
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

olvassa el ezt a Használati Útmutatót, majd gondosan őrizze meg további betekintés céljából.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kézikönyvben található illusztrációk eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
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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 használjon a megadottól eltérő feszültségű tápegységet. Tűz 

vagy áramütés veszélyét okozhatja. 

6. Ne helyezzen fémes vagy éghető anyagokat az egységbe a 

nyílásokon keresztül. Tüzet, áramütést okozhat, illetve a készülék 

működési hibáját okozhatja. 

 

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy 

anyagi kárt okozhat. 

1. Tápegységként használjon egy, a rendszerhez meghatározott fajtájú 

Aiphone tápegységet. Eltérő tápegység használata tüzet vagy hibás 

működést okozhat. 

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

Hibás működést, tüzet okozhat. 

3. 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) 

 Gyakori rezgésnek vagy ütődésnek kitett területekre 

 Zajkeltő berendezések, mint például dimmer kapcsolók vagy 

inverterrel ellátott elektromos berendezések közelébe. 

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

sérülést okozhat. 

5. 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. 

6. Hívási tesztek és a csengetés hangerejének beállítása során ne 

használja a kézi beszélőt, mert a nem megfelelő hangerő 

használata halláskárosodást okozhat. Használja a beépített 

hangszórót. 

7. 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. 

8. Ne használjon éles tárgyakat, mint például golyóstollat vagy egyéb 

fémtárgyakat az érintőképernyő használatára. A kijelző ezektől 

eltörhet, mely által a kijelzőben található folyadékkristály kifolyhat. 

Amennyiben a kristály szembe vagy szájba kerül, azonnal mossa ki 

onnan. 

 

1. Tartsa a készüléket a rádió vagy TV készülékektől legalább 

1m távolságban. 

2. A rendszerbe épített, más gyártók által készített 

alkatrészeknek (érzékelők, ajtózárak, stb.) meg kell felelni a 

rendszer általános műszaki követelményeinek. 

3. Ha a készülék nem működik megfelelően, bontsa a tápegység 

csatlakozását vagy kapcsolja ki a POWER kapcsolókat. 

4. Falra történő telepítés esetén a készülék teteje elsötétedhet és 

piszkossá válhat. Ez nem hibás működés  

5. A készülék használat közben felmelegedhet, de ez nem hibás 

működés  

6. Mobil telefonkészülék közvetlen környezetében használva a 

készülék működésében hibák keletkezhetnek. 

7. Ha a készülék leesik, ez meghibásodást okozhat. Kezelje 

óvatosan. 

8. Hálózat kimaradás esetén a készülék nem működik. 

9. Ha a közelben nagyteljesítményű rádióadó működik, 

interferencia zavarhatja meg a készülék működését. 

10. A rendszer minden eleme, kivéve a kapuállomásokat, beltéri 

használatra készült. Kerülje kültérben történő telepítésüket. 

11. 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. 

12. A készülék környezetében előforduló zajok befolyásolhatják a 

kommunikáció minőségét, de ez nem minősül működési 

hibának. 

13. 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. 

14. Tartózkodjon a színes monitor használatától erős napfénytől 

megvilágított területeken. 

15. Éjszakai időszakban az objektumok csökkent megvilágítása 

miatt a monitoron több elektronikus zaj látható, az arcok 

kevésbé felismerhetőek. Ez nem minősül a készülék hibás 

működésének. 

16. Kihangosított kommunikáció: 

Ha túl messzire áll a készüléktől, a hallgató számára 

nehézkessé válhat az Ön szavainak értelmezése. 

17. Ha a készülék környezetében túl magas a zajszint (például 

gyerekek játszanak, vagy zeneszó hallatszik), a hang időként 

megszakadhat és hallgató számára érthetetlenné válhat. 

18. Kommunikáció közben, ha Ön beszédbe kezd, mielőtt a másik 

fél befejezte volna mondani valóját, az Ön hangja esetleg nem 

hallható tisztán a másik oldalon. A beszélgetés akkor folyhat 

problémamentesen, ha mindig megvárja, míg a másik fél 

befejezi mondandóját. 

19. Egy fluoreszcens fényforrás által megvilágított kapuban vagy 

verandán készült kép kissé eltérhet a nappali képtől, de ez 

nem működési hiba.  

20. A videó kapuállomás által szolgáltatott képen látható 

személyek (vagy a háttérben látható objektumok) körvonalai 

eltérhetnek a tényleges formájuktól, de ez nem működési hiba. 

21. Amennyiben a videó kapuállomás képe a téli időszakban 

eljegesedne, vagy a nyomógomb befagyna (ez vonatkozik az 

audió kapuállomás nyomógombjára is, ez nem számít 

működési hibának. 
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22. Az Aiphone nem vállal felelősséget az elmentett információk 

sérüléséért (mint például módosítások és törlések). Erre a 

felhasználónak kell kellő gondot fordítania. 

23. A kapuállomás kamerájára vetülő meleg-színű fénysugarak a 

kijelzőn megjelenített kép színtónusait megváltoztathatják. 

24. Ha a külső hőmérséklet gyorsan lecsökken (pl. egy záport 

követően) a kamera belső oldala bepárásodhat, amitől a 

szolgáltatott kép elmosódottá válhat, de ez nem működési 

hiba. A készülék normál működése a pára felszáradása után 

visszaáll. 

25. Amikor a készülék képernyőjét erős fényhatás éri, a kép 

körvonalassá vagy fehérré válhat, de ez nem működési hiba. 

26. Amikor egy T üzemmódba kapcsolt hallókészülékkel közelíti 

meg a készüléket, az interkom rendszert (a telepített 

berendezésektől függően) megzavarhatja a hallókészülék által 

generált rádiófrekvenciás mező és ez interferenciát okozhat. 

 

 

 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. 

 Jelen útmutató az Aiphone cég terméke. Az útmutató részben 
vagy egészben történő másolása a cég előzetes engedélye 
nélkül szigorúan tilos. 

 Az útmutatóban használt ábrák és képek illusztrációk. A 
termékek tényleges megjelenése eltérhet. 

 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. 

 A nappali vagy éjszakai üzemmód meghatározását a 
kapuállomás automatikusan végzi. A telepítési körülményektől 
függően az átkapcsolási időpont a felhasználó által várt 
időponttól eltérhet, ez nem működési hiba. 
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 

 

Állapotjelző LED jelzései 

Szín Jelzés módja Állomás állapota 

Narancssárga 0.5 másodpercenként villog Bejövő hívás kapu állomástól. 

Narancssárga 0.5 másodpercenként villog Egy vagy az összes alállomás hívása, vagy egy alállomástól 

onnan jövő hívás. 

Zöld Folyamatos fény Kommunikálás egy kapuállomással vagy alállomással. 

Zöld Folyamatos fény Kapuállomás vagy alállomás felügyelete. 

Kék 2 másodpercenként villog A készülék megtekintésre váró felvételeket tartalmaz. 

Piros Folyamatos fény Biztonsági üzemmód aktív. 

Piros 0.5 másodpercenként villog Biztonsági riasztás folyamatban. 

Világoskék 0.5 másodpercenként villog Újraindítás 

 

 

 

Távolítsa el a védőfóliát a 

képernyőről használat előtt. 

 

Színes LCD érintőképernyő 

Részletekért lapozzon a következő oldalra. Kézi beszélő 

Hangszóró 

A hívások csengőhangja, 

állomásokról jövő hang és 

riasztások innen hallhatóak. 

Hallókészülék T-mód 

kompatibilitási jele 

Reset gomb 

Nyomja meg ezt a gombot az állomás 

újraindításához (pl. ha a készülék üzemen 

kívüli állapotba kerül, stb.) 

*Újraindítás közben az állapotjelző LED villog. 

Állapotjelző LED 

Az állomás aktuális állapotát 

jelzi folyamatos vagy villogó 

fényjelzések útján. 

Részletek az alábbi 

táblázatban. 

Mikrofon 

Továbbítja a hangot a többi 

állomás irányába 

HOME gomb 

Bekapcsolja a színes LCD 

kijelzőt 

SD kártya foglalat 

SD (vagy SDCH) kártya 

(nincs mellékelve) 

Helyezzen be egy SD (vagy 

SDCH) kártyát a foglalatba a 

címkézett oldallal felfelé. 

* A kártya behelyezése után 

győződjön meg róla, hogy a 

képernyőn is látható a kis 

 jel. 

* Ha a kártyán van 

adattörlést megakadályozó 

kapcsoló, ezt oldja fel a 

kártya behelyezését 

megelőzően. 
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Az állomás érintőképernyővel rendelkezik. A képernyőn való navigáláshoz egyszerűen nyomja meg a rajta megjelenő ikonokat 

vagy gombokat. 

Alább néhány példa látható a használatos ablakokról és ikonokról. 

* Az ablakok és ikonok kinézete eltérő lehet a rendszerhez csatlakoztatott eszközöktől függően. 

 

HOME ablak 

A képernyő bekapcsolásakor ez a képernyő jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videó kapu állomással való kommunikáció közben 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakran használt ikonok 

 

MEGJEGYZÉS: A fent látható példa eltérhet a termék tényleges megjelenésétől. 

BEÁLLÍTÁSOK (lásd 8. oldal) 

Az ikon megérintésével a 

programozási beállításokat 

módosíthatja. 

LEJÁTSZÁS (lásd 26. oldal) 

Az ikon megérintésével az 

ajtókészülékeken rögzített képeket 

játszhatja le. 

SZOBA HÍVÁSA (lásd 23. oldal) 

Az ikon megérintésével egy 

mellékállomást vagy egyidejűleg 

valamennyi mellékállomást hívhatja 

BIZTONSÁG (lásd 28. oldal) 

Az ikon megérintésével a biztonsági 

üzemmódot aktiválhatja, és módosíthatja a 

biztonsági beállításokat 

OPCIÓ (29. oldal) 

Az ikon megérintésével a csatlakoztatott külső 

eszközt, eszközöket aktiválhatja. 

* A beállításoktól függően ez a gomb lehet, hogy nem 

jelenik meg. 

KIKAPCSOLÁS 

Az ikon megérintésével a képernyőt 

kikapcsolhatja és az állomást 

készenléti üzemmódba helyezheti. 

FELÜGYELET (24. oldal) 

Az ikon megérintésével 

megtekintheti egy kapu állomás 

vagy mellékállomás 

kamerájának képét. 

A megjelenő ikon jelzi egy SD 

(SDHC) kártya jelenlétét és 

elérhetőségét. 

Aktuális dátum és idő 

Az ablak fel-, és legörgetésével 

további menüpontok 

tekinthetőek meg 

ENTER 

Megérintésével kiválasztható 

az adott tétel vagy érték 

VISSZA 

Megérintésével visszatérhet az 

előző ablakba 
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A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA 
A rendszerbeállításokat ezen az állomáson csak azután programozza be, hogy előzőleg minden eszköz telepítve lett. Az 

egyéni eszközök beállításait külön programozza be mindegyik mester és mellékállomáson. 

MEGJEGYZÉS: Állítsa be a jelenlegi dátumot és időt, és állítsa át a megjelenítési nyelvet az önnek megfelelőre. (lásd 9. 

oldal) 

 

Kezdéshez, nyomja meg a SETTINGS (Beállítások) gombot a HOME ablakban a beállítások beprogramozásához, mielőtt 

az állomást első alkalommal használatba veszi. 

Kategória Tétel Altétel Beállítható értékek Gyári alapbeállítás 

 HÍVÁS 
KAPU ÁLLOMÁS 

BEÁLLÍTÁSAI*¹ 

1AJTÓ/2AJTÓ/ 

3AJTÓ/4AJTÓ 

ENGEDÉLYEZVE/TILTVA ENGEDÉLYEZVE 

(mindre) 

SZOBA ÁLLOMÁS 

HÍVÁS BEÁLLÍTÁSAI 

ID2/ID3/ID4/ID5/ID6/ 

ID7/ID8 

ENGEDÉLYEZVE/TILTVA ENGEDÉLYEZVE 

(mindre) 

CSENGŐHANG 1AJTÓ/2AJTÓ/ 

3AJTÓ/4AJTÓ 

SZOBÁK KÖZÖTTI HÍVÁS 

1 - 8 1 AJTÓ: 1;    2 AJTÓ: 2 

3 AJTÓ: 3;    4 AJTÓ: 4 

SZOBÁK KÖZÖTTI HÍVÁS: 5 

HÍVÁS HOSSZA - 45 mp/ 90 mp. 45 mp. 

 BESZÉD 

PRIVÁT MÓD - ENGEDÉLYEZVE/TILTVA TILTVA 

AUTOMATIKUS 

ÉJSZAKAI HANGERŐ 

- ENGEDÉLYEZVE/TILTVA TILTVA 

VIDEÓ AJTÓ LED - ENGEDÉLYEZVE/TILTVA ENGEDÉLYEZVE 

 FELÜGYELET 
SZOBA FELÜGYELET - ENGEDÉLYEZVE/TILTVA ENGEDÉLYEZVE 

VIDEÓ AJTÓ LED - ENGEDÉLYEZVE/TILTVA TILTVA 

AJTÓ FELÜGYELET 

HOSSZA 

- 30mp/60mp/120mp/ 

FOLYAMATOS 

30mp. 

SZOBA FELÜGYELET 

HOSSZA 

- 10 perc / FOLYAMATOS FOLYAMATOS 

 Á
L
T

A
L
Á

N
O

S
 B

E
Á

L
L
ÍT

Á
S

O
K

 

HANG 

BEÁLLÍTÁS 

ÉRINTÉS JELZŐ HANG - ENGEDÉLYEZVE/TILTVA ENGEDÉLYEZVE 

HANGVEZÉRLÉS 

(CSAK JM-DVF-L) 

1AJTÓ/2AJTÓ/ 

3AJTÓ/4AJTÓ 

ENGEDÉLYEZVE/TILTVA ENGEDÉLYEZVE 

(mindre) 

AJTÓNYITÁS*¹ - 1AJTÓ/2AJTÓ/ 

3AJTÓ/4AJTÓ 

ENGEDÉLYEZVE/TILTVA ENGEDÉLYEZVE 

(mindre) 

PIN BEÁLLÍTÁS - JELENLEGI PIN/ ÚJ PIN (Válasszon négy számot 0-9-ig) 1111 

DÁTUM/IDŐ - (HÓNAP/NAP/ÉV/ÓRA/ 

PERC) 

- JAN/1/2012 00:00 

RIASZTÁSI 

BEÁLLÍTÁS 

BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁS KILÉPÉSI 

KÉSLELTETÉS 

0mp/30mp/60mp/120mp/300mp/

600mp 

60mp. 

BELÉPÉSI 

KÉSLELTETÉS 

0mp/30mp/60mp/120mp/300mp/

600mp 

60mp. 

RIASZTÁSI PIN ENGEDÉLYEZVE (0-9-ig négy 

szám választásával) /TILTVA 

TILTVA 

EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK RIASZTÁS AJTÓNÁL ENGEDÉLYEZVE/TILTVA TILTVA 

RIASZTÁS 

IDŐTARTAMA 

10mp/1 perc/10 perc/1 óra 10 perc 

SD KÁRTYA FELVETT KÉPANYAG 

EXPORTÁLÁSA 

- IGEN/NEM - 

SD KÁRTYA 

FORMATÁLÁSA 

- IGEN/NEM - 

SZOBA 

ÁLLOMÁS NEVE 

- ID1- ID8 - 1 -8 

NYELV - - ENGLISH/DEUTSCH/FRANÇAIS

/ITALIANO/NEDERLANDS/ 

NORSKE/ESPAÑOL 

ANGOL 

 BEÁLLÍTÁS  

- 1-10 6 

 VOLUME  

0 (némítás) 1-10 6 (mindre) 

 FELVÉTEL 
FELVÉTELI BEÁLLÍTÁSOK 

KIVÁLASZTÁSA 

- NAGYÍTOTT> SZÉLES/ SZÉLES 

> NAGYÍTOTT/SZÉLES 

NAGYÍTOTT > SZÉLES 

MINDEN FELVETT 

KÉPANYAG TÖRLÉSE 

- IGEN/NEM - 
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MEGJEGYZÉSEK: 

 A képernyő nagyjából 1 perc után kikapcsol, ha semmilyen műveletet nem hajtunk végre. Ha ez történik, és a kívánt beállítást még nem 

hajtotta végre, a beállítási folyamatot az elejéről kell kezdeni. 

 A fent látható lista egy rövid áttekintés az állomáson elvégezhető beállításokról. A leírások, és a leírások sorrendje és stílusa eltérhet a 

ténylegesen kijelzett elemektől. 

*¹ A programozás megkezdése előtt a rendszer a PIN beütését kéri. 

 

 

 
 

Amikor a rendszert első alkalommal beindítják, vagy újraindítják, a 

rendszer kéri a dátum és idő beállítását. 

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 SETTING 

gomb megnyomásával léphet tovább. 

3. A  és gombok megérintésével tudja beállítani a 

hónapot, napot, évet, órát és percet. 

 
 

* A  és gombok folyamatos nyomva tartásával 

meggyorsíthatja a léptetési sebességet. 
 

4. A beállítások végeztével, az ENTER gombbal tud 

továbblépni. 

5. A [HOME] gomb megnyomásával visszatérhet a HOME 

főablakra. 

 

Dátum és idő kijavítása 

Az aktuális dátumot és időt az alábbi módon javíthatja ki. 

1. A HOME ablakból, a SETTINGS → GENERAL → 

DATE/TIME kiválasztásával nyitható meg a beállítási 

ablak. 

2. A  és gombok megérintésével tudja beállítani a 

hónapot, napot, évet, órát és percet. 

3. Miután elvégezte a szükséges módosításokat, az 

ENTER gombbal léphet ki a képernyőből. 

 

Megjegyzések: 

 A megjelenített időben előfordulhat egy havi szinten 

maximum 60 másodperces időeltolódás. Ajánlott a pontos 

időt rendszeresen újra beállítani. 

 Ha az áramellátás 30 percre vagy többre megszakad, a 

dátum és idő visszaáll a gyári alapbeállításra. 

 

 
 

A képernyő nyelve alapbeállítás szerint angol. A következő 

módon változtathatja meg. 

 Ezen beállítás az összes alállomás nyelvét is 

megváltoztatja majd a rendszerben.  

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL → 

LANGUAGE gombok megnyomásával juthat el a 

nyelvválasztó képernyőre. 

.  

2. A kívánt nyelvet annak megérintésével választhatja 

ki. A választást az ENTER megnyomásával 

fogadhatja el. 

 
 Amennyiben a kívánt nyelv nem látható az ablakban,  

a  és gombok segítségével görgetheti a listát. 

 

Hónap Nap       Év      Óra       Perc 
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Néhány beállítás elvégzéséhez szükség van PIN-kód megadására, így 

csak az arra jogosult személyek végezhetnek változtatásokat. 

Adjon meg egy egyéni kódot a beállítások megfelelő védelméhez: 

* A PIN kód gyára alapbeállítása „1111”. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL → 

PIN SETTING gombok megnyomásával juthat el a PIN kód 

megváltoztatására szolgáló ablakba. 

Ekkor az aktuális PIN-kód beütését kérő ablak. 

 

2. Üsse be a jelenlegi 4 jegyű PIN kódot. (Első alkalommal 

való használatkor a gyári alapbeállítás az érvényes, amely 

„1111”) 

3. Az ENTER megnyomása után megjelenik egy újabb ablak, 

melybe a kívánt új PIN kódot ütheti be. 

* Amennyiben nem érvényes a megadott kód, erről egy 

hibaüzenet értesíti. 

4. Üsse be az új PIN kódot. 

5. A beállítások végeztével, az ENTER gombbal léphet ki a 

beállítási képernyőből.  

Ezzel az új PIN elmentésre kerül. 

 

A PIN-kódot a fent említett módon bármikor 

megváltoztathatja. 

 

Megjegyzések: 

* Mikor az állomás az [INSTALL] menüvel van indítva, a 

PIN visszaáll a gyári beállításra „1111”. 

* A PIN kódot hibátlanul meg kell jegyezni. Ha a PIN 

kódot elfelejtik, az állomást az [INSTALL] menün 

keresztül lehet újraindítani, amikor is minden beállítás 

visszaáll a gyári alapbeállításra. 
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A következő hívásbeállításokat végezheti el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az ennek az állomásnak a hívására jogosult 

kapuállomások kijelölése 

[DOOR STATION SETTINGS] 

Beállíthatja, hogy ez az állomás fogadjon-e hívásokat az 

1-4-es kapuállomásoktól. Az egyes kapuállomásokra 

egyedi beállításokat programozhat. Amikor olyan kapu 

állomástól érkezik hívás, mely „DISABLE” (TILTVA) 

értékre van programozva, a csengetési hang nem szólal 

meg, és a kép sem jelenik meg az állomáson. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → CALL →  

DOOR STATION SETTINGS menüpont választásával 

léphet be a beállításokhoz. 

 

Ekkor megjelenik a PIN-kód beütésére szolgáló ablak. 

2. A négyjegyű PIN-kód beütése után az ENTER 

gombbal léphet tovább. 

 

Itt a „DOOR1”-től „DOOR4”-ig pontok jelennek meg. 

* Ha hibás PIN-kódot adott meg, erről egy hibaüzenet 

értesíti. Ilyenkor próbálja újra a kód beütését. (lásd, 10 

oldal, PIN beállítások) 

3. A „DOOR1”-re vonatkozó beállítást az „ENABLE” 

(ENGEDÉLYEZVE) vagy „DISABLE” (TILTVA) 

parancsok kiválasztásával módosíthatja. 

 

ENABLE Lehetővé teszi, hogy az állomás hívásokat kapjon 

az 1-es számú kapuállomástól. 

DISABLE Letiltja az állomáshoz érkező hívásokat az 1-es 

számú kapuállomástól. 

4. Ismételje meg a fenti eljárást valamennyi 

kapuállomással. 

5. A beállítások végrehajtása után az ENTER gombbal 

léphet ki. 

 

 

 

 

 Azoknak az alállomásoknak a kijelölése, 

melyek erről az állomásról hívhatóak lesznek 

[ROOM STATION CALL SETTINGS] 

 

Ebben a menüpontban állíthatja be, hogy az alállomások 

elfogadják vagy sem az erről az állomásról érkező (egyéni vagy 

összesített) hívásokat. A beállítást minden alállomásra 

egyénileg meg lehet adni. Az az alállomás amely „DISABLE” 

(TILTVA) értékre van állítva nem fog hívásokat kapni erről az 

állomásról. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → CALL →  

ROOM STATION SETTINGS menüpont 

választásával léphet be a beállításokhoz 

 

Ekkor megjelenik a PIN-kód beütésére szolgáló ablak. 

2. Az érintő képernyő használatával üsse be a 4 

számjegyű kódot, majd az ENTER gomb 

megnyomásával lépjen tovább. 

Itt az „ID2”-től az „ID8”-ig pontokat láthatja. 

* Az „ID2” arra az alállomásra vonatkozik, amelynek ID 

kapcsolója 2-re van állítva. Ugyanez vonatkozik a többi 

állomásra is 3-8-ig. 

* Ha hibás PIN-kódot adott meg, erről egy hibaüzenet 

értesíti. Ilyenkor próbálja újra a kód beütését. (lásd, 10 

oldal, PIN beállítások) 

 

3. Az „ID2”-re vonatkozó beállítás megváltoztatását az 

„ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) vagy „DISABLE” 

(TILTVA) parancsok kiválasztásával teheti meg. 

 

ENABLE Lehetővé teszi, hogy az alállomás hívást kapjon 

ettől az állomástól. 

DISABLE Megtiltja, hogy az alállomás hívást kapjon ettől az 

állomástól. 

 

4. Ismételje meg a fenti eljárást, míg valamennyi 

alállomást be nem állította. 

* Az egyes alállomások között a  és  gombok 

lenyomásával léptethet. 

5. A beállítások végrehajtása után az ENTER gombbal 

léphet ki. 
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 Bejövő hívások csengőhangjának beállítása 

[CALL TONE] 

Lehetősége van rá, hogy a kapu és alállomásoktól jövő hívások 

csengő hangját egyedileg kiválaszthassa. 

8 csengőhang közül választhatja ki az egyes alállomásoktól 

érkező hívások egyedi csengetési hangjait. 

* Ez a beállítás a rendszer valamennyi csatlakoztatott 

alállomáson automatikusan alkalmazva lesz. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → CALL →  

CALL TONE gombok megnyomásával juthat el a 

csengőhang beállítási képernyőre. 

 

Itt a következőt láthatja: 

DOOR1 – Az 1-es számú kapuállomás csengőhangja 

DOOR2 – A 2-es számú kapuállomás csengőhangja 

DOOR3 – A 3-as számú kapuállomás csengőhangja 

DOOR4 – A 4-es számú kapuállomás csengőhangja 

INTERNAL ROOM CALL – Alállomások csengőhangja  

                                     (csak egyéni állomások hívására) 

 

2. Válassza ki azt az állomást, amelynek hívásjelző 

hangját meg kívánja változtatni. 

3. Érintse meg a kívánt csengőhang számát 1 -8-ig 

* A csengőhang választása közben hangmintákat hallhat a 

csengőhangokból. 

* Az egyes csengőhangok között a  és  gombok 

megnyomásával léptethet. 

4. Az ENTER gomb megnyomásával elmentheti a 

beállításokat. 

5. Ismételje meg a fenti eljárást a többi állomáson is. 

 

 Hívások hosszának beállítása 

   [DOOR CALL DURATION] 

Választható értékek: 45 vagy 90 másodperc 

* Ennek a beállításnak a hatálya a rendszerhez csatlakoztatott 

valamennyi állomásra automatikusan kiterjed. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → CALL →  

DOOR CALL DURATION gombok megnyomásával 

juthat el a híváshossz beállítási képernyőre. 

A képernyőn „45 sec.” és „90 sec.” jelenik meg. 

2. Válassza ki a kívánt értéket. 

3. Az ENTER gomb megnyomásával mentheti el a 

beállításokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő beállításokat végezheti el a beszédet érintően: 

 

 

 Mikrofon be-, vagy kikapcsolása alállomások 

   irányából jövő hívás esetén  

   [PRIVACY MODE] 

Amikor egy adott alállomásról érkező egyéni hívást fogad: 

 „ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) beállítás esetén a privát 

üzemmód van érvényben. Ilyenkor a hívó fél nem hallja az 

ezen az oldalon elhangzottakat. 

 „DISABLE” (TILTVA) beállítás esetén a hívó fél hallhatja az 

ezen az oldalon elhangzó szavakat, lehetővé téve a 

kétirányú kommunikációt. 

 

 Automatikus éjszakai hangerőszabályzás 

   [AUTO NIGHT VOLUME] 

„ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) beállítás esetén, a 

lakás készülékektől a kapu állomás irányába 

küldött hang hangereje automatikusan halkabb az 

éjszakai órákban. 

 

 Éjszakai megvilágítás beszéd közben 

   [VIDEO DOOR LED] 

„ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) beállítás esetén a kapu 

állomásba épített fehér fényű LED automatikusan bekapcsol az 

éjszakai órákban, illetve amikor a környező megvilágítás 

alacsony szintje ezt igényli. A megvilágító LEDek az alábbi 

események bekövetkezte esetén lépnek működésbe. 

 

 Amikor a kapu állomás hívógombját megnyomják. 

 Amikor a TALK gombot megnyomják a képernyőn a kapu 

állomás felügyeleti üzemmódjában. 

A fehér LED a kommunikáció végeztével kikapcsol. 

 

1. A HOME ablakból indulva nyomja meg a 

SETTINGS → TALK nyomógombokat. 

2. Engedélyezze vagy tiltsa az egyes jellemzők 

működését. 

3. Az ENTER gomb megnyomásával mentse el a 

beállításokat. 
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A felügyeleti üzemmódhoz az alábbi beállításokat hajthatja végre. 

 

 

 

 Beltéri felügyelet beállításai  

   [ROOM MONITOR] 
Amennyiben a paraméter „ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) értékre 

van állítva, ez az állomás felügyelhető egy másik alállomásról. 

„DISABLE” (TILTVA) beállítás esetén ezt az állomást nem lehet 

más állomásokról felügyelni. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → MONITOR gombok 

megnyomásával juthat a beállítási képernyőre. 

2. A ROOM MONITOR gomb megnyomása után 

kiválaszthatja, hogy „ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) 

vagy „DISABLE” (TILTVA) üzemmódba kívánja 

kapcsolni a funkciót. 

3. Az ENTER gomb megnyomásával mentheti el a 

beállításokat. 

 

 Éjszakai megvilágítás kapu állomások 

   felügyeletekor [VIDEO DOOR LED] 
Ha a paraméter „ENABLE” (ENGEDÉLYEZBE) értékre van állítva, 

felügyeleti üzemmódban, gyenge fényviszonyok mellett a kapu 

állomás fehér LED lámpája automatikusan bekapcsol. 

A fehér LED a felügyelet végeztével kikapcsol. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → MONITOR gombok 

megnyomásával léphet a beállítási képernyőre. 

2. A VIDEO DOOR LED gomb megnyomása után 

kiválaszthatja, hogy „ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) 

vagy „DISABLE” (TILTVA) módba kívánja kapcsolni a 

funkciót. 

3. Az ENTER gomb megnyomásával elmentheti a 

beállításokat. 

 

 Bejárat felügyeleti időtartamának megadása  

   [DOOR MONITOR DURATION] 

Lehetősége van a bejárat felügyeletének időtartamát meghatározni. 

* Ez a beállítás a rendszerhez kötött össze alállomáson 

automatikusan alkalmazva lesz. 

Beállítási tartomány: 

30, 60, 120 másodperc vagy CONTINOUS (FOLYAMATOS) 

(nincs időhatár) 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → MONITOR → DOOR 

MONITOR DURATION gombok megnyomásával juthat a 

beállítási képernyőre. 

2. A DOOR MONITOR DURATION gomb 

megnyomásával választhatja ki a kívánt felügyeleti 

időt. 

3. Az ENTER gomb megnyomásával elmentheti a 

beállításokat. 

 

VIGYÁZAT! 

Ha a beállítást „FOLYAMATOS”-ra állítja, a képernyő 

LED-es háttérvilágítása hamarabb elhasználódik, 

ezzel megrövidítve az állomás élettartamát. 

 

 Beltéri felügyelet időtartalmának megadása 

   [ROOM MONITOR DURATION] 

Lehetősége van a beltéri felügyelet idejét meghatározni. 

* Ez a beállítás a rendszerhez kötött összes alállomáson 

automatikusan alkalmazva lesz. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → MONITOR

→ROOM MONITOR DURATION gombok 

megnyomásával juthat a beállítási képernyőre. 

2. A ROOM MONITOR DURATION gomb 

megnyomása után kiválaszthatja, hogy 10 

másodpercre vagy „CONTINOUS” 

(FOLYAMATOS)-ra kívánja állítani a felügyelet 

időtartamát. 

3. Az ENTER gomb megnyomásával mentheti el 

a beállításokat. 

 

 

Az állomást lehetősége van úgy beállítani, hogy sípoló 

hangjelzést adjon az érintőképernyő megérintésekor. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL 

→SOUND SETTING gombok megnyomásával 

juthat a beállítási képernyőre. 

2. Az AUDIBLE TOUCH TONE gomb 

megnyomásával választhatja ki, hogy a funckiót 

be-, (ENABLE) vagy kikapcsolja (DISABLE) 

3. Az ENTER gomb megnyomásával elmentheti a 

beállítást. 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Engedélyezheti vagy letilthatja a hangvezérlést a JP-DVF-L kapu 

állomáson (vezérlés-engedélyezett típus). 

* Ez a funkció csak a JP-DVF-L típusú készülékben elérhető. 

Más típusok nem rendelkeznek hangvezérléssel. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL → 

SOUND SETTING→ 

VOICE GUIDANCE (JM-DVF-L ONLY) gombok 

megnyomásával juthat a beállítási képernyőre. 

2. Itt kiválaszthatja, hogy DOOR1-től DOOR4-ig mely JP-

DVF-L-hez tartozó bejáratokon engedélyezi (ENABLE) 

vagy letiltja a funkciót (DISABLE) 

3. Az ENTER gomb megnyomásával mentheti el a 

beállítást. 

 

 

Engedélyezheti (ENABLE) vagy letilthatja (DISABLE) az ajtók 

nyitásának funkcióját erről az állomásról. Lehetősége van a funkciót 

mind a négy ajtóhoz egyénileg beállítani. 

Ha „DOOR1” ENABLE (ENGEDÉLYEZVE) állapotra van állítva, 

akkor a kapu állomásról érkező hívás esetén vagy annak 

felügyelete közben és  gombok láthatóak a 

képernyőn. A  megérintése kinyitja az 1-es számú ajtót. 

Ha a funkció „DISABLE” (TILTVA) állapotra van állítva, a  és 

 gombok szürkék és nem működnek. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL → 

DOOR RELEASE gombok megnyomásával juthat a 

beállítási képernyőre. 

2. A négyjegyű PIN-kód beütése után az ENTER gombbal 

léphet tovább. 

Itt a „DOOR1”-től „DOOR4”-ig pontokat láthatja. 

* Ha hibás PIN-kódot adott meg, erről egy hibaüzenet értesíti. 

Ilyenkor próbálja újra a kód beütését. (lásd, 10 oldal, PIN 

beállítások) 

3. Az 1-es ajtóra vonatkozó beállítás megváltoztatásához 

választhat az „ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) vagy 

„DISABLE” (TILTVA) lehetőségek közül. 

4. Ismételje meg a fenti eljárást a többi kapu állomásra is. 

5. Az ENTER gomb megnyomásával mentheti el a 

beállítást. 

 

 

 

 

 

 

 

* Ezek a beállítások akkor elérhetőek, amikor az 1-es, 

2-es és/vagy 3-as bemenet „SECURITY” üzemmódba van 

kapcsolva az [INSTALL] menüből, és az egyes bementekhez 

van csatlakoztatva érzékelő. 

A biztonsági funkció használatához a következő beállításokat 

kell elvégezni. 

 

 

 A KILÉPÉS KÉSLELTETÉS és  

BELÉPÉSI KÉSLELTETÉS beállítása 

Lehetősége van beállítani a riasztás késleltetését a felügyelt 

területre való belépés után. 

Választható értékek: 0, 30, 60, 120, 300, 600 másodperc 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL 

→ ALARM SETTING→SECURITY SETTING 

gombok megnyomásával juthat a beállítási 

képernyőre. 

2. Az EXIT DELAY SETTING (Kilépés késleltetés 

beállítása) vagy RETURN DELAY SETTING 

(Belépési késleltetés beállítása) gombokkal 

válassza ki a megváltoztatni kívánt paramétert. 

3. Válassza ki a kívánt időtartamot. 

* Az egyes választható értékek között a  és 

 nyomógombok segítségével léptethet. 

4. Az ENTER gomb megnyomásával mentheti el 

a beállítást. 

 

 Riasztási PIN-kód megadása 

Állítson be egy Riasztási PIN kódot, melyet akkor fog használni, 

ha a rendszer riasztási üzemmódba lépett. 

* Ez a beállítás a rendszerhez kötött összes alállomáson 

automatikusan alkalmazva lesz. 

A gyári alapbeállítás „DISABLE” (TILTVA) (riasztási PIN nincs 

megadva vagy használatban). 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL → 

ALARM SETTING→ SECURITY SETTING gombok 

megnyomásával juthat a beállítási képernyőre. 

2. Az ALARM PIN gomb megnyomásával léphet 

tovább. 

* 0, és 1-9-ig lévő számok jelennek meg. 

3. A számok egyenkénti megérintésével ütheti be a 

négyjegyű számot. 

A beütött riasztási PIN látható. 
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4. A beállításokat az ENABLE gomb megnyomásával 

fejezheti be. 

Az ALARM PIN (riasztási PIN) funkció „BE” állapotba kapcsol. 

 

A riasztási PIN kikapcsolása 

A fent említett harmadik lépésnél a riasztási PIN beütése helyett 

választható a DISABLE (TILTVA) gomb is 

 

.  

* Ez a beállítás akkor használható, amikor az 1-es, 2-es és/vagy 

3-as állomás bemenetei „UTILITY” üzemmódra vannak beállítva 

az [INSTALL] menüben és egy külső eszköz, mint például 

érzékelő vagy hívógomb van csatlakoztatva mindegyik 

bemenethez. 

 

A következő beállításokat végezheti el: 

 

 

Ajtónál történő riasztás tiltása/engedélyezése 

Engedélyezi vagy megtiltja az 1-es számú kapu állomásnak, hogy 

riasztási hangjelzést indítson és bekapcsolja az ajtóhoz tartozó 

fehér LED-et, amikor az állomáshoz tartozó külső eszközöket 

aktiválják. 

 

A riasztás hosszának beállítása 

   [ALARM DURATION] 

Lehetősége van megadni a mester és alállomásokon megszólaló 

riasztások időtartamát. Ez a beállítás az 1-es számú kapu 

állomásra is érvényes, ha az „ALARM AT DOOR” (riasztás kapunál) 

beállítás „ENABLE” (ENGEDÉLYEZVE) értékre van állítva. 

Választható értékek: 

10 másodperc, 1 perc, 10 perc, 1 óra,  

CONTINOUS (folyamatos, nincs időhatár) 

* A CONTINOUS (folyamatos) beállítás csak akkor választható, 

ha az „ALARM AT DOOR” (riasztás kapunál) funkció „ENABLE” 

(ENGEDÉLYEZVE) értékre van állítva. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL → 

ALARM SETTING→UTILITY SETTING gombok 

megnyomásával juthat a beállítási képernyőre. 

2. Az ALARM AT DOOR gomb megnyomásával 

választhatja ki, hogy engedélyezi „ENABLE” vagy letiltja 

a funkciót „DISABLE”. 

3. Az ALARM DURATION gomb ismételt megnyomásával 

választhatja ki a kívánt időtartamot a felajánlott 

lehetőségek közül. 

4. Az ENTER gomb megnyomásával mentheti el a 

beállításokat. 

 

Az SD (vagy SDHC) kártyákat az első használatot megelőzően 

formattálni kell. 

* SD (vagy SDHC) kártya formázásakor a kártyán levő 

összes adat törlődik 

* A felvett képanyag exportálásáról bővebben a 27. oldalon 

olvashat. 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL → 

SD CARD→FORMAT SD CARD gombok 

megnyomásával indíthatja el a formattálást. 

A gomb megnyomásakor megjelenik egy figyelmeztető 

ablak. 

2. A YES gomb megnyomásával elindítja a 

formattálást. A formattálás visszavonása a NO 

gombbal lehetséges. 

Amikor megjelenik az „SD CARD FORMAT COMPLETE” 

üzenet, a formattálás befejeződött. 

* A formattálás hosszú ideig is eltarthat. 

 

 

A mester és alállomások elnevezése a kívánt nevek 

begépelésével történik. 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → GENERAL → 

ROOM STATION NAME gombok megnyomásával 

juthat a beállítási képernyőre. 

A mester és alállomások gyári neveikkel vannak 

megjelenítve. 

 

Állomás Alapb. 

név 

ID1 (mester állomás) 1 

ID2 (alállomás 2-es számú azonosítóval) 2 

ID3 (alállomás 3-as számú azonosítóval) 3 

ID4 (alállomás 4-es számú azonosítóval) 4 

ID5 (alállomás 5-ös számú azonosítóval) 5 

ID6 (alállomás 6-os számú azonosítóval) 6 

ID7 (alállomás 7-es számú azonosítóval) 7 

ID8 (alállomás 8-es számú azonosítóval) 8 

2. A listából kiválaszthatja az átnevezésre szánt 

állomást. 

 
 

 

Megjelenik egy virtuális billentyűzet 
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3. A billentyűzet segítségével megadhatja az állomás 

nevét. 

* A név legfeljebb 16 karakterből állhat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az ENTER gomb megnyomásával mentse el a beállítást. 

5. Ismételje meg a fenti műveletsort a többi állomáson is. 

 

 

Lehetősége van módosítani a képernyő fényerejét és a 

hangerőszintet. 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → ADJUST → gombok 

megnyomásával juthat a beállítási képernyőre. 

 

..........A képernyő fényerejét szabályozza 

........A hangszóró hangerejét szabályozza 

.........A kézi beszélő hangerejét szabályozza kihangosított 

üzemmódban. 

.........A kapu állomásokról érkező hívások 

csengőhangjának hangerejét szabályozza. 

......A alállomásokról érkező hívások hangerejét 

szabályozza (egyéni vagy az összes állomás 

hívása esetén) 

Választható értékek: 0 (némítás) 1-10 

2. A  és gombokkal állíthatja be a szinteket. 

3. Az ENTER gomb megnyomásával elmentheti a 

beállítást. 

 

 

 
A következő felvételi beállításokat végezheti el. 

 

 

 A kamera beállításai automatikus felvétel 

alatt [SELECT RECORD SETTINGS] 

Ebben a menüpontban választhatja ki, melyik kamera beállítás 

legyen használatban a kapu állomás automatikus felvételeinél. 

 

ZOOM > WIDE 

Az első képek felvétele nagyított módban történik, a többié 

széles látószögű módban (az előre beállított pozícióban). 

 

WIDE > ZOOM 

Az első képek felvétele széles látószögű módban történik, 

a többi nagyított módban (az előre beállított pozícióban). 

 

ZOOM 

A képek felvétele nagyított módban történik az előre beállított 

pozícióban. 

 

WIDE 

A képek felvétele széles látószögű módban történik. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → RECORD → 

SELECT RECORD SETTINGS gombok 

megnyomásával juthat a beállítási képernyőre. 

2. A kívánt felvételi mód nevének megérintésével 

válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot. 

3. Az ENTER gomb megnyomásával mentse el a 

beállítást. 

 

 

 

 

Az aktuális név ebben a mezőben olvasható 

Átváltó billentyű a betűk és 

számok/szimbólumok között. 

Szóköz 

A kurzor mozgatására 

szolgáló gombok 

A számítógép backspace 

gombjához hasonlóan        

törli a legutóbb beírt  

karaktert. 

Az átnevezés menete 

Például: „SZOBA 1” beírása 

1. Az X megnyomásával törölheti ki az aktuális nevet. 

2. Gépelje be a kívánt nevet, jelen esetben S Z O B A 

3. A SPACE megnyomásával szúrjon be egy szóközt. 

4. Az 123/.”& gomb megnyomásával váltson át a 

számokra. 

5. Az 1 gomb megnyomásával szúrja be az „1” számot. 
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MEGJEGYZÉSEK: 

* Ez a beállítás az alapértelmezett képpozíciót is 

szabályozza kapu állomásról érkező hívásoknál. 

* CCTV kamera használata esetén a nézet beállításait 

nem lehet módosítani. 

 

 Minden felvett képanyag törlése 

[ERASE ALL RECORDED IMAGES] 

Lehetőség van a beépített memóriából és az SD (vagy SDHC) 

kártyáról (ha van ilyen) az elkészült összes képanyag egyidejű 

törlésére. 

* Nagy mennyiségű képanyag törlése esetén a folyamat hosszú 

ideig eltarthat. 

* A zárolt képek nem törlődnek. 

 

1. A HOME ablakból a SETTINGS → RECORD → 

ERASE ALL RECORDED IMAGES gombok 

megnyomásával indíthatja el a törlési folyamatot. 

Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

2. A YES gomb megnyomásával elindíthatja a törlést, míg 

a NO gombbal visszavonhatja azt. 
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A RENDSZER HASZNÁLATA 

 
Kapu állomásról érkező hívások esetén 

 

 

 

Hívás megválaszolása 

A TALK gomb megnyomásával vagy a kézi beszélő leemelésével 

válaszolhat. 

 

Kezdjen beszélni a hívó félhez. 

* Amikor kihangosított módban beszél, a képernyőn a 

kommunikációs ablak látható (lásd alább). 

 

 

 

 

 

 

 

* Magán jellegű beszélgetéshez bármikor leemelheti a kézi 

beszélőt. 

* A kívánt képtartalmat a megjelenítési üzemmód 

beállításainak módosításaival állíthatja be  

(lásd 19. oldal). 

* A hívó féllel való kommunikáció közben kinyithatja az ajtót 

vagy egyéb műveleteket is végrehajthat az alábbi 

nyomógombok megérintésével. 

 

 

A kommunikáció befejezése 

A képernyőn levő END gomb megnyomásával, a 

[HOME] gomb megnyomásával vagy a kézi beszélő 

letételével is befejezheti a hívást. 

* A kommunikáció kihangosított módban 1 perc után, kézi 

beszélő használata esetén 3 perc után automatikusan 

véget ér. 

Amikor egy kapu állomásról hívás 

érkezik. A hívásjelző hang megszólal, a képernyőn megjelenik a kamera képe 

és hallható a hang a kapu állomásról. 

Villog 

Automatikus felvétel alatt villog 

Amikor olyan kapu állomásról érkezik 

hívás, amelynek nincs kamerája vagy 

alállomása, az állomás típusának képe 

jelenik meg. (A fenti kép csak illusztráció)  

Világít 

(Beszédkor) (A hívó hallgatásakor) 

Szürke 

Hangerő (lásd, 21. oldal) 

Felvétel kézi indítása (lásd, 25. oldal) 

Képek beállítása 

(lásd, 20. oldal) 

Ajtónyitó gombok 

(lásd, 22. oldal) 

Hívásátadás (lásd, 22. oldal) 

OPCIÓ gomb (lásd, 29. oldal) 

* A beállításoktól függően lehet, 

hogy nem jelenik meg. 
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MEGJEGYZÉS: 

Ha az állomáshoz hozzá nem rendelt kapuállomásról kísérlik meg 

ennek az állomásnak a hívását, az állomáson hívásjelző hang 

nem hallható, és a kapuállomás képe nem jelenik meg a 

képernyőn. (Kapu állomás hozzáadásához tekintse át a 11. 

oldalon leírtakat). Azonban az opcionális hívás kihangosító 

hangszóró használata esetén a hívásjelző hang még ekkor is 

hallható. 

 

 Hívás fogadása másik kapu állomással való 

kommunikáció közben 

* A hívásjelző hang az átlagosnál halkabban szólal meg. 

* A képernyőn továbbra is a jelenlegi hívás videóképe látható. 

* Az új hívó állomásról érkező képeket a rendszer nem rögzíti. 

 

Válaszolás a második hívásra 

A jelenlegi hívást be kell fejezni ahhoz, hogy a másodikként 

érkező hívásra válaszolni lehessen. 

* Ha az állomás nincs úgy beállítva, hogy a hívó állomástól 

hívásokat fogadhasson el, akkor az állomás nem tud majd 

válaszolni a kapu állomás hívására. (Kapu állomás 

hozzáadásához tekintse át a 11. oldalon leírtakat). 

 

 Hívás fogadása alállomással való 

kommunikáció közben 

* A hívóhang az átlagosnál halkabban szólal meg. 

* A képernyőn a kapu állomás videóképe látható, ez 

automatikusan felvételre kerül. 

* Az előre beállított hívási idő végén a hívás befejeződik, a 

videókép eltűnik és az általános beszéd üzemmód áll vissza. 

 

Válaszolás a hívásra 

A jelenlegi hívást az alállomással be kell fejezni mielőtt 

válaszolhat a kapu állomásnak. 

* Az automatikus felvétel nem indul el újra. 

* Ha az állomás nincs beállítva, hogy a hívó állomástól 

hívásokat fogadhasson el, akkor az állomás nem tud majd 

válaszolni a kapu állomás hívására. (Kapu állomás 

hozzáadásához tekintse át a 11. oldalon leírtakat). 

 

 

Aállomásról érkező hívás esetén megszólal a csengőhang és a 

beszédfunkció automatikusan bekapcsol. 

* A beszélgetés kb. 10 perc után automatikusan véget ér. 

* A hívó állomás azonosítószáma nem lesz megjelenítve. 

* Ha egy alállomás az összes állomást egyidejűleg hívja, a 

TALK gomb megérintése vagy a kagyló leemelése a hívás 

megválaszolásának számít és a többi állomással történő 

kommunikáció megszakad. 

* A hangszóró hangerejét kommunikáció közben is lehet 

szabályozni (lásd 21. oldal) 

 

Kommunikáció befejezése 

Az END gomb vagy a [HOME] gomb megnyomásával fejezheti 

be a kommunikációt. 

 

 

 

 

 Privát mód engedélyezett állapotában 

A hívó alállomás nem fogja hallani a hívott főállomás 

oldalán elhangzottakat, vagy bármely válasz jelet 

mindaddig, amíga főállomás a hívásra nem válaszol. 

Az alállomástól érkező hívásra a TALK gomb 

megnyomásával vagy a kézi beszélő leemelésével lehet 

válaszolni. 

* A privát mód beállításához tekintse át a 12. oldalon 

leírtakat. 

 

 

A következő funkciók használatával szabályozhatja a 

képmegjelenítés módját a videós kapu állomásokon. 

 

 Váltás nagyított/nagy látószögű mód között 

 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* A kép nagyítása az előre meghatározott képtartalomra 

irányul. Ez az előre megadott pozíció szükség szerint 

módosítható (lásd 20. oldal). 

* A videós kapu állomás kamerájának tulajdonságaitól 

függően a nagy látószögű üzemmódban szolgáltatott kép 

alakja eltérhet a nagyított képtől. Ez nem működési hiba. 

* Nagyított módban a képet lehet jobbra, balra, fel és le 

mozgatni (lásd 20. oldal). 

gombbal nagyíthat, gombbal kicsinyíthet. A 

Nagy látószögű 

Nagyított 
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<Nagyítás alap pozíciójának megadása> 

1. Amikor a képernyőn egy kapuállomásról érkező kép 

látható, váltson át nagyított üzemmódra, majd a 

 gombokkal állítsa be a kívánt látómezőt. 

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 

másodpercig, amíg sípoló hangot hall. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* Minden állomás egyénileg beállítható. 

* A kép alapbeállítású pozíciója bármikor megváltoztatható. 

* A beállítás érvényessége az összes alállomásra kiterjed. 

* Ez a beállítás elmentve marad áramkimaradás esetén is. 

 

 Döntés és forgatás 

Amikor nagyított kép látható a kijelzőn, a  gombok 

megnyomásával az alábbiak ábrák szerint mozgathatja a képet: 

 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* A látható képtartomány nagyított és nagy látószögű 

üzemmódban eltérő. A nagy látószögű kép széle nagyított 

üzemmódban nem látható. 

* Éjszaka a képminőség gyengébb. 

* Éjszaka a csökkentett megvilágítás miatt a kép elmosódott, 

illetve kevésbé látható lehet. Ugyanez vonatkozik a mozgó 

tárgyakra is. 

 

Ha videós kapu állomás helyett CCTV kamera van felszerelve 

a bejáratnál: 

A nagyított/nagy látószögű és kamera forgatási funkciók nem 

elérhetők. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapu állomással való kommunikáció közben lehetősége van 

szabályozni a képernyő fényerejét és a kép láthatóságát. 

* A beállítás elvégezhető beérkező hívás, kommunikáció 

vagy videós kapu állomás felügyelete alatt is (amikor a 

MENU gomb látható a képernyőn) 

 

 Képernyő fényerejének beállítása [ ] 

A képernyő fényereje tíz szinten állítható. 

MEGJEGYZÉS: 

Ez a beállítás nincs hatással a felvett képanyagra. 

 

1. A MENU →IMAGE gombok megnyomásával juthat a 

beállítási képernyőre. 

 

 
 

 

 

 

2. A  majd a és  gombok 

megnyomásával szabályozhatja a fényerőt. 

Megjelenik a beállítási ablak. 
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 Képek láthatóságának szabályozása [ADJUST] 

Ha a képernyőn látható kép a túl éles fény miatt nehezen látható, 

a beállítások módosításával ez korrigálható. 

 

MEGJEGYZÉS: 

Ez a funkció CCTV kamera használata esetén nem használható. 

 

Túl erős környező fény (Nappal) 

1. Amikor kép van megjelenítve a MENU→IMAGE 

gombokkal juthat a beállítási ablakba. 

 

Megjelenik a beállítási ablak. 

2. Nyomja meg az ADJUST gombot. 

A háttérfény beállítás lehetőségével világosabbá tehető a 

kép. 

 

 

A  ikon akkor látható, ha a háttérfény kompenzáció 

aktiválva van. 

 

Megvilágítási beállítások visszaállítása gyári 

alapértékre 

Az ADJUST gomb újbóli megnyomásával teheti meg. 

* A korrekció működését jelző ikon eltűnik. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* A nappal és éjszaka közti különbséget az állomás 

automatikusan észleli. 

* Lehetősége van kiválasztani azt a háttérfény beállítási módot, 

melyet alapbeállításként szeretne használni nappali 

képmegjelenítésnél. 

 

Gyenge fényviszonyok (Éjszaka) 

1. Amikor a képernyőn egy kép látható, a MENU→

IMAGE gombokkal juthat el a beállítási ablakba. 

 

Megjelenik a beállítási ablak. 

2. Az ADJUST gomb megnyomásával korrigálhatja a 

fényt. A kép láthatóbbá válik. 

* A  ikon akkor jelenik meg, amikor a korrekciós 

üzemmód aktiválva van. 

 

Megvilágítási beállítások visszaállítása gyári 

alapértékre 

Az ADJUST gomb újbóli megnyomásával teheti meg. 

* A korrekció működését jelző ikon eltűnik. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

 Minden megvilágítási beállítás visszaáll gyári alapértékére, 

amikor a képernyő kikapcsol. 

 Az ADJUST gomb megnyomása megváltoztatja a kamera 

fényrekeszének sebességét. Ennek eredményeképpen a 

látogató arca világosabbnak látszik, de a mozgó 

objektumok elmosódhatnak 

 

<Nappali háttérfény korrekció beállítása> 

1. Amikor a nappali időszakban a képernyőn az egyik 

kapuállomásról érkező kép látható, aktiválhatja vagy 

deaktiválhatja a háttérfény korrekciót. 

2. Nyomja le és tartsa lenyomva az ADJUST 

nyomógombot 2 másodpercig, amíg egy sípoló 

hangjelzést nem hall. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* Minden kapu állomás egyénileg beállítható. 

* Az előre beállított üzemmód bármikor megváltoztatható. 

* A beállítás hatálya az összes alállomásra kiterjed. 

* A beállítás áramkimaradás esetén is érvényben marad. 

 

 

A hangerő bármikor szabályozható. 

Beállítható értékek: 0 (némítás), 1-10 

* Ezt a beállítást el lehet végezni hívásjelzés közben, hívás 

alatt vagy állomás felügyelete közben is. 

* A ikon látható hangszóró és kézi beszélő hangerejének 

szabályozása közben is. 

 

1. A MENU→VOLUME gombokkal juthat a 

beállítási ablakba. 

 

Megjelenik a beállítási ablak. 

2. A és  gombokkal állíthatja be a 

hangerő kívánt szintjét. 
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Az ajtónyitást lehet aktiválni hívásfogadáskor, kommunikáció 

közben és kapu állomás felügyelete közben is. 

* Az ajtót a képernyőn megjelenő  gombbal nyithatja ki 

 Ha a.  gomb szürke (a funkció ki van kapcsolva), a 

[DOOR RELEASE] menüben végezhet beállításokat.  

(lásd 14. oldal) 

 Előfordulhat, hogy nem lehet engedélyezni a  

gombot a [DOOR RELEASE] menüben, ha ez a funkció le 

van tiltva az [INSTALL] menüben. 

 

A  vagy  gomb megérintésével nyithatja ki az ajtót. 

 

Az ajtó zárja az előre beállított ajtónyitási időtartamra kinyílik. 

* Ha az ajtónyitás idejét „MOMENTARY” (impluzus jellegű)-re 

állította az [INSTALL] menüben a telepítéskor, akkor az 

ajtózár csak a gomb nyomva tartásának idejéig lesz aktiválva. 

 

VIGYÁZAT: 

Ha a kapuállomás nem rendelkezik kamerával, ajtónyitás előtt 

valamilyen más módon mindig győződjön meg a látogató 

személyazonosságáról. 

 

JP-DVF-L videós kapu állomások használata esetén 

(hangvezérlés-engedélyezett típus) 

A JP-DVF-L rendelkezik ajtónyitásra használatos kimenettel. 

Amikor hívás érkezik rá, vagy kommunikáció van folyamatban a 

JP-DVF-L-el a  vagy  megnyomása aktiválja a JP-

DVF-L-hez csalatkoztatott ajtónyitó eszközt az előre megadott 

időre. 

 

 

Lehetősége van átirányítani a kapu állomástól érkező hívásokat 

egy másik vagy az összes alállomásra kommunikáció közben. 
 

1. A kapu állomással való kommunikáció közben a 

beállításokat a MENU→ROOM CALL gombok 

megnyomásával érheti el. 

2. Kiválaszthatja mely állomásra kívánja 

átirányítani a hívást, vagy az ALL CALL 

gombbal az összes állomásra átirányíthatja. 

 

 

* A kapu állomással való beszélgetés az átirányítás idejére 

fel van függesztve. 

  

Az ön beszéde hallható és a kapu állomás képe megjelenik a 

kiválasztott al állomáson / állomásokon. 

 

3. Amikor valaki megnyomja a TALK gombot vagy 

leemeli a kézi beszélőt a kiválasztott cél 

alállomáson (vagy a célállomások egyikén), a 

beszélgetés megkezdődik a kiválasztott cél 

állomással. 

4. Ekkor tájékoztassa a célállomás hívott személyét, 

hogy egy kapu állomásról érkező hívást fog hozzá 

átirányítani, majd az END megnyomásával lépjen ki 

beszélgetésből. 

Ekkor a kommunikáció az ön által használt állomás és a 

kapu állomás közt befejeződik. 

5. Ha a kiválasztott állomáson valaki megnyomja a 

TALK gombot vagy leemeli a telefonkagylót, 

lehetősége van beszélni a kapu állomással. 

* Ha a 3. lépésben kézi beszélőt használ, rakja le egyszer a 

kagylót, majd vegye fel újra a kapu állomással való 

beszélgetés megkezdéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Események prioritása 
Kettő vagy több egy időben történő esemény (kommunikáció, 

hívás, felügyelet, stb.) prioritási sorrendje a következő: 

Prioritás Esemény 

1 (magas) Riasztás aktiválása (BIZTONSÁGI) 

2 Riasztás aktiválása (OPCIÓS) (ha az 

„ALARM AT DOOR” funkció engedélyezve 

van.) 
3 Kommunikáció másik állomással 

4 Hívás fogadása kapu állomásról 

5 Az összes vagy egy kiválasztott alállomás 

hívása. 

6 Riasztás (OPCIÓ) (ha az „ALARM AT 

DOOR” funkció le van tiltva.) 

7 Felügyelet 

8 (alacsony) Képanyag lejátszása 

* A később hívó kapu állomás prioritása magasabb, mint az 

előbb hívó állomásé. Amikor ez az állomás hívást kap egy 

alállomástól, a többi alállomást nem lehet használni. 

* Lehetősége van az összes vagy csak egy alállomás 

hívására kapu állomással való kommunikáció közben. 

* A később indított felügyelet prioritása magasabb az előzőleg 

indítottnál. 
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* A kapu állomásokkal való kommunikáció kihangosított módban 1 perc után, kézi beszélő használatakor 3 perc után automatikusan leáll. 

A mellékállomásokkal való kommunikáció automatikusan véget ér kb. 10 perc után. 

 

 

* Az alállomásokat be kell állítani, hogy hívást tudjanak 

fogadni ettől az állomástól. 

 

1. Nyomja meg a [HOME] gombot, érintse meg a 

képernyőt, vagy emelje le a kézi beszélőt. 

2. A HOME ablakban érintse meg a ROOM CALL 

nyomógombot. 

3. Az ALL CALL gomb megnyomásával elindítja a hívást. 

 

 

Ezen az állomáson és az összes hívott alállomáson megszólal a 

hívásjelző hang. 

 

 

A hívóhang után az ezen állomásról küldött hang hallhatóvá válik 

az alállomás(ok)on 

Ennek (a hívó) állomás típusának megfelelő kép megjelenik az 

összes hívott alállomás képernyőjén. 

4. Kezdjen beszélni. 

* Az alállomásokról érkező hang nem hallható. 

 

 

5. Ha valaki megnyomja a TALK gombot vagy felveszi a 

kézi beszélőt egy alállomáson, a kommunikáció 

megkezdődik az adott alállomás és e között az állomás 

között. 

 

A kommunikáció befejezése 

A következő módokon lehetséges befejezni a beszélgetést: 

* A képernyő END gombjának megnyomásával. 

* A kézi beszélő letételével. 

* A [HOME] gomb megnyomásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az alállomásokat be kell állítani, hogy hívást tudjanak 

fogadni ettől az állomástól. 

 

1. Nyomja meg a [HOME] gombot, érintse meg a 

képernyőt, vagy emelje le a kézi beszélőt. 

2. A HOME ablakban érintse meg a ROOM CALL 

nyomógombot. 

3. A kiválasztott állomás nevének megérintésével 

indítható el a hívás. 

 

* Az állomások nevei között a és  gombokkal 

léptethet. 

Ezen az állomáson és az összes hívott alállomáson megszólal 

a hívásjelző hang. 

4. Lehetőség van az állomások közti kihangosított 

kommunikációra. 

* Ha a PRIVACY MODE (privát mód) engedélyezve van a 

kiválasztott célállomáson, onnan nem lesz hallható a hang. 

Ebben az esetben a másik féllel akkor beszélhet, ha az ő 

oldalán megnyomják a TALK  gombot vagy leemelik a kézi 

beszélőt. 

 

A kommunikáció befejezése 

A következő módokon lehetséges befejezni a beszélgetést: 

* A képernyő END gombjának megnyomásával. 

* A kézi beszélő letételével. 

* A [HOME] gomb megnyomásával. 

 



24 

 

Lehetőség van a kapu állomások és alállomások felügyeletére. 

 

 Kapu állomások felügyelete (bejárat) 

* Audió kapu állomás felügyeletekor csak hang hallható az 

állomásról. Videós állomás felügyeletekor hang és kép is 

elérhető. 

1. A műveletet a [HOME] gomb megnyomásával vagy a 

képernyő megérintésével kezdheti el. 

2. A HOME ablakon a MONITOR gomb megnyomásával 

léphet tovább, majd kiválaszthatja, melyik kapu 

állomásra akar felügyeletet indítani. 
 

 

A hang hallhatóvá válik, és ha az állomás rendelkezik kamerával, 

lehetséges a képanyag megtekintése. 

* Felügyelet alatt nem lehet a kézi beszélőn keresztül hangot 

hallani. 

* Ha látogató érkezik a bejárathoz a TALK gomb 

megnyomásával vagy a kézi beszélő felvételével lehet 

megkezdeni a kommunikációt. 

3. A felügyelet befejezése 

A képernyőn levő BACK gomb vagy a [HOME] gomb 

megnyomásával lehetséges. 

 

Felügyelet alatt használható funkciók 

 Nagyított /nagy látószögű kameramód (lásd 19. oldal) 

* A felügyelet megkezdésekor nagy látószögű módban 

levő kép jelenik meg. 

 Döntés és forgatás (lásd 20. oldal) 

 Képbeállítások (lásd 20. oldal) 

 Ajtónyitás (lásd 22. oldal) 

 Hangerőszabályozás (lásd 21. oldal) 

 Kézi felvétel (lásd 25. oldal.) 

 OPCIÓ (29. oldal) 

 

Ha CCTV kamera van csatlakoztatva a bejáratnál 

videós kapu állomás helyett: 

Lehetséges az audió felügyelet és kommunikáció, ha van a CCTV 

kamerához csatlakoztatva audió kapu állomás. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* A felügyelet automatikusan leáll adott időtartam után. 

* Az éjszakai fénykorrekció automatikusan aktiválódhat a kapu 

állomáson a beállításoktól függően. 

 

 

 

 

 

 

Alállomás felügyelete (csak hang) 

Lehetősége van alállomások felügyeletére hanggal. 

1. A műveletet a [HOME] gomb megnyomásával, a 

képernyő megérintésével vagy a kézi beszélő 

leemelésével kezdheti meg. 

2. A HOME ablakon a MONITOR gomb 

megnyomásával léphet tovább, majd 

kiválaszthatja melyik kapu állomásra akar 

felügyeletet indítani. 

Megszólal a csengőhang a használt és a kiválasztott 

állomáson is, és a felügyelet szimbóluma jelenik meg 

mindkét állomás képernyőjén. 

*  A és  gombokkal léptethet az állomások 

között. 

3. Ezen az állomáson hallani lehet a célállomás oldalán 

keletkező hangokat. 

* Ha az állomás nem kap semmilyen parancsot, kb. 1 

perc után a képernyő kikapcsol. (A felügyelet 

folytatódik.) 

* Ha hívást kap egy másik állomástól a felügyelet 

átmenetileg felfüggesztésre kerül. A felügyelet 

folytatódik a hívás befejezte után. 

4. A felügyelet befejezése: 

A képernyőn levő BACK gomb vagy a [HOME] 

gomb megnyomásával lehetséges. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* Ha az egyik alállomás az audió felügyeleti jellemzőt 

letiltotta, figyelmeztető hang hallható. 

* Alállomás felügyelete közben semmilyen műveletet nem 

lehet végrehajtani a felügyelt állomáson. A felügyelet 

befejezését a felügyeletet indító állomásról tudja 

kezdeményezni. 

* Egy új felügyeleti esemény magasabb prioritású, mint egy 

előzőleg indított. Például ha az általunk használt állomás 

felügyelete alatt egy másik állomás is elkezdi felügyelni a 

használt állomást, a jelenlegi felügyelet véget ér. 

* A felügyelet automatikusan véget ér bizonyos idő elteltével. 
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 Automatikus felvétel 

Az állomás automatikusan vesz fel képanyagot a kapu állomásról. 

 

* A felvétel nagyjából két másodperccel a hívás beérkezése 

után kezdődik. 

* Felvétel közben a képernyőn villog a  jel. 

 

 

 

A felvett képek letárolásra kerülnek a beépített memóriában vagy 

egy (SD vagy SDHC) kártyán. 

 

* Amennyiben SD (vagy SDHC) kártya telepítve van, a képek 

automatikusan a kártyára lesznek mentve. 

* A felvételi idő és a felvett képek mennyisége a tárolóegység 

kapacitásától függően eltérhet (lásd az alábbi táblázatot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* Az automata felvételi funkciót nem lehet visszavonni. 

* A megjelenítési módot be lehet állítani (nagyított vagy nagy 

látoszögű, lásd 19. oldal). Felvétel közben is válthat a két 

mód között. 

* A státusz LED kék villogásával jelzi, hogy van még meg 

nem tekintett felvett képanyag. A LED kikapcsol, ha a 

PLAY gombot megnyomják. 

* Nem indul automata felvétel kapu állomás felügyelete alatt. 

Képek elmentéséhez felügyelet alatt a kézi felvétel funkciót 

használhatja, amit alább részletezünk. 

 

 Felvétel manuális indítása 

Lehetősége van felvenni a képernyőn megjelenő képet,  

Ezt a MENU→REC gombok megnyomásával teheti 

meg. 

* A felvétel manuális indítása csak akkor lehetséges, ha a 

képernyőn a MENU gomb látható. 

* A felvétel ugyanolyan lesz, mint egy automata felvétel 

esetében, viszont a nagyított mód mozgatása és a 

nagyított/nagy látószögű módok váltása nem történik meg 

automatikusan. 

 

MEGJEGYZÉS: 

Automatikus felvétel üzemben manuális felvételt indítani nem 

lehetséges. 

 

Villog 
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<SD (vagy SDHC) kártyán tárolt képek> 

40 kép kerül letárolásra minden egyes felvételi esemény alatt. 

Formátum: Exif-kompatibilis JPEG fájlok (640 x 480-as felbontás) 

A fájlok a következő két mappában vannak elmentve. 

 /AIP48/0001 

A felvett 40 fájl ebben a mappában kerül letárolásra a 

következő fájlnevekkel: 

 

 /DCIM/100AIP48 

Minden 40 darabos képcsoport első tagja lementésre kerül 

ebben a mappában is. Ez egy DCF-kompatibilis fájl. Ezt 

használhatja, hogy DCF-kompatibilis nyomtatóval 

kinyomtassa. 

 

<A rendszerrel használható SD (vagy SDHC) kártyák> 

Egy kereskedelmi forgalomban elérhető SD vagy SDHC kártyával 

használható a rendszer.  

Ajánlott az SDHC kártya használata. 

 

Műszaki adatok 

 SD kártya SDHC kártya 

Lehetséges kártya méret Csak 2GB Teljes 

Fájlrendszer FAT 16/32 

Felvételi formátum JPEG vagy Exif2.3 vagy a felett 

 

* Az SD (vagy SDHC) kártyán tárolható felvett képek 

mennyisége a kártya tároló kapacitásától függ. 

* Legfeljebb 1000 felvételi esemény tárolható le, ha a kártyán 

levő hely ezt lehetővé teszi. (A képek maximális száma a 

képek tartalmától függően eltérhet.) 

MEGJEGYZÉSEK: 

* Fontos, hogy az SD vagy SDHC szabványoknak megfelelő 

kártyát használjon. Bizonyos típusok esetleg nem működnek 

megfelelően. 

* Győződjön meg róla, hogy első használatukkor formattálja az 

SD (vagy SDHC) kártyát. Ha a kártyán más adat is maradt, 

mint a felvett képek, az általuk elfoglalt memóriaterület hiánya 

miatt a felvételek esetleg nem sikerülnek. 

* Rögzítés, formattálás, illetve képek másolása közben ne 

távolítsa el az SD (vagy SDHC) kártyát, mert előfordulhat, 

hogy emiatt később nem tud a kártyára adatot rögzíteni vagy 

azt visszajátszani. Ilyen esetben a kártya újraformattálása 

szükséges. 

* Az Aiphone nem tehető felelőssé az SD vagy SDHC kártya 

működőképességéért. 

 

 

 

Lehetősége van lejátszani a felvett képeket. 

1. A HOME ablak PLAY gombjával léphet a lejátszóba. 

 

 

A lejátszási készenléti ablak nyílik meg. 

* A legutóbbi felvételek vannak megjelenítve. 

 

 
 

 
Kép száma (01-40) 

Mappa neve (0001-1000) 

Nem módosítható 

Kép száma (0001-1000) 

 

Nem módosítható 

Felvétel dátuma és ideje 

Az állomás aktuális állapota 

A jelenleg kiválasztott képcsoport 

száma és a hozzá tartozó képek 

mennyisége 

A felvett kapu állomás neve 

Egy régebbi képcsoportot 

választhat ki és kereshet meg 

ennek a gombnak a lenyomásával 

és nyomva tartásával. 

A még nem lejátszott képek csoportját egy 

szimbólum jelöli. (A kéken villogó státusz 

LED a villogást abbahagyja, ez az ablak meg 

van nyitva). 

Egy újabb képcsoportot választhat ki 

és kereshet meg ennek a gombnak a 

lenyomásával és nyomva tartásával. 

Az INT MEMORY gomb a belső 

memóriában eltárolt képeket játssza le. 

Az SD CARD megnyomásával az SD 

(vagy SDHC) kártya képei láthatóak. 
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2. Az INT MEMORY gomb megnyomásával a belső 

memóriára mentett képeket tekintheti meg.  

Az SD CARD gomb megnyomásával az SD (vagy 

SDHC) kártya képeit tekintheti meg. 

3. A és gombok segítségével léptethet a felvételek 

között. 

4. A PLAY gomb megnyomásával megnézheti a 

képanyagot. 

 

Megállítás 

A lejátszást a STOP gombbal tudja megállítani. 

A BACK vagy [HOME] gombok megnyomásával visszatérhet a 

HOME ablakba. 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* A státusz LED kék villogása jelzi, ha új felvételek 

vannak, melyek még nem lettek megtekintve. 

* Ez az állomás csak a saját maga által készített JPEG 

fájlokat tudja lejátszani. A más eszközök által készített 

és az SD (vagy SDHC) kártyára feltöltött fájlokat nem 

lehet megtekinteni ezen az állomáson. 

 

 

 

A képek zárolásával megvédheti őket e véletlen vagy szándékos 

felülírástól/törléstől. 

 

MEGJEGYZÉS: 

A lezárt képeket nem lehet kitörölni. 

 

A HOME ablakban a PLAY gombbal léphet be a felvett 

képekhez, és itt a LOCK gombbal zárolhatja őket. 

 

* A  gomb jelzi, hogy a kiválasztott képcsoport le van zárva. 

 

A feloldáshoz 

A PLAY gomb megnyomása után kiválaszthatja a képcsoportot, 

majd a LOCK gomb újbóli megnyomásával feloldhatja a képek 

zárolását. 

 

* A  jel eltűnik az ablakból. 

 

MEGJEGYZÉS: 

A beépített memóriában legfeljebb 5, SD (vagy SDHC) kártya 

használatának esetében legfeljebb 100 képcsoportot zárhat le. 

 

 

1. A képeket a HOME ablak PLAY gombjának 

megnyomásával, majd a kiválasztott kép csoportnál az 

ERASE gomb megnyomásával törölheti ki. 

2. Amikor megjelenik az „ERASE IMAGE?” (képek törlése) 

üzenet, a YES gombbal erősítheti meg a törlési 

parancsot. 

A képek törlődnek és a következő képcsoport jelenik meg a 

kijelzőn. 

MEGJEGYZÉS: 

A zárolt képeket nem lehet törölni. A zárolt képek törléséhez 

először fel kell oldani a képek zárolását. 

 

Minden kép egyidejű törlése 

1. A HOME ablakból a SETTINGS→RECORD→ 

ERASE ALL RECORDED IMAGES gombokkal 

törölheti az összes képet egyidejűleg. 

2. A YES gomb megnyomásával erősítse meg a 

törlési parancsot. 

A törlés befejeztével megjelenik az „ERASING 

COMPLETE” (törlés befejezve) üzenet, vagyis az SD 

kártyáról és a beépített memóriából is el lett távolítva 

minden felvett kép. 

 

MEGJEGYZÉS: 

A zárolt képek nem törlődnek. 

 

 
A beépített memóriába mentett képeket lehetséges az SD (vagy 

SDHC) kártyára menteni. 

 

1. A funkciót a HOME ablak SETTINGS→GENERAL→ 

SD CARD→EXPORT RECORDED IMAGES 

gombjainak megnyomásával érheti el. 

2. A YES gomb megnyomásával elindíthatja a 

másolást, a NO gombbal visszavonhatja azt. 

 

 

A másolás végeztével létrejön egy „EXPORT” mappa az 

SD (vagy SDHC) kártyán. A másolt képek a következő 

fájlnevek alatt tárolódnak le: 

 

 
 

MEGJEGYZÉSEK: 

* Ez a parancs felülírja az összes eleve az SD (vagy SDHC) 

kártya „EXPORT” mappájában található képet. 

* Ha nincs elég szabad memória, a képeket nem lehet 

átmásolni. 

* Ha a képek vagy mappák száma meghaladja a FAT16/32 

formátum által meghatározott határértéket, nem lehet őket 

átmásolni. 

* Az SD (vagy SDHC) kártyára másolt képek nem 

lejátszhatóak ezen az állomáson. 

* Az SD vagy (SDHC) kártyára felvett képek nem 

másolhatóak át a beépített memóriába. 

 

 

 

Kép sorszáma (01 – 06) 

Képcsoport sorszáma (01 – 20) 

(Nem módosítható) 
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* Ez a funkció akkor vehető használatba, ha az állomás 1-

es, 2-es és/vagy 3-as bemenetei „SECURITY” módra 

lettek állítva az [INSTALL] menüben telepítéskor, és 

mindegyik bemenethez van valamilyen érzékelő 

csatlakoztatva. 

 

Amikor az állomás „Biztonsági módja” be van 

kapcsolva, az érzékelők bármelyikének jelzésére a 

riasztási hangjelzés aktiválását váltja ki. 

 

Választhat „ARMED” és „ARMED AWAY” üzemmódok 

közül. 

 

 ARMED (Élesítve) 

Ez a biztonsági mód akkor használatos, ha Ön is jelen van. A 

rendszer akkor élesítődik, amikor a biztonsági üzemmódot 

aktiválják. 

 

 ARMED AWAY (Élesítve távollét alatt) 

Ez a biztonsági mód akkor használatos, mikor 

otthonát/irodáját elhagyja. A rendszer a biztonsági üzemmód 

aktiválása után a megadott időtartamú késleltetéssel 

aktiválódik. 

 

A biztonsági mód aktiválásához: 

1. A HOME ablakban érintse meg a SECURITY 

nyomógombot. 

2. Itt kiválaszthatja az érzékelőket S1, S2 vagy S3 

néven. Az érzékelőket a mellettük levő ENABLE 

gombbal aktiválhatja. 

* Alaphelyzetben az összes érzékelő „ENABLE” 

(ENGEDÉLYEZVE) értékre van állítva. 

 

3. Kiválaszthatja, hogy ARMED vagy ARMED AWAY 

üzemmódban kívánja használni a biztonsági 

módot. 

 
 

Ilyenkor a biztonsági mód aktiválódik és a HOME ablak 

SECURITY ikonja vörösre vált. 

 

* Az ARMED AWAY választásakor a rendszer 

késleltetéssel lesz élesítve/leállítva. A késleltetés 

beállításához tekintse át a 14.oldalon a „KILÉPÉSI 

KÉSLELTETÉS BEÁLLÍTÁSA” és „BELÉPÉSI 

KÉSLELTETÉS BEÁLLÍTÁSA” címszó alatt leírtakat. 

* Ha az S1, S2 és/vagy S3 vörösre váltott: 

 Az ARMED AWAY üzemmód kiválasztása esetén a 

riasztás a késleltetési idő elmúltával megszólal. 

 Az ARMED opció nem választható ki. 

 

Ha egy érzékelő aktiválódik 

Egy értesítés jelenik meg, mely mutatja az érzékelő 

azonosítószámát, az állapotjelző LED pirosra vált és villogni 

kezd, valamint a riasztás jelző hang szólal meg az összes fő és 

alállomáson. 

 

 

MEGJEGYZÉSEK: 

* A riasztás maximális hangerővel (10) szólal meg, még 

akkor is ha a csengetési hangerő 0-ra van állítva. 

* Az 1-es kapu állomás is riaszt és bekapcsolja a LED-et. 

* Az állomás összes funkciója elérhető biztonsági mód 

közben, de a biztonsági beállításokat nem lehet módosítani. 

* Ha a riasztás aktiválódik, más biztonság bemeneteket nem 

lehet letiltani, amíg a riasztás le nem áll. 

 

A biztonsági mód kikapcsolása 

A HOME ablak SECURITY gombjának megnyomásával 

teheti meg. 

A SECURITY ikon színe vörösről kékre vált. 

 

A riasztás leállítása 

* Amikor az „ARMED AWAY” (Élesítve távollét alatt) mód 

aktiválva van és a késleltetés is be van állítva, egy érzékelő 

aktiválása a késleltetési idő letelte előtt megszólaltatja az 

előriasztás hangjelzését. A késleltetési idő letelte után 

megszólal a riasztási hangjelzés. 

 

[Ha nincs RIASZTÁSI PIN beállítva] 

Érintse meg a RESET gombot. 

 

[Ha van RIASZTÁSI PIN beállítva] 

1. Érintse meg a RESET gombot. 

2. Üsse be a RIASZTÁSI PIN azonosítót, majd érintse 

meg az ENTER gombot. 

Az állomás átáll készenléti üzemmódba. 

* Téves RIASZTÁSI PIN beütése esetén egy hibaüzenet 

jelenik meg. Ilyenkor próbálja meg újra beütni a kódot. 

(lásd 14. oldal RIASZTÁSI PIN beállításai). 

 

Elfelejtett RIASZTÁSI PIN megjelenítése 

Miközben a riasztási hangjelzés hallható, nyomja le és 

tartsa lenyomva a [HOME] gombot két másodpercig. 

 

* Ez a módszer nem elérhető a késleltetési idő lejártáig. 

 

 

A RIASZTÁSI PIN 2 másodpercre megjelenik a képernyőn. 

 

 

Érzékelő 

Riasztás 

Vörösen villog 
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* Ez a funkció akkor elérhető, amikor az állomás 1-es, 2-es 

és/vagy 3-as bemeneteit „UTILITY” (segéd) üzemmódba 

állította az [INSTALL] menüben telepítés közben, és külső 

eszköz (mint például érzékelő, hívógomb) van 

csatlakoztatva mindegyik bemenetre. 

 

Amikor egy külső eszköz aktiválódik 

Megjelenik egy üzenet, amely a külső eszköz azonosítóját 

mutatja, és riasztás szólal meg az összes mester és 

alállomáson. 

 

* A riasztás hossza beállítástól függ (lásd 15. oldal) 

* A riasztás nem szólal meg, ha az „ALARM AT DOOR” 

funkció ki van kapcsolva, és ha a csengőhang hangereje 

az alállomáson 0-ra van állítva. 

* Az 1-es kapu állomást be lehet állítani oly módon, hogy a 

riasztás esetén a hangjelzés megszólaljon és a LED 

megvilágító bekapcsoljon, ezzel értesítve a kapu állomás 

közelében tartózkodó személyeket a benti problémáról. 

(lásd 15. oldal) 

* A 2-4-es kapu állomásokat nem lehet riasztás indítására 

beállítani. 

 

A riasztás leállítása 

A RESET gomb vagy [HOME] gomb megnyomásával 

állíthatja le a riasztást. 

 

MEGJEGYZÉS: 

Ha közel egyidejűleg kettő vagy több bemenet aktiválódik, az 

utóbb aktiválódott rendelkezik nagyobb prioritással. 

 

 
* Ez a funkció akkor elérhető, amikor az állomás 1-es 

és/vagy 2-es bemenetét „REQUEST TO EXIT” 

(kilépésjelző) üzemmódra állította az [INSTALL] menüben 

a telepítés közben, és egy ajtónyitó gomb van 

csatlakoztatva az adott bemenetre. 

 

Az 1-es vagy 2-es kapu állomáshoz tartozó ajtó, vagy akár 

mindkét ajtó kinyitható a csatlakoztatott gombok 

megnyomásával hívás fogadásakor, kommunikáció vagy a 

kapu állomás felügyelete közben. 

 

 
* Ez a funkció akkor elérhető, ha külső eszköz van 

csatlakoztatva az állomás opciós kontaktus kimenetéhez. 

 

Külső eszköz aktiválása 

A külső eszközt a HOME ablak OPTION gombjának 

megnyomásával, illetve egy kapu állomással való 

kommunikáció (felügyelet) közben szintén az OPTION gomb 

megnyomásával aktiválhatja. 

 

Riasztás továbbítása külső eszközre 

A kijelölt esemény észlelésekor az állomás továbbítja a 

riasztást a külső eszköznek. 

 

MEGJEGYZÉS: 

Az OPTION gomb nincs megjelenítve a képernyőn. 

  

 
* Ez a funkció akkor elérhető, amikor a 3-ik bemenet  

„EXT. TALK INPUT” módra van állítva az [INSTALL] 

menüben telepítés közben és egy lábkapcsoló 

csatlakoztatva van. 

 

A lábkapcsoló úgy működik, mintha a képernyő TALK és 

END gombjait egyidejűleg megnyomta volna. 
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FÜGGELÉK 

 
A készülék tisztítása: 

A rendszer készülékeinek tisztítására használjon puha törlőrongyot és semleges tisztítószert. Spray használata 

esetén a hatóanyagot soha ne permetezze közvetlenül a készülékre. Kerülje a dörzshatású vagy más felületi 

sérülést okozó tisztítószer vagy törlőrongy használatát. 

A kapu állomások vízállóak. 

 

Bekötés: 

Ha a „WIRING MALFUNCTION CHECK FOR SHORT BETWEEN A1 – A2.” üzenet megjelenik, rövidzárlat van a 

kapu állomás vezetékei közt. Ilyenkor ellenőrizze a vezetékeket. 

 

Ha az állomás üzemen kívüli állapotba kerül, a reset gomb megnyomásával indítható újra. 

 

Tápfeszültség DC 24V (tápegységről) 

Áramfelvétel 340 mA 

Kommunikáció 
Kézi beszélő: egyidejű kommunikáció 

Kihangosított: automatikus hangra aktiválás 

Működési hőmérséklettartomány 0 – 40°C 

Kijelző mérete 7” színes LCD kijelző 

Rögzítési mód Fali tartó 

Elektromos csatlakozódoboz 3 kiállású doboz 

Anyag Lángálló ABS öntvény 

Szín Fehér 

Súly Kb. 790g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

