Monitoriaus dalis ir ju funkcijos

1. Maitinimo įjungimas/išjungimas
2. Meniu mygtukas: Enter system menu / Confirm
3. Garsiakalbis
4. Navigacijos mygtukas Kaire: pasirinkti / nustatyti
5. grįžimo mygtukas: Grįžti / užbaigti pokalbį
6. Šviesos indikacija: Maitinimo šviesos indikatorius
7. LCD
8. Mikrofonas
9. Peržiūros mygtukas: Peržiūra
10. Atrakinimo mygtukas: atrakinti duris / vartus
11. Atsakymo mygtukas: Atsakymas / skambinimas
12. Navigacijos mygtukas Dešinė: pasirinkti / nustatyti

Savybės ir pagrindinės funkcijos
1. Savybės
• 4,3 colio LCD ekranas, didelės raiškos
• „Hands free“ dizainas, puikus intercom su aiškiu balsu
• Pasirenkama daugiakalbė sąsaja
• 13 polifoninių skambėjimo tonų
• Lengva valdyti
2. Pagrindinė funkcija
• Mechaniniai mygtukai
• Netrukdyti funkcija
• Pasikalbėjimas be ragelio „Hands free“, užrakto valdymas
• Prie monitoriaus galima pajungti: iki 2-jų durų skambučių(iškvietimo blokų) arba 1-ą
durų skambutį(iškvietimo bloką) ir 1-ną analoginę vaizdo kamera.
PASTABA. Į vieną sistemą negalima sujungti dviejų monitorių! Galima pajungti tik
du iškvietimo blokus arba vieną iškvietimo bloką ir vieną vaizdo stebėjimo analoginę
kamerą. Žiūrėti paveikslėlį NR.1 pateiktą žemiau.
• Reguliuojama: spalvos, ryškumas, kontrastas, garsumas
• Realaus laiko stebėjimas iš monitoriaus į iškvietimo bloką arba vaizdo kamerą
Galimo pajungimo schemos:
Paveikslėlis Nr.1

Kabelių pajungimo schemos

Pastaba:
1) pajungimo schema su vienu iškvietimo bloku ir viena analogine vaizdo kamera.
Iškvietimo bloko atrakinimo laidai jungiami: elektroninė spyna + papildomas
maitinimo šaltinis.
2) pajungimo schema su dviem iškvietimo blokais. Iškvietimo blokų atrakinimo laidai
jungiami: elektroninė spyna + papildomas maitinimo šaltinis.
Kabelio specifikacija
Mūsų sistemoje spynos atrakinimas vykdomas iš iškvietimo bloko(atrakinimo signalas
siunčiamas iš iškvietimo bloko dviem laidais).
• Jeigu atstumas tarp monitoriaus ir iškvietimo bloko yra mažesnis nei 30 metrų,
rekomenduojamas laidas yra UTP5CAT(8-nių gyslų);

1.
raudonas – audio signalas
2.
mėlynas/juodas – GND
3.
geltonas – 12V/ maitinimo pliusas
4.
baltas – video signalas
• Jeigu atstumas viršija 30 metrų, rekomenduojame pasirinkti SYV-75-3 koaksialinį kabelį
vaizdo perdavimui, taip pat UTP5CAT(8-nių gyslų), taip pat jėgos kabelį(monolitas arba
daugiagyslis) 2x0,75mm2;

