
В полза на потребителите...
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Отваряне на входна врата:

Използване на етажен аудио домофон Laskomex: Етажен
домофон
LM-8
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Промяна на индивидуален код 

 Повикване (избиране) на абонат (апартамент, офис):

Промяна на ниво на звънене на етажен домофон:

Разговор и отключване на входната врата:

До всеки входен панел е необходимо да има поставен списък с номера на апартаменти.
1. ) От входният панел (табло) чрез клавиатурата изберете номера на апартамента, 
който желаете да повикате. На дисплея се изписва съобщение [ ]CАLL .
2. ) При грешка, натиснете C от клавиатурата и започнете отначало.
3. ) Изчакайте отговор. При осъществяване на връзка на дисплея на външния панел 
се изписват две нули и черта.

 ІІ. С използване на безконтактен електроненен ключ /RFID/ - чип
    1.) Доближете чипа до четеца - клавиатурата
                     Не докосвайте клавиатурата с чипа!         
    2.) Отворете входната врата 

1. ) Когато чуете звънене от домофона, вдигате слушалката му.
2. ) Проведете разговор. 
3. ) Ако искате да отключите входната врата, натиснете бутона за 
задействане на електрическа брава. Отключването е съпроводено със звуков сигнал.

Използвайте ключето за регулация на нивото на звънене и изключване.
Ключът има 3 позиции:
      Първа позиция (I)      –  Ниско ниво на звънене
      Втора позиция (0)      –  Изключен звуков сигнал.
      Трета позиция (II)      –  Високо ниво на звънене

Всяка цифрова домофонна система CD-25хх е снабдена с кодова таблица, определена от компютърна програма. Кодовете в нея са с 
неповторима кодова комбинация от четири цифри, зададени към определен номер апартамент.

Системата ще сравни серийният номер на електронния ключ /чип/
с въведените в паметта. Разпознаването е съпроводено от звуков
сигнал. На дисплея за кратко ще се появи номера, под който е 
въведен ключа. 

За активирине на потребителско меню е необходимо да имате помощник в  апартамента, а вие да се намирате пред входния панел.
1.) Изберете номера на апартамента. Човека, който се намира в апратамента е необходимо да вдигне слушалката.
2.) Натиснете бутона със знак ключ    и задръжте. Докато натискате и задържате бутона със знак ключ  , помолете човека в апарта-
мента да натисне бутона за отваряне на вх. врата 5 /пет/ пъти. Пуснете бутона със знак ключ   . Активирането на потребителското меню
се сигнализира с три кратки сигнала в домофона и във външения панел, а също и с изписване на съобщение [OPC] на дисплея. 
3.) Приключете разговора. (човека в апартамента може да затвори слушалката или натиснете С от клавиатурата на панела).
4.) Въведете номера на апартамента, натиснете бутона със знак за ключ     и въведете текущия си код.
5.) Изберете бутона със знак 0. На дисплея за кратко ще се появят съобщения [NEU] и [CODE]. След изписване на четири хоризон-
тални черти на дисплея е необходимо да въведете два пъти новия си желан код (трябва да бъдат четири цифри). 
6.) Излезте от потребителското меню, като натиснете последователно бутон ключ   и след това бутон С.
Възможно е вашият инсталатор да забрани промяната на код от потребителя!
                              

І. С използване на код за достъп - индивидуален код за всеки апартамент
    1. ) Изберете номера на апартамента си.
    2. ) Натиснете бутон ключ   .
    3. ) Въведете си инидивуалния 4-цифрен код.
    4. ) Отворете входната врата  

При изградена система в йерархична структура (основен и и подчинени второстепенни входове): Само на Основния (главен) вход е 
необходимо да се избере: 1)– номера на желания блок (вход);  2)- номер на апартамент; 3)- знак   „Ключ“ за потвърждаване;  и
4)- индивидуалния 4-цифрен код за достъп.

При изградена система в йерархична структура (основен и няколко подчинени второстепенни входове): Само на Основния (главен) 
вход, за да се повика апартамент е необходимо да се избере:  1)- номера на желания блок (вход);  2)- знак   „Ключ“ за потвърждаване; 
3)- номера на желания апартамент. 

В скоби са посочени означенията при модел LY-8, LY-8-1. За модел LM-8
означенията са с рисунка говорител.
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В системата е зададено Максимално време за разговор от 2 минути.  10 секунди преди да бъде прекратен автоматично разговор, 
етажният домофон и външния панел сигнализират чрез кратки предупредителни аудио сигнали (10 на брой). Във всеки един момент от 
разговора може да се прекрати връзката или да задейства електрическа брава.

Етажен
домофон LY-8
LY-8-1

Ако имате проблеми или не можете да се справите сами, винаги можете да разчитате на нашата помощ!

Пример: Вашият апартамент е № 1, а предоставеният ви кодов ключ е 1234. 
Необходимо е да изберете в следната последователност символите: 

Използване на входен външен панел Laskomex CD-25xx:

Как се използва цифрова домофонна система тип CD-2500/3100 и адио домофон LM-8/LY-8

Индивидуални настройки на система Laskomex:
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