GENWAY
Egy lakásos kaputelefon szettek beltéri egységeinek
kezelőszervei. Nem minden kezelőszerv található meg mindegyik beltéri egységen.
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Leírás

GENWAY
Beltéri egységek kezelőszervei
ADATLAP

A genway beltéri egységein maximum 5 darab potenciométert
találhat. Többnyire ezeket az eszköz oldalán vagy alján találhatja.
Fényerősség állító potméter.

A következő sorokban a Genway egy lakásos beltéri egységek
kezelőszerveit fogjuk ismertetni.

Kontraszt állító potméter.

Állapotjelző világítások

Szín állító potméter.

A genway beltéri egységein maximum 3 állapotjelző LED-et
talál, ezek mellett mindegyiknél talál egy piktogrammot.

Csengési hangerő állító potméter

Bekapcsolás jelző, világít, amennyiben az eszköz be
van kapcsolva.

Beszéd hangerő állító potméter

Foglalt jelző, világít, amennyiben a hálózat foglalt,
azaz egy másik beltéri egységen keresztül már beszélnek
Némítás jelző, amennyiben le van némítva az eszköz,
a LED világít.

Gombok
A genway beltéri egységein maximum 4 darab gombot
találhat, ezek jelentése a következő:
Felvétel, amennyiben az eszköz nem kagylós, ezzel
a gombbal lehet felvenni a kaputelefont.
Megfigyelés, ha ezt a gombot megnyomja, látja a
kültéri egység kamerájának képét.
Nyitás, felvétel után, ezzel a gombbal lehet
kinyitni a kaput.
Beszélgetést tud kezdeményezni két beltéri
egység között
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Potenciométerek

Működés leírás
HÍvás esetén a “Felvétel” gomb megnyomásával, vagy a kagyló felvételével lehet válaszolni a hívásra, és látni a kamera
képét, amennyiben videó rendszerről van szó. Amennyiben
csak egyszerűen meg szeretné nézni a kültéri egység kamerájának képét, nyomja meg a “megfigyelés” gombot. A kapu
nyitásához a felvétel után a “Nyitás” gombot kell megnyomni.
Amennyiben 2, vagy több beltéri egységgel rendelkezik a
rendszer, ezek között beszélgetést lehet kezdeményezni. Nyomja meg az erre szolgáló gombot, majd a másik egységen fel
kell venni a kaputelefont. Így a két beltéri egységen keresztül
lehet egymással kommunikálni.
Lenémítani az egységet a hangerő potenciométer teljes letekerésével lehetsége (kivétel a DS2H40 szett beltérijénél, ott
ugyanis külön kapcsoló van erre).

