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1. Układ klawiatury i regulacji
Monitor zawiera trzy przyciski sterujące na przedniej stronie oraz trzy pokrętła regulacyjne na spodniej stronie
obudowy.
Przyciski od góry to :
portier
podgląd
otwarcie drzwi
Regulacje od dołu od lewej strony :
- regulacja głośności sygnału wywołania
- regulacja jaskrawości obrazu
- regulacja nasycenia barw obrazu
Po lewej stronie pokręteł znajduje się wyłącznik zasilania monitora. Po załączeniu zasilania zielona dioda na
płycie czołowej monitora rozpocznie cykliczne mruganie. Należy pamiętać, iż dla prawidłowej pracy monitora,
musi on pozostawać w stanie załączenia (zielona dioda sygnalizuje ten stan).

2. Odbieranie połączenia
W momencie wywołania monitor rozpocznie wysyłanie sygnału zewu, a na ekranie pojawi się obraz z panelu
zewnętrznego, z którego wywołanie zostało dokonane. Odebranie połączenia dokonuje się poprzez
podniesienie mikrotelefonu monitora.

3. Otwarcie drzwi lub bramy
W trakcie odebranego połączenia przycisnąć przycisk

nastąp i o t w arc i e d rz w i w e jśc i o wych do

budynku/osiedla.
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk podglądu
wjazdowej.
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wó w c z a s n a st ą p i akt ywacja otwarcia bramy

4. Podgląd
Tę funkcję aktywujemy w następujący sposób :
- podnieść mikrotelefon
- jeśli występuje brak jakiegokolwiek sygnału, oznacza to, że linia wizji jest zajęta i należy poczekać
- jeśli sygnał jest, należy nacisnąć przycisk inicjacji podglądu
- wyłączenie nastąpi bądź po upływie określonego czasu lub z chwilą odłożenia mikrotelefonu

5. Wywołanie portiera
Podnieść słuchawkę jak w p. 4 i jeśli sygnał jest słyszalny (linia rozmówna wolna), wówczas nacisnąć przycisk
wywołania portiera

i czekać na jego zgłoszenie. Jeśli portier nie odbierze i nastąpi automatyczne

rozłączenie, wówczas należy pamiętać, iż fakt ten został w panelu operacyjnym portiera zarejestrowany i
portier z chwilą gdy będzie mógł, oddzwoni. Wywołanie ze strony portiera odbieramy analogiczne jak normalne
wywołanie ze strony centrali zewnętrznej.

6. Informacje instalacyjne
Monitor na tylnej stronie obudowy posiada gniazdo rozłączalnej listwy zaciskowej, do której należy podłączyć
przewody kabla wiodącego od komutatora M2741 z magistrali pionowej budynku. Widok tylnej ścianki
obudowy pokazuje poniższy obrazek.
Znaczenie poszczególnych zacisków (sygnały z M2741) :
LR

- linia rozmówna

+18V - zasilanie monitora z linii (dodatni biegun)
LV

- linia sygnału wizyjnego

LZ

- linia sygnału cyfrowego

DZ

- dzwonek do drzwi

---

- zaciski bieguna ujemnego zasilania

Włącznik dzwonka drzwi wejściowych łączymy z zaciskami oznaczonymi DZ i “-“. Do pozostałych zacisków
doprowadzamy przewody kabla prowadzącego od gniazda komutatora wizyjno-rozmównego M2741 oznaczone
w taki sam sposób w instrukcji instalacyjnej systemu DSX. Należy pamiętać, by parę LV i “masa” poprowadzić
przewodami skręconymi w jedną parę, a nie przewodami z różnych par.
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