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Slim Door Phone
SlimDoorPhone – 01
SlimDoorPhone – 02
SlimDoorPhone – 04

Návod k použití

Vítejte,
gratulujeme Vám ke koupi elektronického vrátného “SlimDoorPhone”.
Tento univerzální vrátný dokáže široce uspokojit Vaši potřebu komunikace
s osobami u vstupu do budovy, či u vchodu do Vaší firmy nebo rodinného
domku. Univerzálnost spočívá v možnosti připojit tohoto vrátného na vnitřní
linku Vaší pobočkové ústředny nezávisle na typu a výrobci této ústředny
(analogová linka). Ke každému tlačítku lze naprogramovat až dvě 16-ti místná
čísla v impulsní nebo tónové volbě, včetně “ * ”, “ # ”, Pauza a Flash v tónové
volbě.
Modul vrátného SlimDoorPhone se dodává s jedním, dvěma nebo čtyřmi
tlačítky. Vrátný je napájen z linky pobočkové ústředny - vlastnostmi připomíná
hlasitý telefon. K základním vlastnostem patří možnost otevřít dveře pomocí
připojeného elektrického zámku (tlačítka lze využít ke kódovému otevření
dveří) a snadná možnost programování buď z osobního počítače (USB) nebo
pomocí telefonu s tónovou volbou.
Nový model 2010 umožňuje připojení klávesnice. Klávesnice je další,
mechanicky stejně velký modul, obsahuje tlačítka 0 - 9, dále klávesu pro
zavěšení a klávesu klíče pro volbu kódu. Klávesnice se propojuje s SDP
kablíkem zapojeným do programovacího konektoru. Klávesnice obsahuje další
spínač a je možno jej ovládat pomocí telefonu (DTMF volba), na klávesnici lze
zadat volbu a vytáčet tak telefonní čísla a pomocí 10 kódů lze aktivovat spínač
v klávesnici i spínač v SDP.

1 Základní popis
1.1 Vlastnosti
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kompaktní velmi tenký modul s montáží na omítku bez potřeby dalších
mechanických dílů, dodává se s 1, 2 nebo 4 tlačítky
možnost připojení klávesnice s druhým spínačem
hlasová komunikace je napájena pouze z telefonní linky
impulsní i tónová (DTMF) volba
dvě 16-ti místná čísla pod každým tlačítkem (včetně *, #, Falsh
a pauzy)
přepínání den / noc
možnost volbou * nebo # prodlužovat hovor
možnost připojit zámek pro otvírání dveří
lze využít módů spínače ( zámek nebo přídavný zvonek)
kód pro zavěšení vrátného z telefonu
kód pro otevření dveří z telefonu
tři hesla kódového zámku (z tlačítek u dveří)
režim 2 impulsy s vlastním ovládáním
volitelný počet zazvonění než vyzvedne příchozí hovor
volitelná doba mezi stisky tlačítek při zadávání kódu
volitelný čas zavěšení při opakování volby
volitelný čas před zahájením volby
nastavitelné parametry tónové volby, délky Flash a Pauzy
firemní nastavení v několika úrovních
programování je možné kromě dálkového (DTMF) ještě přímým
připojením k osobnímu počítači (USB kabel)
integrované vytápění plošného spoje
trvalé prosvětlení vizitek
zemnící vývod pro lepší ochranu proti statické elektřině
vypínatelná akustická signalizace
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1.2 Varianty SlimDoorPhone
SlimDoorPhone se dodává ve třech provedeních a klávesnice

s 1 tlačítkem

se 2 tlačítky

se 4 tlačítky

klávesnice

2 Montáž SlimdoorPhone
SlimDoorPhone je mechanicky kompaktní celek, připevněný pomocí
dvou šroubů na stěnu. Spodní a horní čelo je lepené speciálním tmelem při
výrobě, proto prosím věnujte zvýšenou pozornost demontáži a montáži tohoto
vrátného.

2.1 Montáž, připojení a nastavení SlimDoorPhone
2.1.1 Vyjmutí vizitek
1. Součástí balení je speciální
nástroj,
který
použijete
k zatlačení blokovací pružiny.
nástroj zatlačte co nejhlouběji
tak jak je naznačeno na
obrázku
2. panel s vizitkami posuňte ve
směru
naznačeném
na
obrázku
3. panel s vizitkami se ve spodní
části vrátného oddálí ve
směru
naznačeném
na
obrázku jej vyjměte
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