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Kép

Specifikáció

Csatlakozások

Tápfeszültség			35V DC
Nyugalmi áramfelvétel		
50mA
Működési áramfelvétel		
200mA
Működési hőmérséklet		
-40°C ~ +70°C
Kijelző				LCD
Látószög				90° (állítható: ±10°)
Olvasható kártya			
125 kHz EM
Kamera				Színes CCD
Kamera LED			
Fehér fényű
Ház anyaga			
Vandálbiztos fém
Külső méretek			
500x150x68.5 mm
Szerelési méretek			
482x132x63 mm
Szerelés módja			Süllyesztetten
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Panel felépítése

Hangszóró
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Kamera
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[LE]

Leírás
A G-C2608D-C egy esztétikus, vandálbiztos, süllyesztetten
szerelhető kültéri felcsengető egység a C5-ös rendszerhez.
Az eszköz vízálló, fém házzal rendelkezik. RFID kártyaolvasó
és állítható látószögű kamera került beépítésre az
egységben. A kamera infra megvilágítása miatt még éjszaka
is tiszta képet ad. Az LCD kijelzőnek és a nyomógomboknak
köszönhetően, a panel rendkívül egyszerűen programozható.
Az eszközhöz csatlakoztathatóak normál és fordított
működésű zárak egyaránt, valamint nyitógomb és
nyitásérzékelő is beköthető. A bejárat nyitására több
különböző opció lehetséges, mint például a beltéri egységen
keresztül, ID kártyával, jelszóval, a SERVICE gombbal.
A rendszer vezetékezése CAT5 típusú kábellel történik.

[FEL]
[TÖRLÉS]

LCD kijelző
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Adat A vonal (Narancs-fehér, ORW)

LB

Adat B vonal (Narancs, OR)
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Videó - vonal (Zöld-fehér, GRW)

VF+

Videó + vonal (Zöld, GR)
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Audió - vonal (Kék-fehér, BLW)

AF+

Audió + vonal (Kék, BL)

GND

Táp - (Barna-fehér, BRW)

DC+

Táp + (Barna, BR)
GS

[Hívás]

INDOOR

GND

NO

NC COM

+12V
out

[Mégsem/Vissza]
Számok [0~9]
[Elfogadás]
“Ajtó nyitva” LED
“Beszélhet” LED
Mikrofon

Kártyaolvasó &
névtábla
[“Service”]

A programozás során szükség lesz betűk használatára is, ezeket a számgombok többszöri megnyomásával lehet előhozni
a következők szerint: [1] : “.” , [2]: “a b c” , [3]: “d e f” ,
[4]: “g h i” , [5]: “ j k l” , [6]: “ m n o” , [7]: “p q r s” , [8]: “t u v” ,
[9]: “w x y z”

GS		

Nyitásérzékelő

INDOOR		

Nyitógomb bemenet

GND		

Föld

NO		

Relé ‘Normal Open’ lába

NC		

Relé ‘Normal Closed’ lába

COM		

Relé közös pontja

+12V OUT

Fix 12V kimenet

Használat

Zár

Nyitógomb

Felcsengetés

A kültéri egységek relés kimenettel rendelkeznek, valamint
található a sorkapcson fix +12V. Ezt áthidalva könnyen
megoldható jelvezérlés is. Így többféleképpen lehet
megvalósítani zárvezérlést: NO/NC impulzusvezérléssel,
illetve csak a relés kimenetekkel.
Néhány tipikus bekötés:

A kültéri egységek rendelkeznek direkt nyitási lehetőséggel, mely két vonal rövidrezárásával valósítható meg. Ezért
egyszerűen illeszthető akár nyomógomb, vagy akár másik
relézett eszköz.

Kétféleképpen lehet megoldani a keresett lakásba:

Dióda

Nyitásérzékelő

NC elektromos zár
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Ha a csengetés alatt törölni akarja a hívást, nyomja meg a
[ * ] gombot. Ha a lakásból nem érkezik válasz, a központ 30
másodperc elteltével bontja a kapcsolatot. Ha valamelyik
lakó használja a kitekintés funkciót, a vonal foglalt lesz és a
felcsengetés nem lehetséges.

Nyomógomb

Áthidalás

Külső
tápegység

Opcionális lehetőség a nyitásérzékelő bekötése. Ez a funkció
arra szolgál, ha az ajtó 120 másodpernél tovább van
nyitva jelzést küld a ‘Guard’ egységnek. A funkció letiltható
többféle módon is: szoftverböl, vagy a GS és GND vonalak
rövidrezárásával.

1. Vegye fel a kézibeszélőt, amikor a látogató felcsenget a
bejárattól (Ha nem kézibeszélős a beltéri egység, nyomja meg
a “telefonkagyló” gombot).

A készülék 120 másodperc eltelte után automatikusan bontja
a kapcsolatot.

Nyitásérzékelő

Külső
tápegység

Ajtónyitás

Kamera állítás

A zár nyitásának hat lehetséges módja van. (Amikor az
elektromos zár kinyílik, a kültéri készüléken a nyitásjelző kék
színü LED világítani kezd.)

A burkolat levétele után:

Dióda
Fel és le
Balra és
jobbra
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Beszélgetés

2. A beszélgetés végén tegye helyére a kézibeszélőt ( Ha nem
kézibeszélős a beltéri egység, ismét nyomja meg a “kagyló”
gombot)

Dióda

NO elektromos zár

1. Beírni a lakásszámot (pl.: 0101).
2. Kiválasztani a lakó nevét a listából:
Nyomja meg a
gombot.
A
és a
gombokkal kereshet a nevek között.
A (csengő) gombbal csengethet a kiválasztott lakásba.

NO elektromos zár
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Bekötés, beállítás

1.Nyitás a beltéri egységről: Beszélgetés közben nyomja meg
a “kulcs” gombot, ekkor a zár kinyit.
2.Nyitás kártyával: Húzza el a kültéri egység kártyaolvasója
előtt a regisztrált kártyáját, ekkor a zár kinyit.
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3. Nyitás a SERVICE gombbal: Az előre beprogramozott
időintervallumokban a zár nyitható a SERVICE gomb
megnyomásával. Ezt a funkciót programozni kell.
4. Nyilvános jelszó: A kültéri egységen nyomja meg a “csengő”
gombot, majd adja meg a nyilvános jelszót és a zár kinyílik.
Saját jelszóval: A kültéri egységen nyomja meg az X gombot,
majd adja meg a lakás számát, a hozzá tartozó saját jelszót.
Ha a jelszó megfelelő, zár kinyílik. Ezt a funkciót programozni
kell. (A gyári jelszó 1234)
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Kültéri egység

Az LCD kijelző a következő képernyőket váltogatja:
(A rendszer automatikusan kilép a programozási módból, ha
60 másodpercig nem történik gomblenyomás.)

A kültéri egység programozásához
válassza a “Door Station” menüpontot
a P(3) ábrán és nyomja meg a # gombot.
Az LCD kijelzőn a P(6)-os ábra jelenik
meg. Adja meg a kültéri egység és az
GATE-WAY portjának számát, amelyhez
a kültéri egység csatlakozik, aztán
nyomjon # gombot. Egy sípolást hall és
az LCD panelen a P(7) jelenik meg.

5. Nyitás nyitógombbal: A bejáratot belülről a nyitógomb
segítségével lehet kinyitni. Nyomja meg a felhelyezett
nyitógombot és a zár kinyílik.
6. Nyitás portaszolgálat vagy az őrség segítségével. Ez a
funkció csak hálózatba kötött egységeknél elérhető, ahol
portaszolgálat, illetve örség van.
Nyomja meg a
gombot. Ez jelez a portaszolgálatra, akikkel
beszélhet és kinyithatják Önnek az ajtót. Ha a csengetés alatt
törölni akarja a hívást, nyomja meg a [ * ] gombot. Ha a
portaszolgálattól nem érkezik válasz, a központ 30 másodperc elteltével bontja a kapcsolatot.

Eszköz programozása
A C-5 rendszer számos hasznos funkcióval rendelkezik. Az
alábbiakban bemutatásra kerülnek ezek programozási
lehetőségei. A kültéri egységen lévő billentyűzet
segítségével tud programozni, amiknek a következők a
funkciói:
[ # ] = Elfogad
[ * ] = Vissza / Mégse
= Fel és Le nyilak
[ X ] = Törlés
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Alapállapot

Beltéri egység

Menübe lépés
A menü eléréséhez nyomja meg a # gombot, ezután az LCD
kijelzon a P(1) ábrán látható menü jelenik meg.

Programozási mód
Programozási mód eléréséhez
válassza az “Enter System”
menüpontot és nyomja meg a #
gombot. Ekkor a P(2) ábrán látható
felirat jelenik meg. Adja meg a
rendszerjelszót. A gyári jelszó 2003
(megváltoztatható). Ha a jelszó
helyes, egy csipogás után a készülék
programozói módba kerül és a P(3)
ábrán látható menü jelenik meg.
A [ nyilak ] segítségével navigálhat a
menüben. A menü második
részét a P(4), a harmadik részét a P(5)
ábra mutatja. A menüpont
kiválasztása a # gombbal lehetséges.

- Válassza az “Indoor Phone”
menüpontot és nyomja meg a #
gombot. Ekkor a P(8) ábrán látható
menü jelenik meg. A menü második
része a P(9)-es ábrán látható.
- A lakásszámok hosszának
megadásához válassza a “Bit”
menüpontot. Ekkor a
P(10)-es ábra válik láthatóvá. Adja meg
a kívánt hosszt 1 és 4 között. Ekkor
hangjelzés lesz hallható. Pl: Ha a beírt
hossz /2/, a P(11)-es ábra lesz látható
és a lakások számozása 01 és 99 között
lesz.
- A lakásszámok egyedi rögzítéséhez
válassza ki a P(8)-as ábrán látható
“Single Input” menüpontot. Az LCD
kijelzőn megjelenik a P(12). Adja meg a
lakás számát, a DISTRIBUTOR számát,
amelyhez a beltéri egység csatlakozik,
a portszámot, a csengetés típusát
(1=”ding dong”) és a tulajdonos nevét,
a P(13) és a P(13-1) ábrákon látható
módon. A mentéshez nyomja meg a #
gombot A sikeres rögzítést a kültéri
egység hangjelzéssel jelzi, majd
automatikusan a P(12) szerinti
képernyő jelenik meg, ahol a következő
lakás rögzíthetö.
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- Lakásszámok mátrixos rögzítéséhez
válassza ki a P(8)-as ábrán látható
“Matrix Input” menüpontot. Az LCD
kijelzőn megjelenik a P(14), adja meg az
adatokat az alábbiak szerint:
Start No.: Az első lakásszám
End No.: Az utolsó lakásszám
Ring Type: Csengőhang (1-3)
Password: A lakó jelszava: 1234
Ezt a jelszót későbbiekben a lakó
megváltoztathatja. Ez a mód csak
abban az esetben alkalmazható, ha
a ház lakásait mátrix struktúrába
szervezik. Ha emeletenként eltér a
stuktúra, egyedi módon kell a
lakásszámokat rögzíteni. Pl: Ha a
P(15)-ös ábrán látható adatokat adja
meg, a végén a P(16)-os ábrán látható
állapot jelenik meg az LCD kijelzőn.
A P(8) szerinti menühöz való
visszatéréshez nyomja meg a * gombot.

- Ha a kültéri egység valami oknál
fogva elveszti a beprogramozott
adatokat, de egy GATE-WAY-hez
csatlakozik, akkor onnan az adatok
visszatölthetőek a kültéri egységre.
Ehhez a P(9)-es ábrán látható menübol
válassza ki a “Download” pontot és
nyomjon #-t. Míg az adatok
letöltődnek a kültéri egységre,
a P(20) szerinti képet láthatja az LCD
kijelzőn. Mikor a letöltés befejeződik,
hangjelzést hall és a P(21) jelenik meg
az LCD kijelzőn.

- Ha törölni akarja a kültéri egységből az összes berögzített adatot a
lakásokról, válassza a P(8)-as ábrán
látható menüből a “Clear Data” pontot
és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(17)
szerinti képet látja. A törlés
elvetéséhez a * gombot, míg a törlés
jóváhagyásához a # gombot kell
megnyomnia. Sikeres törlés esetén
hangjelzést hall és a P(18) szerinti
képernyőt látja.

Nyitásérzékelő

- Ha a kültéri egység egy GATE-WAY-hez
csatlakozik, arra fel kell tölteni a
rögzített adatokat. Ezt a P(9) ábrán
látható menü “Upload” menüpontjával
teheti meg. A menüponton nyomjon
#-t, ha a feltöltés sikeres, a P(19) lesz
látható a képernyőn.

Kártya

- Az adatok GATE-WAY-ről való
törléséhez válassza a P(9)-en látható
menüből a “Clear Gate-way” pontot és
nyomjon # billentyűt. Ekkor az LCD
kijelzőn a P(22)-t látja. Mikor a törlés
befejeződik, hangjelzést hall és a P(23)
jelenik meg a kijelzőn.

Amennyiben be akarja kapcsolni a
bejárati ajtóra szerelt nyitásérzékelőt,
válassza a P(3)-as ábra
“Door station alarm” menüpontját és
nyomjon #-t. Ekkor az LCD képernyőn
a P(24)-t láthatja. Üsse be a megfelelő
számot az érzékelő ki vagy
bekapcsolásához. A művelet sikerét
hangjelzés jelzi.

A kártyákkal végzendő műveletekhez
válassza a P(3) menü “Card” pontját és
nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(25)
lesz látható, a menü második fele
pedig a P(26)-on. A műveleteknél csak
10 számjegyű kártyaszám adható meg,
ha szükséges a nullákat is írja be.

- RF kártyák egyenkénti rögzítéséhez
válasssza a P(25) menü
“Register Single” menüpontját és
nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn a
P(27) lesz látható. Írja be a rögzítendő
kártya számát és nyomjon #-t vagy
húzza el a rögzíteni kívánt kártyát az
olvasó előtt. A sikeres rögzítést a
készülék hangjelzéssel jelzi és a P(28)
ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.
- Folyamatos számozású RF kártyák
tömeges rögzítéséhez válasssza
a P(25) menü “Register Multi”
menüpontját és nyomjon # gombot.
Az LCD kijelzőn a P(29) lesz látható.
Írja be a első rögzítendő kártya
számát vagy húzza el az első rögzíteni
kívánt kártyát az olvasó előtt. Ezután
írja be a rögzíteni kívánt kártyák
számát, majd nyomjon #-t. A sikeres
rögzítést a készülék hangjelzéssel
jelzi és a P(30) ábra képe jelenik meg
az LCD kijelzőn.
- Járőr kártya rögzítéséhez válasssza
a P(25) menü “Register Patrol”
menüpontját és nyomjon # gombot.
Az LCD kijelzőn a P(31) lesz látható.
Írja be a rögzítendő kártya számát és
nyomjon #-t vagy húzza el a rögzíteni
kívánt kártyát az olvasó előtt.
A sikeres rögzítést a készülék
hangjelzéssel jelzi és a P(32) ábra
képe jelenik meg az LCD kijelzőn.
A járőr kártya nem nyitja a kaput, csak
a járőrszolgálat ellenőrzésére szolgál.
A járőr a kártya lehúzásával igazolja
az ellenőrzést.
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- RF kártyák egyenkénti törléséhez
válasssza a P(25) menü
“Delete Single” menüpontját
és nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn
a P(33) lesz látható. Írja be a törlendő
kártya számát és nyomjon #-t vagy
húzza el a törölni kívánt kártyát az
olvasó előtt. A sikeres törlést a
készülék hangjelzéssel jelzi és a P(34)
ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.
- Folyamatos számozású RF kártyák
tömeges törléséhez válasssza a P(26)
menü “Delete Multi” menüpontját és
nyomjon # gombot. Az LCD kijelzőn
a P(35) lesz látható. Írja be az első
törlendő kártya számát vagy húzza el
az első törölni kívánt kártyát az
olvasó előtt. Ezután írja be a törölni
kívánt kártyák számát, majd nyomjon
#-t. A sikeres törlést a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(36) ábra képe
jelenik meg az LCD kijelzőn.
- Az összes rögzített RF kártya
törléséhez válasssza a P(26) menü
“Delete All” menüpontját és nyomjon
# gombot. Az LCD kijelzőn a P(37) lesz
látható. A megerősítéshez nyomjon
#-t. A sikeres törlést a készülék hangjelzéssel jelzi és a P(38) ábra képe
jelenik meg az LCD kijelzőn.
Figyelem! Ennek a menüpontnak a
használatával minden felhasználói
kártya törlődik a rendszerből!
- A berögzített kártyák ellenőrzéséhez
válasssza a P(26) menü “Card Info.”
menüpontját és nyomjon # gombot.
Az LCD kijelzőn a P(39) lesz látható. A
kártyák közti léptetést az
iránygombok segítségével végezheti.

Idő és dátum

Nyitási idő

Dátum és az idő megadásához
válassza a P(4) menü “Time&Date”
menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD
kijelzőn a P(40) lesz látható.
A dátum és az idő megadásához
használja a számbillentyűket, a kurzor
mozgatásához pedig az
iránybillentyűket.
Napok: vasárnap=0, hétfő=1, kedd=2,
szerda=3, csütörtök=4, péntek=5,
szombat=6
A beállítás után nyomjon #-t. A sikeres
beállítást a készülék hangjelzéssel
jelzi és a P(41) ábra képe jelenik meg
az LCD kijelzőn.

Nyitvatartási idő beállításához
válassza a P(4) menü “Unlock Time”
menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD
kijelzőn a P(45) lesz látható.
Az elektromos zár tulajdonságainak és
egyéb körülmények figyelembe
vételével állítsa be a kapu
nyitvatartási idejét 1 és 9 másodperc
között. Üsse be a kiválasztott számot,
majd nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn
ezután a P(46), majd a P(47)-nek
megfelelő képet láthat. A sikeres
beállítást hangjelzés kíséri. Pl: Ha a
8-as számot választja, majd #-t nyom,
az zár nyolc másodpercig marad
nyitva.

Nyitás jelszóval
A jelszóval történő ajtónyitás
engedélyeztetéséhez válassza a P(4)
menü “Unlock by PW” menüpontját és
nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(42)
lesz látható.
0= tiltás
1= nyilvános jelszó
2= egyéni jelszó
3= mindkettő
Üsse be a kiválasztott üzemmód
számát, majd nyomjon #-t. A sikeres
beállítást a készülék hangjelzéssel
jelzi és a P(44) ábra képe jelenik meg
az LCD kijelzőn.
Megjegyzés: A jelszavak
megváltoztatásáról részletesebben a
későbbiekben olvashat.

Szerviz
A SERVICE gombbal történő ajtónyitás
beállításához válassza a P(4) menü
“Service” menüpontját és nyomjon #-t.
Az LCD kijelzőn a P(48) lesz látható.
A gomb arra szolgál, hogy előre
beállított idősávokban nyitni
lehessen vele az ajtót, megkönnyítve
pl. a postás bejutását a házba.
A beállításhoz meg kell adni az idősáv
elejét és végét óó:pp formátumban.
Példaképpen a P(49)-es ábrán látható,
hogy 08:00 és 09:30 között lehet
az ajtót a SERVICE gomb
megnyomásával nyitni.
A
segítségével lehet a kurzort
mozgatni. Adja meg a kezdő és a vég
időpontokat, majd nyomjon #-t.
A sikeres beállítást a készülék
hangjelzéssel jelzi és a P(50) ábra
képe jelenik meg az LCD kijelzőn.
A szolgáltatás kikapcsolásához
nyomja meg a
-t, ekkor a P(51) ábra
képe jelenik meg az LCD kijelzőn.
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Csengő hangerő
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A csengő hangerejének beállításához
válassza a P(5) menü “Ring Volume”
menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD
kijelzőn a P(52) lesz látható.
A hangerő beállítását a
gombok
segítségével végezheti el. Ezután
nyomja meg a # gombot. A sikeres
beállítást a készülék hangjelzéssel
jelzi és a P(53) ábra képe jelenik meg
az LCD kijelzőn.
Név beállítások
A kültéri egységekben tárolt nevek
szerkesztéséhez válassza a P(5) menü
“Name” menüpontját és nyomjon #-t.
Az LCD kijelzőn a P(55) lesz látható.
- Az eltárolt név cseréjéhez válassza a
P(55) menü “Name change”
menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD
kijelzőn a P(56) lesz látható.
Ez mutatja az 1. lakáshoz tartozó
nevet. A “nyílgombok” segítségével
keresheti ki a megváltoztatni kívánt
nevet. Ekkor nyomjon #-t és a P(57)
ábra képe jelenik meg az LCD
kijelzőn. Ekkor írja be a nevet (a betűk
beírásához segítséget nyújt az 1.
oldalon lévő ábra), majd nyomja meg
a # gombot. A sikeres beállítást a
készülék hangjelzéssel jelzi és a P(58)
ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.
- A lakó törléséhez válassza a P(55)
menü “Del user” menüpontját és
nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(59)
lesz látható. Nyomja meg ismét a #
gombot, az LCD kijelzőn a P(60)
lesz látható. A törlés elvetéséhez a *
gombot, míg a törlés jóváhagyásához
a # gombot kell megnyomnia. Sikeres
törlés esetén hangjelzést hall és a
P(61) szerinti képernyőt látja.

Minden lakó törléséhez válassza a
P(55) menü “Del user” menüpontját és
nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(62)
lesz látható. A törlés elvetéséhez a *
gombot, míg a törlés jóváhagyásához
a # gombot kell megnyomnia. Sikeres
törlés esetén hangjelzést hall és
a P(63) szerinti képernyőt látja.
Figyelem! Ennek a menüpontnak a
használatával minden lakó neve
törlődik a rendszerből!

Jelszó változtatás
A jelszavak megváltoztatásához
válassza a P(1) menü “Change PW”
menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD
kijelzőn a P(64) lesz látható.
- A rendszer jelszó
megváltoztatásához válassza a P(64)
menü “System PW” menüpontját és
nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(65)
lesz látható. Írja be a jelenlegi jelszót,
majd az új jelszót kétszer. Ha a beírás
megfelelő, azt a készülék
hangjelzéssel jelzi és a P(66) ábra
képe jelenik meg az LCD kijelzőn. A
gyári rendszer jelszó: 2003.
- A saját jelszó megváltoztatásához
válassza a P(64) menü “Private PW”
menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD
kijelzőn a P(67) lesz látható. Adja meg
a lakásszámot, majd a saját jelszavát,
ahogy azt a P(68) ábra mutatja. A gyári
saját jelszó: 1234. Ha a jelszó
megfelelő, az LCD kijelzőn a P(69)
jelenik meg. Ezután írja be az új jelszót
kétszer.Ha a beírás megfelelő, azt a
készülék hangjelzéssel jelzi és a P(70)
ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

- A nyilvános jelszó
megváltoztatásához válassza a P(64)
menü “Public PW” menüpontját és
nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(71)
lesz látható. Írja be a rendszer jelszót.
Ha a beírás megfelelő, a P(72) ábra
képe jelenik meg az LCD kijelzőn. Adja
meg a jelenlegi nyilvános jelszót
( a gyári jelszó: 1234 ), majd kétszer
az újat. Ha a beírás megfelelő, azt a
készülék hangjelzéssel jelzi és a P(73)
ábra képe jelenik meg az LCD kijelzőn.

Segítség
Ha segítségre van szüksége a
készülékkel kapcsolatban, válassza
a P(1) menü “Help” menüpontját és
nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(74)
lesz látható.
- Ha át akarja nézni a készülék
egyszerűsített kezelési útmutatóját,
válassza a P(74) menü “Operate Guide”
menüpontját és nyomjon #-t. Az LCD
kijelzőn a P(75) lesz látható.
A képernyők között a “nyílgombok”
segítségével lapozhat.
- Ha ellenőrizni akarja a készüléken
futó szoftver verziószámát, válassza a
P(74) menü “Version No.” menüpontját
és nyomjon #-t. Az LCD kijelzőn a P(76)
lesz látható.

Státusz
Ha át akarja nézni a lakók neveit,
lakásszámait és egyéb beállítási
adatokat, válassza a P(1) menü
“Status” menüpontját és nyomjon #-t.
Az LCD kijelzőn a P(77) lesz látható.
A lakók között a “nyílgombok”
segítségével lapozhat.
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