עברית

מערכת אינטרקום דו גידית
הוראות התקנה

תפריט ראשי
 ...פנל 1
מעקב ידני
אינטרקום
הגדרות משתמש
סגור

אודות i

TAD-27B/W

תודה שבחרתם תדאור...

1
2
3
4

1

.1חלקים ואפשרויות
LCDמסך נגיעה
לד חווי

Main Menu

מיקרופון

 ...פנל 1
מעקב ידני
אינטרקום
הגדרות משתמש
סגור

כפתור פתיחה
כפתור דיבור
כפתור תפריט

אודות i

1
2
3
4

חריצי תלייה

BT1

חיבור תקשורת

BT2
EH
GND
VD

רמקול

DIPS
L1
L2

ON
125436

חריצי תלייה

פעולות הלחצנים
מסך נגיעה LCD
לד חווי
מקש פתיחת דלת
מקש דיבור

מראה את המבקרים
מראה את מצב העבודה של המוניטור
לחץ לפתוח את הדלת
לחץ לדיבור ישירות מהמסך

מקש מסך
מיקרופון
חריצי תלייה
חיבור תקשורת
רמקול

לחץ פעמיים לפתוח את התפריט
מיקרופון
משמשים לתליית המסך
מקום לחיבור המחבר דו גידי וכוון קוד DIP
רמקול המסך

2

 .2התקנת המסך

145~160 cm

.1

תחילה קדח שני חורים למיקום פנל התלייה.

.2

חבר את החוטים באופן הנכון כפי שמפורט בהמשך ואחר כך מקם את המסך.

 .3התפריט הראשי
 .1להפעלת התפריט הראשי לחץ על המסך לאחר לחיצתך יופיע מסך הפתיחה ובו הזמן והתאריך
במידה ולא תלחץ שוב המסך יכבה לאחר דקה
.2

לקבלת התפריט הראשי לחץ על המסך פעם נוספת

Main Menu
 ...פנל 1
מעקב ידני
אינטרקום
הגדרות משתמש
סגור
אודות i

Fri.

AM

22/04/2011

11 : 44

3

.4הסבר בסיסי לפתיחת דלת בעת קריאה מפנל חיצוני
00:23

DS-1

 .1לחץ על לחצן הקריאה מהפנל החיצוני
מיד לאחר הלחיצה הפנל יצלצל
ובו זמנית יופיעו על המסך תמונת המבקרים.
.2

לחץ על כפתור דיבור בצד הימני של הפנל או ישירות
במסך על האיקון 
כעת ניתן לדבר עם האורח ללא שימוש בשפופרת
לחץ על כפתור דיבור לחיצה נוספת בכדי לכבות את המסך
בכדי לסגור.
כמו כן ניתן גם ללחוץ על האיקון 
במידה ואף אחד לא עונה המסך יסגר לאחר  90שניות.
 לפתיחה לחץ על האיקון עם מספר המנעול
corresponding door for the visitor.

 .4שהמוניטור במצב המתנה לחץ על דיבור בכדי לגשת לפנל החיצוני
לחילופין לחץ בתפריט הראשי על פנל .1
בכדי לעבור לפנל הרצוי.
במידה ומותקנים מספר פנלים לחץ 
לחילופין ניתן ללחוץ בתפריט הראשי על מעקב ידני.
touch camera 1/2/3/4 to monitor the door station or CCTV camera you want.See
the following diagrams.(Press TALK/MON button again touch
icon to end
)monitoring.
00:23

בחירת מצלמה
 1 ...מצלמה
 2 ...מצלמה
 3 ...מצלמה
 4 ...מצלמה
 ...זמן וידאו
דף הבית

DS-1

צא

.5אפשרויות אינטרקום
אינטרקום
 ...שיחת אינטרקום
 ...שיחה פנימית
 ...שיחה לשומר

לחץ על אינטרקום בתפריט הראשי
בחר באפשרות האינטרקום הרצויה המופיעה
Guard Unit...

דף הבית

יציאה

4

שיחת אינטרקום
Ezra
Shahar
Eli
Liza
David
Michael
עמוד הבא

] [ 00
] [ 01
] [ 02
] [ 03
] [ 04
] [ 05
צא

מצלצל

.1שיחת אינטרקום -אפשרות זאת מאפשרת דיבור בין הדירות
בתפריט זה יופיעו שמות הדיירים) ,אין אפשרות להזין את
השמות דרך המסך ,אלא ע"י טכנאי( .לחץ על השם הרצוי ולאחר
מצלצל .המסך יצלצל ליעד המבוקש
לחץ
 ,יתבצע חיוג חוזר
בלחיצה חוזרת על האיקון
המספרים שמופיעים ברשימת הדיירים הם המספרים  DIPשמכוונים
מאחורי המסך.

 .2שיחה פנימית -במידה ומותקנים בדירה אחת מספר מסכים)ראה להלן ע"מ  (7בעלי אותו קוד DIP
ניתן לבצע שיחה בין מסכים אלו .לחיצה על איקון שיחה פנימית יגרום לצלצול בכל המסכים
בדירה .ברגע של מענה באחד מהמסכים הצלצול יפסיק ותתבצע שיחה.
) time.(note:the DIP switches setting of all monitors must be same.
 .3שיחה לשומר -לחיצה על איקון זה תגרום לצלצול ישירות במסך שומר
אפשרות זו תתאפשר רק במידה ומוגדר מסך שומר
להגדרת מסך שומר ראה להלן ע"מ .6

 .6הוראות התקנה בסיסיות
הגדרות הרינגטון
בתפריט הראשי לחץ הגדרת משתמש לאחר מכן בחר בתפריט את האופציה הרצויה ,רינגטון פנל דלת
רינגטון אינטרקום ,רינגטון פעמון .בכל רגע תוכל ללחוץ על איקון הבא
הקפד תחילה לסמן את הרינגטון הרצוי
ולצאת ,בכדי לצאת ולשמור לחץ
כמו כן ניתן לחזור ישירות למסך הראשי ע"י
רינגטון פנל דלת :קובע את הצלצול בעת קריאה מהפנל החיצוני
רינגטון אינטרקום :קובע את הצלצול שישמע בעת קריאה מאחד המסכים
רינגטון פעמון דלת :קובע את הצלצול שישמע בעת לחיצה על פעמון הדלת

רינגטון פנל דלת
06

Selected:

5 Sonatine
9 Do Re Me
6 Edelweiss
10 Happy Birthday
7 Going Home 11 Jingle Bells
8 Congratulation 12 Telephone Ring

שמור וצא

הגדרות משתמש )(1

דף הבית

1 Carmen
2 Ding Dong
3 Rain
4 For Alice

בטל

 ...רינגטון פנל דלת
 ...רינגטון אינטרקום
 ...רינגטון פעמון דלת
 ...שעון
עמוד הבא
דף הבית

צא

5

עוצמת צלצול וצלצול לילה
הגדרות משתמש)(2
 ...עוצמת צלצול
 ...עוצמת צלצול לילה
 ...הגדרת חייגן
 ...שחזור הגדרות יצרן
עמוד הקודם
צא

דף הבית

עוצמת צלצול

 : 05נוכחי

שמור וצא

צא

דף הבית

ניתן לתכנת את זמן הצלצול ליום ולילה כל אחד באופן שונה
זמן הצלצול ביום הוא מ 6בבוקר עד  6בערב
וזמן הצלצול בלילה הוא מ 6בערב עד  6בבוקר
במידה ואינכם מעוניינים שיפריעו לכם במהלך הלילה
אזי כוונו את עוצמת הצלצול ל.0
בתפריט הראשי ליחצו על הגדרות משתמש
לאחר מכן לחצו על עמוד הבא ולאחר מכן לחצו על עוצמת צלצול
או עוצמת צלצול לילה ,כעת אתם יכולים לכוון את
עוצמת הצלצול הרצויה
increase / decrease the value; After finish, touch
לשמירה לחצו על
לחזרה ללא שמירה
nתוביל אתכם ישירות למסך הראשי S
לחיצה על
menu) page

.7כוון השעה והתאריך
לחץ על הגדרות משתמש בתפריט הראשי

שעון

ולאחר מכן לחץ על שעון
על המסך יופיעו התאריך והשעה ,לבחירת השעה או התאריך
לחץ על * ולאחר מכן כוון את השעה
לשמירה לחץ על
בטל
כמו כן באפשרותכם לחזור ללא שמירה ע"י לחיצה
)last page.

2010 - 12 - 28

15 : 00
3
6
9
#

2
5
8
0

1
4
7

*

שמור וצא

בטל

 .8הגדרת זמן מסך
לחץ על מעקב ידני בתפריט הראשי
לאחר מכן לחצו על זמן וידאו...

זמן וידאו

01min

שמור וצא

דף הבית

 :נוכחי

בטל

לאחר מכן לחצו על על החיצים לכוון הזמן הרצוי

לשמירה לחצו על האיקון
לחזרה ללא שמירה לחצו על האיקון הבא 
לחזרה לתפריט הראשי לחצו על האיקון 
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 .9שחזור הגדרות יצרן
בתפריט הראשי לחץ הגדרות משתמש
לחץ על עמוד הבא לאחר מכן לחץ על שחזור הגדרות יצרן
בכדי לאשר את הפעולה לחצו על האיקון 
ניתן לחזור ללא אישור ,לשם כך יש ללחוץ על 
שחזור הגדרות יצרן לא ישנה את הזמן והתאריך ולא ימחק את המידע שיש במסך.

הגדרות משתמש )(2

שחזור הגדרות יצרן

 ...עוצמת צלצול
 ...עוצמת צלצול לילה
 ...הגדרות חייגן
 ...שחזור הגדרות יצרן
עמוד הקודם

האם לשחזר
?להגדרות יצרן

אישור

בטל

צא

דף הבית

 .10הגדרות מסך מתקדמות
כניסה להגדרות מסך מתקדמות:
]:[- - - -הכנס קוד
3
6
9
#

2
5
8
0

Home

1
4
7

*

DT14-CT a1.3
V17.11.418.00
-------

Exit

קודן דיגטלי יופיע3.
will be showed.

H/W :
S/W:
Local addr:
Unlock timing:
Unlock2 select:
Video standard:
Language:

צא

לחץ בנקודה כלשהי 2.
על המסך למשך שתי שניות
2s.

תפריט ראשי
 ...פנל 1
מעקב ידני
אינטרקום
הגדרות משתמש
סגור
אודות i

לחץ על
בתפריט הראשי

1.

כיצד להגדיר את המוניטור בתור מסך שומר
מסך שומר מאפשר חיוג מהיר מכל מסך ע"י לחיצה על אינטרקום שומר
בכדי להגדיר מסך בתור מסך שומר יש ללחוץ בקודן הדיגיטלי את הספרות 8004
לביטול פונקציה זאת יש להקיש את הספרות .8005
used to cancel this function.

7

איך להגדיר מסך ראשי ומסך משני
ניתן להגדיר עד  4מסכים השיכים לאותה דירה ,כלומר  4מסכים בעלי אותו קוד DIP
במצב זה כל המסכים יצלצלו בו זמנית ,וניתן יהיה לדבר בין המסכים באינטרקום פנימי
)חובה להגדיר מסך אחד בתו מסך מאסטר(.
הקוד  8000משתמש להגדיר מסך ראשי
הקוד  8001משתמש להגדיר מסך  1משני
הקוד  8002משתמש להגדיר מסך  2משני
הקוד  8003משתמש להגדיר מסך  3משני
לחץ על  #לאישור ועל * לביטול.

תצורת שעה ותאריך
ישנם שתי תצורות לשעה והתאריך
 8008שנה/יום/חודש
 8009שנה/חודש/יום
 8012שעה בפורמט  12שעות
 8013שעה בפורמט  24שעות

הגדרת מסך פתוח בעת צלצול)רלוונטי רק כאשר מגדרים מסך ראשי ומשני(
במצב ברירת מחדל ,כאשר מתקבלת קריאה מהפנל החיצוני כל המסכים יצלצלו ,אך רק המסך הראשי
יראה את המבקרים.
ניתן לגרום לכך שכל המסכים יראו את תמונת המבקרים ,אך לא מומלץ לשנות את ברירת המחדל.
במידה ורוצים לשנות ,יש ללחוץ בכל מסך משני את הקוד 8006
of 8006 on each slave monitor.
 








בלחיצה על הלחצן כל המסכים מראים תמונה
1
2
3
4

מסך משני #3rd

מסך משני #2nd

מסך משני #1st

מסך ראשי

לחיצה על לחצן
קריאה בפנל הראשי
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הגדרת פרמטרי הפתיחה של המנעול
Unlock mode:
There are two unlock modes: 1.power-on- to-unlock type:unlock mode=0(by default)
2.power-off-to-unlock:unlock mode=1.
The code number of 8010 is used to set the unlock mode to 0
The code number of 8011 is used to set the unlock mode to 1

:זמן פתיחה
ניתן לשנות את זמן הפתיחה של המנעול מכל מסך ובכל רגע
. שניות בהתאמה1-9  משמשים להגדרת זמן פתיחה בין8021-8029מספרי הקוד מ

:בחירת שפה
 וניתן לשנות את השפה במהירות ובקלות,המסך תומך בשפות רבות
:כל שיש לעשות הוא להקיש את הקוד שפה הרצוי

8101: English
8102: French
8103: Spanish
8104: Italian
8105: German
8106: Dutch

8107: Portuguese
8108: S-Chinese
8109: T-Chinese
8110: Greek
8111: Turkish
8112: Polish

8113: Russian
8114: Slovakia
8115: Hungray
8116: Czech
8117: Hebrew

Note:the monitor can only support 4 types of languages.English,French,Spanish and
German are default.But you can customize any 4 languages by yourself.The language
which is unavailable will be set to English in default.
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 עוצמת דיבור ושמע והגדרות מסך.11
 בזמן דיבור או בזמן הצגת וידאו לחץ על האיקון
את מצב המסך ועוצמות הדיבור ושמע
כעת באפשרותכם לשנות ע"י
the value.
1. The first item is Scene mode selection: Total 4
screen modes can be selected in sequence: Normal,
User, Soft and Bright. Whenever you modify
Brightness or colour, Scene item will be set to User
mode automatically.

סצנה
בהירות
צבע
יחס
עוצמת דיבור
צא

רגיל
6
6
16:9
2
הקודם

הבא

2. The Brightness and Colour item is for the image
quality setting, adjust the value to get the best
image you like.
3. The Ratio item is for screen display adjustment,you can set to 16:9 or 4:3.
4. The Talk Volume item is for talking volume adjustment.
5. Note that all the modifications will be performed immediately after the operation.
Touch
icon to exit the adjust page.

מפרט.12
● Power supply for indoor monitor:

DC 24V

●Power consumption:

Standby 15Ma, Working 400mA

●Monitor screen

7 Inch digital color LCD

●Display Resolutions

800*3 (R,G,B)*480 pixels

●Video signal

1Vp-p,75Ω,CCIR standard

●Wiring:

2 wires, non-polarity

●Dimension:

125(H)*225(W)*23(D)mm
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הערות

TAD-27W/B
The design and specifications can be changed without notice to the user. Right to
interpret and copyright of this manual are preserved.

