HEBREW

הוראות למסך שלוחה  -דגם M-88
תודה שבחרתם במוצרנו
מסך שלוחה הוא מסך המתחבר למרכזייה לשלוחה אנלוגית.
המסך כולל דיבור חופשי ואפשרות להתאימו לכל מרכזייה
על ידי תכנות הלחצנים בהתאם למרכזיה הרצויה.
במצבו הבסיסי מותאם המסך
למרכזיית פנסוניק עם כרטיס הדלת.

אנא קרא בקפידה לפני שימוש במסך

88 – M

 .1חלקים ותפקודם

הבא
אישור
אחורה
הצג תמונה
מענה דיבור\ניתוק
פתיחת דלת

מצלמה
() +

קו ט לפון

)צהוב(

)GND(-
)12V DC (+

תמונה לחצן

שם לחצן
לחצן הצג תמונה
לחצן מענה\ניתוק דיבור
לחצן מפתח
לחצן אישור
לחצן הבא
לחצן אחורה

הסבר פעולת לחצן
הצג תמונת אורחים בעת קריאה
צלצל לשלוחה
דיבור חופשי
פתיחת דלת
אישור פעולה
לחצני דפדוף
לחצני דפדוף

 .2תכנות התחלתי של המסך
 .1בכדי להחזיר להגדרת יצרן )מצב הגדרות למרכזיית פנסוניק(
פלוס לחצן מפתח
הכנס מגשר  PRGלחצ\י על לחצץ מענה\ניתוק דיבור
בו זמנית ,וחבר מתח למסך ,המתן לשמיעת צלצול נכון ,הוצא מגשר.
 .2מצב הגדרת יצרן  -מצב פנסוניק עם כרטיס דלת
מחייג .311
 .1גישה לשלוחה  -לחצן אנשים
מחייג .Flash 5
 .2לחצן מפתח
 .3כניסה למצב תכנות  -התכנות מתבצע דרך הטלפון
 .1הכנס מגשר  PRGמאחורי המסך.
 .2צלצל\י למסך משלוחת הטלפון וענה\י במסך על לחצן מענה\ניתוק דיבור
בכדי ליצור התקשרות בין הטלפון למסך.
 .3בכדי להגדיר הגדרות חדשות בצע את הפעולות הבאות:
הקש * ואז )מספר תא()+ערך()+מספר תא( לסיום שינוי כתובות וערך הקש #
הסבר
שנה את מספר שהלחצן אנשים
יחייג
מחיקת תאים

דוגמא
שינוי חיוג הלחצן ל 105
מחיקת פעולה מיוחדת
שינוי לחצן פתיחה ל 777

*11051#
*200002#
*3773#

שינוי סיפרת הפתיחה ""11-99
לחצן מפתח
ניתוק המסך לאחר פתיחת הדלת

שינוי זמן ניתוק

*402134#

זמן פעולת מסך עד לכיבוי המסך

שינוי ל 60שניות

*5605#

מספר צלצולים במסך

שנוי  2צלצולים

*6026#

תכנות להגדרת המסך בהתאם למרכזיה
 .4לדוגמא מספר השלוחה של פנל הדלת הוא 220
והספרה לפתיחת הדלת היא 8
מחייגים מטלפון במרכזייה אל השלוחה אליה מחובר המסך
עונים על ידי לחיצה על לחצן מענה\ניתוק דיבור
 *200002#למחיקת תאים
 .1חייג בטלפון)כיוון שמאל לימין(
 *12201#תכנות מספר שלוחה
 .2חייג בטלפון)כיוון שמאל לימין(
 *3883#תכנות הספרה 8
 .3חייג בטלפון)כיוון שמאל לימין(
 *402134#ניתוק המסך לאחר חיוג הספרה
 .4חייג בטלפון)כיוון שמאל לימין(
8

 .5יציאה ממצב תכנות
 .1סיים התקשרות על ידי ניתוק.
 .2הוצא את המגשר להבטחת התוכן.

 .6קריאה מהפנל למסך
 .1מענה במסך בעת קריאה מהשלוחה יבוצע על יד לחיצה על לחצן מענה\ניתוק
ויופעל וידאו של האורח\ת בחוץ .בכדי לשוחח עם האורח יש ללחוץ
דיבור
,לרשותכם  60שניות לשוחח .לסיום השיחה
שוב על מענה\ניתוק דיבור
 ,לסיום השיחה ללא פתיחת הדלת
ופתיחת הדלת לחצ\י לחצן פתיחת דלת
.
לחצ\י על
 .2בכדי לדפדף בתמונות השמורות לחצ\י על לחצן הצג תמונה
,ולמטה על לחצן אחורה
למעלה לחצ\י על לחצן הבא
לחץ שוב על לחצן הצג תמונה .
הערה -סה"כ זיכרון תמונות במסך עד כ 100-תמונות ,לאחר כך תבוצע מחיקה
והוספה תמונות אוטומטית ,כלומר תמונות מעל  100יחלפו במקום התמונות
הראשונות ,המסך שומר תמונות רק לאחר שלוש שניות מקריאת הפנל.

 ,בכדי לדפדף
לסיום דפדוף,

 .7פנייה יזומה לפנל
 .1בכדי לפנות לפנל יש ללחוץ על לחצן הצג תמונה

לאחר הפנייה לפנל ,הפנל
יפתח ותופעל המצלמה ,בכדי לשוחח עם הפנל לחצ\י על לחצן מענה\ניתוק
ולפתיחת הדלת הקש\י
דיבור

שרטוט התקנה

)(-
) (rred) (+

חיבור מצ למה בנפרד יע שה בנפר ד
12V DC

12 DC

)(-

חו ט י מ צלמה

VIDEO

חי בו ר לשלוחה
במר כזיה

מ סך ח לק אחורי
מומל ץ לח בר
לא דמה

ס פק כ וח
12VDC

12
VDC

) GND(-

פנל דלת

