTVER 
VERZIÓ 

- - - 

 

 

A beállítások megkezdéséhez először be kell lépnie az [INSTALL] 

menübe. 

* A képernyő nagyjából egy perc tétlenség után automatikusan 

kikapcsol. Amikor ez megtörténik, újra be kell lépnie az 

[INSTALL] menübe a beállítások újrakezdéséhez.  

1. Ha a képernyő ki van kapcsolva, a [HOME] gomb 

megnyomásával vagy a képernyő megérintésével 

lehet bekapcsolni. 

 

2. Amikor megjelenik a „SET CURRENT DATE AND TIME” 

(aktuális dátum és idő beállítása), a HOME gomb 

megnyomásával lépjen be a HOME képernyőbe. 

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [HOME] gombot, 

majd érintse meg a SETTINGS majd az INSTALL 

gombokat 

* Ha a [HOME] gombot felengedi, mielőtt ezt a lépést 

végrehajtaná, a képernyő visszalép a HOME ablakba. 

 

Figyelmeztető üzenet jelenik meg. felengedheti a [HOME] gombot. 

4. A beállítások folytatásához érintse meg az ENTER 

nyomógombot. 
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Az [INSTALL] menü ablaka jelenik meg. 

 

Végezze el a szükséges beállításokat az egyes menüpontokban. 

* Az előző ablakba történő visszalépéshez érintse meg a BACK 

nyomógombot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a menüpontban végezheti el az 1, 2, 3 bemenetek és az 

opciós kimenet beállításait. 

 Az 1, 2 és/vagy 3 bemenetek használatba vételéhez 

szükséges beállítások 

[SECURITY SENSOR INPUTS] 

1. Az [INSTALL] menü ablakában állva érintse meg a 

SECURITY SENSOR INPUTS nyomógombot. 

A [BIZTONSÁGI ÉRZÉKELŐ BEMENETEK] beállítási ablak 

nyílik. 

2. Végezze el az 1 bemenet szükséges beállításait (1 

ÉRZÉKELŐ) 

Az  gomb ismételt megnyomásával válassza ki a bemenet 

kívánt funkcióját.  

A  gomb ismételt megnyomásával válassza ki a bemenet 

kívánt érzékelési módját. Választható lehetőségek: „N/O” 

(alaphelyzetben nyitott) és „N/C” (alaphelyzetben zárt). 

 

Beállítási lista 

 

Beállítás Leírás 

DISABLE (Letiltva) Válassza ezt a beállítást, ha semmit nem 
kíván csatlakoztatni a bemenetre. 

UTILITY (Segéd) Válassza ezt a beállítást, ha olyan 
érzékelőt kíván a bemenetre 
csatlakoztatni, melynek feladata a 
riasztási funkciók aktiválása. 

SECURITY 
(Biztonsági) 

Válassza ezt a beállítást, ha olyan 
érzékelőt kíván a bemenetre 
csatlakoztatni, melynek feladata a 
biztonsági funkciók használatba vétele. 

REQUEST TO 
EXIT 
(Kilépésjelző) 

(Csak az 1 és 2 bemenetek): 
Válassza ezt a beállítást, ha a bemenetre 
ajtónyitás vezérlő nyomógombot szeretne 
csatlakoztatni. 

EXT. TALK INPUT 
(Külső beszéd 
bemenet) 

(Csak a 3 bemenet): 
Válassza ezt a beállítást, ha a bemenetre 
lábkapcsolót kíván csatlakoztatni. 

3. Ismételje meg a fenti beállításokat a 2 (2 ÉRZÉKELŐ) 

és/vagy 3 (3 ÉRZÉKELŐ) bemeneteken is. 

4. Miután a szükséges beállításokat elvégezte, az ENTER 

gomb megérintésével léphet ki a beállítási képernyőből. 
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 Az opciós kimenetek beállításai 

[OPTION OUTPUTS] 

1. Az [INSTALL] menü ablakában állva érintse meg a 

OPTION OUTPUTS nyomógombot. 

Az [OPCIÓS KIMENET] beállítási ablak nyílik meg. 

2. Az  -  gombok megnyomásával végezze el a 

szükséges beállításokat az alábbi táblázat szerint. 

 

 Beállítás Leírás 

 EVENT 
ACTIVATION 
(Eseményvezérlés) 

Válassza az „ENABLED” 
(Engedélyezve) beállítást, ha azt 
szeretné, hogy az állomás a bejövő 
riasztási jelzést a csatlakoztatott 
külső eszközhöz továbbítsa. 
A  pontban állítsa be azt az 
aktiváló eseményt, melynek 
hatására az állomás a riasztási 
jelzést továbbítani fogja. 
* Az „ENABLED” opció 

kiválasztása esetén az OPTION 
nyomógomb kiszürkül és nem 
használható. 

Válassza a „DISABLED” (Letiltva) 
beállítást, azt szeretné, hogy az 
állomás kimenete a HOME ablak 

OPTION nyomógombjának 

megnyomásakor lépjen 
működésbe. 

 DURATION 
(Időtartam) 

A gomb ismételt megnyomásával a 
kimenet aktiválódási időtartamát 
állíthatja be.  
Választható értékek:  
IMPULZUS, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 60 mp. 

 TRIGGER EVENT 
(Aktiváló esemény) 

(Az alábbi beállítások csak akkor 
érvényesek, ha az [EVENT 
ACTIVATION] (Eseményvezérlés) 
opció „ENABLED” (Engedélyezett) 
állapotban van.) 
Válassza ki azt az eseményt, 
melynek hatására az állomás a 
riasztási jelzést továbbítja. 
KAPU HÍVÁS… Bejövő hívás egy 
kapuállomástól. 
SZOBA HÍVÁS… Egy, vagy 
valamennyi alállomás hívása, vagy 
beérkező hívás egy alállomástól 
RIASZTÁS BE… Riasztási jelzés 
aktiválása a SEGÉD vagy 
BIZTONSÁGI beállítások szerint. 
VIDEO KIMENET… A videó 
kimenet aktiválódik hívásfogadás, 
kommunikáció vagy kapu állomás 
felügyelete közben. 
Eljárás: 
Érintse meg a kívánt aktiváló 
esemény nyomógombját. 
Maximálisan négy aktiváló 
esemény választható ki. 

 

3. Miután a szükséges beállításokat elvégezte, az ENTER 

gomb megérintésével léphet ki a beállítási képernyőből. 

 

A menüpont használatával állíthatja be az „L1” és „L2” csatlakozókra 

kötött ajtónyitás vezérlő eszközök beállításait. 

1. Az [INSTALL] menü ablakában állva érintse meg a SET 

DOOR RELEASE nyomógombot. 

Az [AJTÓNYITÁSI BEÁLLÍTÁSOK] beállítási ablak nyílik meg. 

2. Az „L1” beállításainak megváltoztatásához érintse meg 

a LOCK1 nyomógombot. 

* Az „L2” beállítása az „L1”-el azonos módon történik. 

 

3. Az  -  gombok megnyomásával végezze el az „L1” 

szükséges beállításait az alábbi táblázat szerint. 

 

 Beállítás Leírás 

 OUTPUT METHOD 
(Kimeneti mód) 

A gomb megnyomása után 
válasszon az N/O vagy N/C 
lehetőségek közül. 

 REFERENCE 
DOOR  
(Referencia ajtó) 
az 1-4 ajtókhoz 

A gomb megnyomása után 
választhat a „SHOW” (Mutat) és 
„HIDE” (Elrejt) lehetőségek közül, 
melyek lehetővé teszik, vagy nem 
engedélyezik az „L1” kimenetre 
kötött ajtónyitó eszköz aktiválását az 
1-4 kapuállomásokkal történő 
kommunikáció közben.  
*   Végezze el a beállítást a DOOR 

1-től DOOR 4-ig. 
Ha a „DOOR1” paramétert „SHOW” 
(Mutat) értékre állította, és hívás 
érkezik az 1 kapu állomástól, a 

képernyőn a  gomb jelenik 
meg. Megérintésével aktiválhatja az 
„L1” csatlakozóra kötött ajtónyitót. 
Ha a „DOOR1” paramétert „HIDE” 

(Elrejt) értékre állította, a  
gomb kiszürkül, és nem aktiválható. 

 DOOR RELEASE 
DURATION 
(Ajtónyitás 
időtartama) 

A gomb megnyomása után állíthatja 
be az ajtónyitó eszköz aktiválásának 
kívánt időtartamát. 
Választható értékek:  
IMPULZUS, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 60 mp.  
*   Ha a paraméter értékét 

„MOMENTARY” (Impulzus)-ra 
állítja, az ajtónyitó eszköz 
mindaddig aktiválva marad, amíg 

a  gombot nyomva tartja. 

4. Az „L2” beállításait az „L1” beállításaival azonos módon 

végezze el. 
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Az állomás inicializálásával a beállítási paraméterek visszaállíthatók 

gyári alapértékükre. 

* Az SD (vagy SDHC) kártyára rögzített képek nem törlődnek. 

1. Az [INSTALL] menü ablakában állva érintse meg az 

INITIALIZE nyomógombot. 

Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

2. Az alaphelyzetbe állítási művelet folytatásához nyomja 

meg a YES (igen) nyomógombot, a művelet 

elvetéséhez nyomja meg a NO (nem) nyomógombot. 

Amikor a képernyőn az „INITIALIZATION COMPLETE” 

(inicializálás végrehajtva) felirat jelenik meg, a rendszer 

beállításai gyári alapértékeikre álltak vissza. 

 

 

 

 

A menüpont használatával tudja azonosítani a rendszerhez 

csatlakoztatott kapu állomások, főállomás és/vagy alállomások 

szoftver verziószámát. erre karbantartás, javítás esetén lehet 

szükség.  

1. Az [INSTALL] menü ablakában állva érintse meg a 

SOFTWARE VERSION nyomógombot. 

A kijelzőn megjelenik a rendszerhez csatlakoztatott kapu állomások, 

főállomás és/vagy alállomások neve és szoftver verziószáma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes készülékek műszaki adatai 

 JP-4MED 

Működési hőmérséklettartomány 0 – 40°C 

Méretek (szélesség x magasság x mélység) 255 x 145 x 30 mm 

Súly Kb. 790g 

 

 JPW-BA 

Működési hőmérséklettartomány 0 – 40°C 

Méretek (szélesség x magasság x mélység) 123 x 109 x 61 mm 

Súly Kb. 200g 

 

 JP-8Z 

Működési hőmérséklettartomány 0 – 40°C 

Méretek (szélesség x magasság x mélység) 123 x 109 x 61 mm 

Súly Kb. 210g 

 

Tisztítás 

 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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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/

