
Telepítési függelék

P l a t e a  U n o
Platea Uno Color
T - 9 4 0  U n o

Digitális
Audio és video

kaputelefonrendszer

7LAKÁSKÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA

Állítsa ON állásba a DIP kapcsolósor 2. kapcsolját, a 
     kapcsolósort a nyomógomb terminált védő fedél alatt 
     találja (lásd kültéri egység telepítési kézikönyv).
     A kültéri egység egy hangjelzést ad, jelezve, hogy a 
     rendszer programozói üzemmódba lépett.
Amennyiben a rendszerben több kültéri egység van, a
     programozást csak a mester kültéri egységen végezze el.

akáskészülék    Lprogramozása.

Emelje fel a kézibeszélőt, majd nyomja le az ajtónyitó
     gombot.

A kültéri egység és a  lakáskészülék

     létrejött a audio kommunikáció.
     Engedje el az ajtónyitó gombot.

 hangjelzése azt
     jelenti, hogy a rendszer kész a programozásra és

Nyomja meg a kültéri egység azon
     nyomógombját, mellyel a lakáskészüléket 
     hívni kívánja. Ezzel egyidejűleg a kültéri
     egység és a lakáskészülék is
     hangjelzést ad.

Amennyiben a lakáskészüléket mester 
     lakáskészüléknek kívánja programozni,
     helyezze vissza a kézibeszélőt.
Amennyiben a lakáskészüléket másod 
     lakáskészüléknek kívánja programozni,
     nyomja meg az ajtónyitó gombot.

Minden lakásban csak egy mester beltéri egység lehet; a párhuzamosan kötött
     készülékeket programozza másodkészüléknek, legyen az beltéri egység vagy
     lakáskészülék.

Kezdeményezzen hívást, hogy meggyőződjön a lakáskészülék
     sikeres felprogramozásáról. Ismételje meg ezeket a lépéseket
     a többi lakáskészüléknél is.
Miután befejezte a programozást, állítsa a programozás DIP
     kapcsolóját OFF állásba.
     Ha elfelejtené, a kültéri egység hangjelzést ad, figyelmeztetve,
     hogy a rendszer programozói módban maradt.
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O Platea Uno, Platea Uno Color beltéri egység és a T-940 Uno 
lakáskészülék programozásának folyamatát tartalmazza ez a 
függelék. A rendszer beüzemelését, programozását és 
vezetékezését a kültéri egységhez mellékelt telepítői kézikönyv 
tartalmazza. 

O Platea Uno, Platea Uno Color beltéri egység és a T-940 Uno 
lakáskészülék teljesen kompatibilis a Platea Plus, Platea Plus 
Color beltéri egységgel és a T-940 Plus lakáskészülékkel, azonban 
a kültéri egység ‘D’ és '–'  csatlakozási pontjai közé a mellékelt 
ellenállást be kell kötni.

O Ha a legtávolabbi beltéri egység vagy lakáskészülék a kültéri 
egységtől távolabb van, mint 200 méter vagy az épület több, mint 
200 beltéri egységet és/vagy lakáskészüléket tartalmaz, használjon 
Golmar RD-Plus/Uno jelerősítőt.
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Monitor
Modelo

CODIGO / CODE

MASTER

18Vdc ± 2V

Standby   15mA

Máximo   450mA
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10ºC + 50ºC

SLAVE

INTER A1 PUERTAESCALERA

ATENCIÓN
Alta tensión. No abrir la tapa.
Manipular sólo por personal
del servicio técnico.

WARNING
High voltage. Don't open cover.
Handle only by technical service.

PISO
Floor DoorStair

0000000000Nº serie

PLATEA Uno

Monitor
Modelo

CODIGO / CODE

MASTER

18Vdc ± 2V

Standby   15mA

Máximo   450mA
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10ºC + 50ºC

SLAVE

INTER A1 PUERTAESCALERA

ATENCIÓN
Alta tensión. No abrir la tapa.
Manipular sólo por personal
del servicio técnico.

WARNING
High voltage. Don't open cover.
Handle only by technical service.

PISO
Floor DoorStair

PLATEA Uno

0000000000Nº serie

d

latea Uno, Plate Uno Color P beltéri egységek

Kézibeszélő.
Fekete-fehér vagy színes képernyő
(típustól függ).
Funkció nélküli (vak) nyomógombok.
Ki-, bekapcsolt állapotot jelző LED.
Funkcióhoz rendelhető nyomógomb.
Kézibeszélő vezetéke.
Tartókonzol illesztési pontjai.
Azonosító címke.
Csatlakozási pontok.
Cn2 csatlakozó aljazat.
Kézibeszélő vezeték csatlakozási pontja.
Képélesség szabályozó.
(színtelítettség szabályozó Platea Uno Color
beltéri egységeknél)
Fényerő szabályozó.

zonosító címke leírása.A
A gyorsabb javítás, kicserélés vagy a beltéri
     egység hatékonyabb azonosítása érdekében
     töltse ki az azonosító címkét.
    
MASTER: mester beltéri egység.
SLAVE: másod beltéri egység.
INTER: nem áll rendelkezésre.
A1: nem áll rendelkezésre.
CODE: nyomógomb kódja (*).
STAIR: épület kódja (*).

(*) Lásd a kültéri egység telepítési kézkönyvét.

BELTÉRI EGYSÉG
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Ha a kézibeszélő a helyén van lehetővé teszi a kültéri egység kameraképének 
     a megtekintését (monitor funkció).
     Ha nem, lehetővé teszi az audio és video kommunikációt hívás nélkül a
     kültéri egységgel, amennyiben ezt a funkciót engedélyezte. Ez a funkció
     letiltódik, ha a kommunikáció a kültéri egységen kezdeményezett hívást
     követően jön létre.

 Ha a kézibeszélő a helyén van, nyomja meg a gombot 1 másodpercig a
     beltéri egység ki- vagy bekapcsolásához.
     Minden beltéri egység újraindítása közben és után 45 másodpercig az
     összes funkció letiltódik, beleértve a hívási funkciókat is.
     Amikor a kézibeszélőt felemeli lehetővé válik a mester portáskészülék
     hívása.
     Hívás és kommnikáció közben lehetővé teszi a mágneszár működtetését,
     függetlenül a kézibeszélő helyzetétől.

unkció nyomógombok.F

 véglezáró ellenálláshoz tartozó                Ajumper kezelése.

A véglezáró ellenálláshoz tartozó jumper a CN2 csatlakozósnál
     található a beltéri egység alaplapján.
     Amennyiben csavart érpáras bekötést választ, a véglezáró 
     ellenálláshoz tartozó jumper az EL562 modulon található
     (lásd a következő  bekezdést).

Ne távolítsa el ezt a jumpert, ha a beltéri egység a videojel
     vezetékének a végén van
     Távolítsa el a jumpert ha a beltéri egységtől tovább vezeti a 
     videojelet.

L562  csavart érpáros E telepítéshez.
modul

A CN2 csatlakozó a beltéri egység alaplapján található.
     Csatlakoztassa az EL562 modult, távolítsa el a külső jumpert
     és a Jp1 jumpert mely a jobb oldalon található.

MEGJEGYZÉS: az ilyen fajta telepítésnél csatlakoztasson a 
     kültéri egység mikroprocesszoros moduljához (EL500)
     egy EL560 modult.
     Kövesse a részletes kapcsolási rajzot a telepítői 
     kézikönyvben.
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Vin / MP:

Malla:
Vo / VP :

A :
D :
HZ- :

V /MPin

HZ-

MALLA

A

DREF

RCPL-UNO
LOTE

CODE 11784082

Colocar la parte superior de la regleta a 1,60m. del suelo.
Place the top part of the monitor connector at 1,60m. from the floor.

50mm.

50mm.

Presionar para abrir.
Press to open.

V /VPo

olmar RCPL-Uno beltéri G egység konzol.

a. Fali rögzítési pontok (x4).
b. Beltéri egység illesztési pontjai (x2).
c. Függőleges vezetékezés bemenete.
d. Beltéri egység rögzítő fül.
e. Vezeték bevezető nyílása.
f.  Bekötési pontok: Pozitív, negatív.

Videojel koaxiális bemenet.
Csavart érpáras videojel bemenet (MP).
Koax kábel árnyékolása.
Videojel koaxiláis kimenet.

 (VP).
Audio kommunikáció.
Digitális kommunikáció.
Ajtócsengő nyomógomb bemenet.

Csavart érpáras videojel bemenet
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Állítsa ON állásba a DIP kapcsolósor 2. kapcsolját, a 
     kapcsolósort a nyomógomb terminált védő fedél alatt 
     találja (lásd kültéri egység telepítési kézikönyv).
     A kültéri egység egy hangjelzést ad, jelezve, hogy a 
     rendszer programozói üzemmódba lépett.
Amennyiben a rendszerben több kültéri egység van, a
     programozást csak a mester kültéri egységen végezze el.

eltéri egység Bprogramozása.

Kapcsolja ki a monitort a programozáshoz, nyomja 
     meg az ajtónyitó gombot 1 másodpercig.
Miután a beltéri egység kikapcsolt, nyomja le és tartsa
     lenyomva a monitor gombot.

Miközben nyomva tartja a monitor gombot, nyomja
      le az ajtónyitó gombot.

A beltéri egységen megjelenő kép és a kültéri egység
     hangjelzése azt jelenti, hogy a rendszer kész a 
     programozásra. Ezzel egyidőben engedje el a
     nyomógombokat, majd emelje fel a kézibeszélőt.

Nyomja meg a kültéri egység azon
     nyomógombját, mellyel a beltéri 
     egységet hívni kívánja. Ezzel egyidejűleg
     a kültéri egység és a beltéri egység is
     hangjelzést ad.

Amennyiben a beltéri egységet mester beltéri 
     egységnek kívánja programozni, helyezze vissza
     a kézibeszélőt.

     az ajtónyitó gombot.

Amennyiben a beltéri egységet másod beltéri
     egységnek kívánja programozni, nyomja meg

Minden lakásban csak egy mester beltéri egység lehet; a párhuzamosan kötött
     készülékeket programozza másodkészüléknek legyen az beltéri egység vagy
     lakáskészülék.

Kezdeményezzen hívást, hogy meggyőződjön a beltéri egység
     sikeres felprogramozásáról. Ismételje meg ezeket a lépéseket
     a többi beltéri egységnél is.
Miután befejezte a programozást, állítsa a programozás DIP
     kapcsolóját OFF állásba.
     Ha elfelejtené a kültéri egység hangjelzést ad, figyelmeztetve,
     hogy a rendszer programozói módban maradt.
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unkció Fnyomógomb.

Hiváskor és kommunikáció közben lehetővé teszi a mágneszár működtetését,
     mely nem függ a kézibeszélő pozíciójától.
Készenléti állapotban és amikor a kézibeszélőt felemeli, lehetővé teszi a mester 
     portás készülék hívását.
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olmar T-940 Uno lakáskészülék.G

Lakáskészülék kézibeszélő.
Hangszóró rács.
Mikrofon nyílás.
Kézibeszélő rögzítő fül.
Kézibeszélő csatlakozási pontja.
Funkció nyomógomb.
Hívás kapcsoló.

orkapocs kiosztása.S
Pozitív, negatív.
Audio kommunikáció.
Digitális kommunikáció.
Ajtócsengő nyomógomb bemenet.


