SMILE PERUSNÄYTTÖ

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa
www.fermax.com.

Näppäimet
Audio ja lopetusnäppäin
• Vastaanota puhelu tällä näppäimellä (käyttäjällä on 30sek aikaa vastata ennen kuin
ovipuhelin palaa valmiustilaan). Tämän 30sek ajanjakson aikana sininen merkkivalo vilkkuu
merkiksi saapuvasta puhelusta, paina vastataksesi. Audiokanava avataan kadulta asuntoon,
sininen merkkivalo palaa merkkinä aktiivisesta puhelusta, ääniyhteys kadulta asuntoon on
muodostettu.
• Paina uudestaan lopettaaksesi kommunikoinnin, lopettaessasi sininen valo sammuu. Näytön
perusajastin on 90sek.

•
•
•

Villikortti: automaattinen käynnistys/pää-apukameran valinta
Näytön ollessa valmiustilassa, paina villikortti-näppäintä 1sek ajan asettaaksesi näytön
päälle manuaalisesti. Aktivoidaksesi ääniyhteyden, paina äänen aktivointinäppäintä
Paina näppäintä 2sek ajan vaihtaaksesi apu- ja pääkameran välillä (jos asennettu)
Tässä tapauksessa automaattinen käynnistys voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla:
o Villikortti-näppäin
o Painamalla suoraan valintanäppäintä
o Valitsemalla valikosta automaattisen käynnistyksen kuvakkeen

Lukituksen avaaminen / soitto valvontayksikköön
• Painamalla tätä näppäintä kommunikoidessasi sisäänkäyntipaneelin välityksellä, avaat
lukituksen. Vastaava kuvake ilmestyy näytölle

•

•

Jos näppäintä painetaan näytön ollessa
valmiustilassa, laite suorittaa soiton
valvontayksikköön (jos asennettu). Jos kanava on
varattu, kuuluu piippaus eikä puhelua suoriteta

Valikkonäppäin (menu): asetukset ja konfiguraatiot
Päästäksesi hallintavalikkoon ja käyttäjävalikkoon, paina tätä näppäintä. Näissä valikoissa
pääset tekemään asetuksia ja valintoja

Kytkentäkaaviot
Videoterminaalit:
V: live
M: silmukka
CT: videokamera-aktivaatio (12vdc)
VAUX: aux-videoliitäntä (CCTV kameraliitäntä)
Kytkentäterminaalit:
+, -: virta (18vdc)
L: dataväylä
F1, F2: lisätoiminnot, katso ohjelmointiosio
T, -: soittonäppäinliitäntä asuintalon oveen (P1)
+A, -: soiton jatkoliitäntä (2040), valo- ja ovikelloaktivointi (2438) jne.

Näytön kytkeminen

Tekniset tiedot
Virtaliitäntä
Kulutus
Valmiustila
Video
Audio + video

19 VDC
33 mA
272 mA
400 mA

OSD-näyttö

Säädöt: video ja audio
Videosäädöt: Kirkkaus, kontrasti, värikylläisyys
Voit säätää kirkkautta, kontrastia ja värikylläisyyttä videoyhteyden ollessa aktiivinen. Paina lyhyesti
näppäintä menu

, valikko ilmestyy kirkkauden säätämistä varten.

2. Valitse haluamasi vaihtoehto ja lisää tai vähennä sitä haluamallasi tavalla.

Audiosäädöt
Audiokanavan ollessa auki voidaan äänenvoimakkuutta säätää näytön valikon avulla. Paina lyhyesti
näppäintä menu

ja näytölle ilmestyy valikko audion säätöä varten.

Valitse audiosäätövaihtoehto kosketusnäytön näppäimin.
Laite poistuu asetuksista 60 sekunnin jälkeen.

Mykistystoiminto: aktivoi/deaktivoi
kosketusnäytön näppäin. Tämä toiminto
hiljentää audion, aktivoituna kuvake häviää
oikeasta yläkulmasta.

Smile-näytön ohjelmoiminen
Näyttö ei toimi ennen ohjelmointia!
Ohjelmoinnille on kaksi vaihtoehtoa:
1: Paneelista + näytöstä
2: Näytöstä. Katso edistynyt manuaali (97711) www.fermax.com.
Huomaa:
•

Mikäli villikortti-näppäin

vilkkuu punaisena, näyttöä ei ole ohjelmoitu

Navigointi ja kosketusnäppäimet

Kuvakkeita (

ja

) hallinnoidaan näytön kosketusnäppäimin.

Vaihtoehto 1: Paneelista + näytöltä
Kun näyttöä ei ole vielä ohjelmoitu.
1. Mene järjestelmänvalvojavalikkoon (ADMINISTRATOR). Paina näppäintä menu
ajan. Seuraava näkymä ilmestyy
2. Järjestelmänvalvojakoodi valitaan vakiona (valkoinen viiva kuvakkeen alla). Paina
Seuraava näkymä ilmestyy.

3sek
.

3. Valitaksesi ohjelmoinnin paneelista, valitse paneeli oikealla nuolinäppäimellä VDS #
linjasta
4. Valittu vaihtoehto näytetään valkoisella viivalla kuvakkeen alla. Paina ja näkymä
ilmestyy jotta voit vahvistaa valitun vaihtoehdon: ohjelmointi paneelista, kuulet näytöltä
äänimerkin

5. Näyttö muodostaa automaattisesti yhteyden katupaneeliin, aktivoiden kameran
(paneelikuvake näytön vasemmassa yläkulmassa). Syötä tämän näytön soittokoodi
paneelista:
• painamalla vastaavaa näppäintä tai
• syöttämällä koodin + summeri
Huomaa:
• Askelten 4 ja 5 välisen ajan tulee olla alle 2 ½ minuuttia
• Ohjelmointi suoritetaan aina siitä paneelista joka on aktivoitu pääpaneeliksi

Kuuluu erilainen äänimerkki, näytön ohjelmointi vahvistetaan, kameran näkymä näkyy, muutaman
sekunnin kuluttua näyttö palaa ohjelmointivalikkoon.
Huomaa:
•
•

Villikortti-näppäin
vilkkuu punaisena kunnes olet poistunut ohjelmointivalikosta
Jos haluat ohjelmoida näytön uudestaan, järjestelmänvalvojakoodi on 4444

6. Poistu ohjelmoinnista: poistu edellisestä ohjelmointivalikosta näppäimellä . Jatka
painamista kunnes poistut ohjelmoinnista. Järjestelmä poistuu ohjelmointitilasta myös
odottamalla 60 sekuntia.
Ohjelmointi: Käyttövalikko ja soittoäänet
1. Päästäksesi käyttäjävalikkoon, paina näppäintä menu
asetusvalikosta: a) soittoäänet ja vahvista näppäimellä

a) Soittoäänet
Valikosta voit valita omat soittoäänet
soitoille:
a1) varsinaisesta katupaneelista
a2) toissijaisesta katupaneelista
a3) ovikellosta
a4) audiosäädöt

kolmen sekunnin ajan. Valitse

1. Valitse soittolähde kursorein
, valkoinen viiva kuvakkeen alla kertoo aktiivisen
lähteen. Paina päästäksesi soittoääniin.

2. Soittoäänikohdassa (valkoinen viiva kuvakkeen alla) voit vaihtaa ja kuunnella soittoääniä
nuolinäppäimin. Soittoäänen soidessa demotilassa, näytön ruutu sammuu

3. Jos haluat soittoäänen soivan kolme kertaa, paina

valitaksesi jatkuvan tilan

