M2950
WIDEOMONITOR G£OŒNOMÓWI¥CY
SYSTEMU DSX

1. Uk³ad klawiatury i regulacji
Monitor zawiera piêæ pól dotykowych na p³ycie czo³owej oraz trzy pokrêt³a regulacyjne
na spodniej stronie obudowy :

INSTRUKCJA OBS£UGI

Po za³¹czeniu zasilania zielona dioda na p³ycie czo³owej monitora rozpocznie cykliczne
mruganie.
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2. Odbieranie po³¹czenia

6. Ustawianie rodzaju zewu i jego g³oœnoœci

W momencie wywo³ania monitor rozpocznie wysy³anie sygna³u zewu, a na ekranie

Do tego celu s³u¿¹ dwa górne pola dotykowe. Aby ustawiæ ¿¹dane brzmienie zewu nale¿y

pojawi siê obraz z panelu zewnêtrznego, z którego wywo³anie zosta³o dokonane.
Odebranie po³¹czenia dokonuje siê poprzez dotkniêcie pola

cyklicznie dotykaæ pola

, zew bêdzie zmieniaæ swoje brzmienie.

Chc¹c wymusiæ zakoñczenie po³¹czenia ponownie dotkn¹æ
Celem ustawienia g³oœnoœci zewu (dwa poziomy) dotykaæ pola
¿¹dany poziom.

3. Otwarcie drzwi lub bramy
W trakcie odebranego po³¹czenia dotkn¹æ pola

- nast¹pi otwarcie drzwi

wejœciowych do budynku/osiedla.
Jeœli zostanie dotkniête pole

ustawiaj¹c

7. Ustawianie kodu indywidualnego do wejœcia do budynku
, wówczas nast¹pi aktywacja otwarcia bramy

7.1. Ustawianie za pomoc¹ monitora w lokalu

wjazdowej.
Choæ monitor nie jest wyposa¿ony w klawiaturê numeryczn¹, jednak wiele funkcji systemu

4. Podgl¹d

Linea Azzurro jest dostêpnych poprzez zewnêtrzny sygna³ DTMF, ktory mo¿e byæ

Tê funkcjê aktywujemy w nastêpuj¹cy sposób :

wygenerowany np. ze smartfona.
W tym celu w pierwszej kolejnoœci nale¿y zainstalowaæ na smartfonie darmow¹ aplikacjê

- za³¹czyæ monitor dotykaj¹c pola

i poczekaæ na sygna³ z g³oœnika

np. “DTMF generator”. Program ten bêdzie generowaæ w g³oœniku telefonu dŸwiêki w w/w

- jeœli brak jakiegokolwiek sygna³u, a klawiatura zaczyna mrugaæ oznacza to, ¿e linia jest

systemie, które system DSX LA rozpozna w chwili naciskania przycisków numerycznych,

zajêta i nale¿y poczekaæ. Gdy linia zostanie zwolniona monitor powiadomi o tym fakcie

które pojawi¹ siê na ekranie telefonu po uruchomieniu aplikacji.

g³oœnym sygna³em. Dotyczy to tak¿e nastêpnego punktu 5.

Smartfon trzymamy w odleg³oœci kilkudziesiêciu centymetrów od monitora.

- jeœli sygna³ jest, nale¿y dotkn¹æ pole

Celem skorzystania z tych funkcji nale¿y wpierw uruchomiæ na smartfonie aplikacjê.

- wy³¹czenie nast¹pi b¹dŸ po up³ywie okreœlonego czasu lub z chwil¹ dotkniêcia
Nastêpnie uruchomiæ monitor dotykaj¹c pola

5. Wywo³anie portiera
Dotkn¹æ pole

i gdy sygna³ jest s³yszalny

wprowadziæ okreœlon¹ sekwencjê znaków :

gdy monitor jest w stanie spoczynkowym (jeœli klawiatura mruga

Kod indywidualny :

* 1 a nastêpnie 4 cyfry kodu

Po³¹czenie z s¹siadem :

wprowadziæ numer lokalu s¹siada

patrz punkt 4) i czekaæ na zg³oszenie siê portiera. Jeœli portier nie odbierze i nast¹pi
automatyczne roz³¹czenie, wówczas nale¿y pamiêtaæ, i¿ fakt ten zosta³ w panelu
operacyjnym portiera zarejestrowany i portier z chwil¹ gdy bêdzie móg³, oddzwoni.
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UWAGA !

8. Zapis przez lokatora nowego breloka (karty) RFID

Niektóre ze smartfonów generuj¹ dŸwiêk o du¿ym natê¿eniu, który mo¿e przesterowaæ
monitor. Jeœli próba ustawienia kodu siê nie powiedzie, wówczas nale¿y j¹ ponowiæ

System DSX daje mo¿liwoœæ samodzielnego dopisania przez lokatora dodatkowego

trzymaj¹c smartfon w nieco wiêkszej odleg³oœci od monitora.

breloka/karty po jej zakupie. Pamiêtaæ nale¿y, i¿ zapisu takiego dokonuje siê jedynie w
panelu znajduj¹cym siê przed wejœciem do klatki/budynku. W tym celu podj¹æ nale¿y

7.2. Ustawianie kodu w panelu zewnêtrznym autoryzuj¹c kodem

nastêpuj¹ce czynnoœci :

dotychczasowym

-

wprowadziæ na panelu zewnêtrznym klatkowym numer lokalu

W sytuacji gdy panele zewnêtrzne domofonu nie s¹ wyposa¿one wczytniki RFID

-

dotkn¹æ jednego z pól ze strza³k¹

lokator ma mo¿liwoœæ zmiany w³asnego kodu indywidualnego PIN u¿ywaj¹c tego panelu

-

wprowadziæ ustawiony poprzednio kod PIN do wejœcia do obiektu

(mowa o panelu znajduj¹cym siê przed wejœciem do klatki/budynku) dokonuj¹c

-

podana zostanie iloœæ kart ju¿ wpisanych pod dany adres lokalu

autoryzacji starym kodem. Kolejnoœæ czynnoœci jest nastêpuj¹ca :

-

w przeci¹gu maks. 4 sekund zbli¿yæ now¹ kartê (brelok)

1. Wprowadziæ numer lokalu.

-

jeœli karta (brelok) nie jest powtórzona nast¹pi zapis

2. Nacisn¹æ

-

jeœli karta taka ju¿ istnieje w bazie wówczas nast¹pi odmowa zapisu.

3. Podaæ dotychczasowy kod indywidualny (np. nadany w trakcie instalacji systemu)
4. Wprowadziæ nowy, czterocyfrowy kod indywidualny.
5. Sprawdziæ poprawnoœæ jego dzia³ania.

7.3. Ustawianie kodu w panelu zewnêtrznym autoryzuj¹c kart¹
(brelokiem) RFID
System DSX Linea Azzurro umo¿liwia tak¿e wpis/zmianê kodu indywidualnego
poprzez autoryzacjê kart¹/brelokiem RFID :
1. Na panelu zewnêtrznym wybraæ numer lokalu i dotkn¹æ pola

.

2. Zbli¿yæ brelok/kartê RFID do czytnika i poczekaæ na sygna³.
3. Na wyœwtelaczu pojawi siê napis PODAJ NOWY KOD.
4. Wprowadziæ 4 cyfry nowego kodu.
5. Sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania nowego kodu.
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