
LAKÁSKÉSZÜLÉK

T-7720, T-7722VD és T-7822VD 
lakáskészülékek bemutatása.A
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Telefonkagyló
Hangszóró rács
Mikrofon rács
Akasztó
Telefonkábel csatlakozó
Funkciógomb
Híváskapcsoló
Kiegészítő funkciógomb (T-7722VD / T-7822VD).
Hangerő szabályzó (T-7722VD / T-7822VD).

A telefonkagyló felemelését követően, belső hívás kezdeményezhető
a portáskészülékkel. Hívás fogadáskor, vagy beszélgetés közben a 
mágneszár gombnyomással nyitható.

satlakozásokC
HZBUS HZ Digitális kommunikációs busz.

Kaputelefon csatlakozó.
BUS:
HZ :

A T-7722VD / T-7822VD lakáskészülékek részletei.
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T-7722VD és T-7822VD: Ha a JP1 jumper beállítást alkalmazza, akkor
a gomb, a kézibeszélő helyzetétől függetlenül, feszültségmentes
nyomógombként (PA és PB kontaktus) üzemel, vagy a JP2 jumper
beállítást használva, a 2PLUS digtális relét kapcsolja.

T-7722VD:

T-7720:

S-45 hívásismétlő csatlakozó.
Digitális kommunikációs busz.
Kaputelefon csatlakozó.
Feszültségmentes csatlakozó.

S+, S -:
BUS:
HZ :
PA, PB:

HZ PAS- BUS HZ PBS+



akáskészülék rögzítése falraL

LAKÁSKÉSZÜLÉK

A vezetékezéshez, és rögzítéshez, szerelje le a készülék
burkolatát. A burkolatot, egy lapos fejű csavarhúzóval tudja
szétpattintani, a képen látható módon.

Vezesse át a lyukakat a kábelnyíláson, majd csatlakoztassa azokat
a tápfeszültséghez, a telepítési ábra alapján. Helyezze vissza a burkolatot
a készülékre, az ábra alapján.  Csatlakoztassa a telefonkábelt a készülékbe,
majd tegye a kagylót a helyére.

Ne telepítse a lakáskészüléket, hőforrás közelébe, vagy poros
füstös környezetbe. A készüléket az univerzális beépítőkeret
segítségével tudja rögzíteni, vagy közvetlenül a falra is
csavarozhatja. Utóbbi esetben, fúrjon a falba 3db Ø6mm 
átmérőjű lyukat a kívánt pozícióba, és használjon 6mm tiplit, 
és Ø3,5 x 25mm csavarokat. 

satlakozók, és
JP3 jumper beállítások.C

T-7822VD: S-45 hívásismétlő csatlakozó
Digitális kommunikációs busz
Kaputelefon csatlakozó
Feszültségmentes csatlakozó
Digitális kommunikációs busz
Nincs funkciója

S+, S -:
BUS:
HZ :
PA, PB:
BUS:
End of Line:

HZ PAS- BUS HZ PBS+ BUS E.of.Líne

LAKÁSKÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

JP3

JP3

V2Plus rendszer (video)

2Plus rendszer (Audio)

JP3 jumper beállítások:

*Gyári alapbeállítás



LAKÁSKÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA

lakáskészülék programozásaA
Állítsa a DIP2 kapcsolót ON állásba, a kép alapján.

A kapcsolósort, a hangmodul hátoldalán találja.
A kültéri egység hangjelzést ad.

A készülék belépett programozói módba.
Több kültéri egységet tartalmazó rendszer esetén is a fenti lépéseket 

kell követni, de minden épületben, csak az elsődleges lakáskészüléknél.

2. Másodlagos (T-7822VD)

Kétszer
nyomja meg

Elsődleges Másodlagos

Nyomja meg az ajtónyitó gombot, majd a gomb nyomva
tartva, emelje fel a kagylót.

Ha a készülék belépett programozói módba, akkor a lakáskészülék,
kültéri egység hangot fog adni. Ekkor létrehozható a
beszédkapcsolat. Engedje fel az ajtó nyitó nyomógombot.

Nyomja meg a kültéri egység gombját, a 
lakáskészülék hívásához. A kültéri egység, 
és a lakáskészülék is hangjelzést fog adni.

Ha a lakáskészüléket elsődleges készüléknek szeretné beállítani,
cserélje ki a kézibeszélőt.

Ha a lakáskészüléket másodlagos készüléknek szeretné beállítani,
nyomja meg az ajtónyitó gombot, majd cserélje ki a kézibeszélőt.

Ha T-7822VD szeretne 1. másodlagos készüléknek beállítani, nyomja
meg az ajtónyitó gombot egyszer. A hangjelzés után helyezze vissza
a helyére a lakáskészüléket. Ha a hangjelzés hosszú, akkor hiba
lépett fel. Kon�gurálja újra a lakáskészüléket.

Minden lakásban, cask 1 elsődleges lakáskészülék lehet; a többi másodlagos kell legy legyen.
T-7822VD lakáskészülékek használatával, lakásonként még 2 eszköz telepíthető.

Ellenőrizze, egy hívás kezdeményezéssel a programozás helyességét.
Végezze el a fenti lépéseket a többi készüléken is.

Ha elkészült a programozással, kapcsolja OFF állásba a DIP2 kapcsolót. 
Ha elfelejte a kapcsolót OFF állásba állítani, akkor a kültéri egység,
hangjelzéssel fogja jelezni, hogy a programozói mód aktív.

Ha T-7822VD szeretne 2. másodlagos készüléknek beállítani, nyomja
meg az ajtónyitó gombot kétszer. A két hangjelzés után helyezze 
vissza a helyére a lakáskészüléket. Ha a hangjelzés hosszú, akkor 
hiba lépett fel. Kon�gurálja újra a lakáskészüléket.

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
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