В полза на потребителите...

Как се използва цифрова система
CD-25хх и цифров видеодомофон
MVC-8251
Цветен видео домофон с 4,3" монитор
със светещи „Thouch“ бутони, тип „hands free“
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Панел с опис
на абонатите

Външен панел
звънчево табло
с контрол на
достъпа
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Повикване на етажен домофон/абонат - избира се номера му от цифровата клавиатура на
входния панел.
До всеки външен панел е необходимо да има списък с номерата на абонатите.
При грешка - бутон C от клавиатурата изтрива грешно въведените цифри.
Установяването на връзка с набрания абонат - изписва се “CАLL” на дисплея. Надписа „CАLL”
примигва толкова пъти колкото звъни домофона.
Осъществяване на връзка или вдигането на слушалката на етажния домофон от абоната - на дисплея на
външния панел се изписват две нули и черта.
Разговор и отваряне на входната врата от абонат
/задействане на електрическа брава/
При повикване на видеодомофон, мониторът светва и се появява
изображение от камерата на външния входен панел. Изображението
се вижда в рамките на 30 сек.
Ако желае потребителят да проведе разговор е необходимо да натисне
бутона за разговор (слушалка). Светва LED2- зелен светодиод. Максималното време на разговор стандартно е определено на 2 мин.
Оваряне на входна врата от абанат - чрез избор на бутон за управление на брава (ключ). Съпроводено е със звуков сигнал и светодиод
LED2 примигва няколко пъте.
дисплей
Преглед на изображение
По всяко време може да се включи монитора за преглед на картината от външния входен панел или допълнителния етажен панел
клавиатура
(алтернативно допълнителните камери) чрез бутон Преглед. Изполчетец за
зва се само ако линията не е заета.
RFID ключове
Прекратяване на разговор
Потребителя може по всяко време да сложи край на разговора,
като задържи натиснат бутона за Преглед. Прекратяването на
четец за
разговора може да се извърши и от външния входния панел чрез
iButton ключове
натискане на бутон С на клавиатурата.
Бутоните Контрол и Управление на Брава са активни само по време на разговор.
Управление на друго устройство
Настискане продължително на бутон Контрол ще управлява друга входна врата, остветление и т.н. LED 4 (зелен) ще се
включи за 1 сек.
Връзка с портиер
За да се изпрати заявка към портиерен модул е необходимо да се натисне и задържи бутон Разгвор за по-дълго време.
Получаването на известието се сигнализира от продължително мигане на LED1 и LED2. Ако уведомлението не може да
се получи, LED1 и LED2 ще пимигат няколко пъте.
бутони:
• Преглед - включване на визуализации на
камерата, прекратяване на повиквания,
увеличаване на продължителност на
разговор, удължаване на продължителността
на визуализацията.
• Контрол - управление на друго устройство допълнителна входна врата, осветелие и др.
• Управление брава - управление на
електрическа брава, бърза промяна на
на повикванията.
• Разговор - приемане и осъществяване на
разговор

Внимание!!!!
При изгасен монитор (няма включена картина) и избор със задържане на бутон за управление на Брава (ключ) се
преминава към режим за установяне на ниво на повикване и изключване от абоната.
Едно задържане на бутона ще установи слабо ниво на повикване. Две - силно ниво на повикване, а три
последователни натискания на бутна за управление на брава води до изключване на домофона. Режимите се
превключват последователно. Избраният звук се сигнализира от LED1 и LED2 (LED1 - силен, LED2 - тих, LED2 мига разговор е деактивиран).
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Използване на Код за достъп - индивидуалният четирицифров кодов ключ от абонат.
1. Изберете вашия номер (на абоната/етажен домофон) от цифровата клавиатура на външния панел.
2. Натиснете бутон ключ .
3. Изберете индивидуалния четирицифров кодов ключ, предоставен ви от инсталатора.
Разпознаването е съпроводено от звуков сигнал.
1
1 2 3 4
На дисплея на панела за кратко ще се появи номера, под който е въведен ключа.
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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 цифрен, определени към даден номер апартамент.
При системи в йерархична структора (основни и подчинени второстепенни входове) е необходимо само на основния
вход да се избере първо номера на блока (входа) и след това номер на апартамент, знак Ключ и четерицифрения код.
Използване на електронен ключ/чип за достъп
За отключване на входната врата - доближите електронния ключ до четеца.
При версия с контактни електронни ключове (чип на Далас/ibutton) - четеца е изнесен в панела, в страни от
клавиатурата (метален кръг).
При версия с безконтактни електронни ключове (RFID карти/чипове) - четеца е скрит зад клавиатурата на
панела. Необходимо е да се доближи чипа до клавиатурата, като не се докосва самата клавиатура.
Системата ще сравни серийният номер на електронния ключ с въведените в паметта на електронната касета.
Промяна на код за дост от абонат (потребител)
Тази опция може да бъде блокирана от инсталатора. За да се осъществи промяна е необходимо потребителя да знае
текущия си код за достъп.
Важно!!! Тази процедура се изпълява от двама души. Трябва да има един човек пред входния панел и един човек в
апартамента, пред домофона. Последователни действия за Лицето пред панела:
• Изберете номера на апартамента от входния панел. Установявава се връзка с апартамент (от панела).
Лицето, което е пред домофона е необходимо да приеме повикването.
• Натиснете бутона със знак Ключ и задръжте. Не пускайте бутон Ключ. Помолете лицето в апартамента да натиснете
бутона за управление на Брава на монитора 5 пъти последователно. (Задържането на знак Ключ от панела трябва да
е едновременно с избора на бутона за Брава на монитора - 5 последователни пъти)
• Активирането на функцията се сигнализира от кратко звуков сигнал във високоговорителя на монитора, а на
външен панел се изписва съобщение [OPC].
• Прекратете разговора. (лицето пред домофона може да затвори линията, или лицето пред панела да натисне С)
На дисплея на панела се изписва съобщение [OG6].
• Изберете номера на апартамента, след това натиснете бутон Ключ и въведете индивидуалния му кода за достъп
• Изберете бутона [0]. Появяват се четири хоризонтални долни линии на дисплея на панела.
• Въведете текущия код за достъп.
• Съобщенията [NEU], [CODE] ще се появят за кратко, последвани от четири хоризонтални долни линии.
• Въведете нов код.
• Въведете отново новия код.
• Натиснете клавиша [C] от клавиатурата на панела няколко пъте до поява на черевана малка тока в дясно на
дисплея.
Запис на нов електронен ключ от абонат (потребител)
Тази опция може да бъде блокирана от инсталатора. За да се осъществи записа е необходимо потребителя да има
наличен нов незаписан в системата ключ (контактен или безконтактен). Добавянето на нови електронни ключове е
от потребителя е само към паметта за апартамента. Използването на този ключ ще се сигнализира от домофана.
Важно!!! Тази процедура се изпълява от двама души. Трябва да има един човек пред входния панел и един човек в
апартамента, пред домофона. Последователни действия за Лицето пред панела:
• Изберете номера на апартамента от входния панел. Установявава се връзка с апартамент (от панела).
Лицето, което е пред домофона е необходимо да приеме повикването.
• Натиснете бутона със знак Ключ и задръжте. Не пускайте бутон Ключ. Помолете лицето в апартамента да натиснете
бутона за управление на Брава на монитора 5 пъти последователно. (Задържането на знак Ключ от панела трябва да
е едновременно с избора на бутона за Брава на монитора - 5 последователни пъти)
• Активирането на функцията се сигнализира от кратко звуков сигнал във високоговорителя на монитора, а на
външен панел се изписва съобщение [OPC].
• Прекратете разговора. (лицето пред домофона може да затвори линията, или лицето пред панела да натисне С)
На дисплея на панела се изписва съобщение [OG6].
• Изберете номера на апартамента, след това натиснете бутон Ключ и въведете индивидуалния му кода за достъп
• Изберете бутон [8] от клавиатурата на панела. На дисплея ще се появи съобщението [ADD].
• Поставете електронния ключ на четеца (при контактен ключ) или доближете до четеца (при безконтактен ключ).
• Съобщението [NEU] означава, че ключът е записан в паметта с назначението към апартамента.
Ако до четеца е бил поставен регистриран вече ключ в паметта, то на дисплея на панела ще се появи изпище
съобщението [OLD].
• Натиснете клавиша [C] от клавиатурата на панела няколко пъте до поява на черевана малка тока в дясно на
дисплея.

Монитора не трябва да бъде изложен на висока температура и влажност.
Не поставяйте малки предмети (метални пластини, хартия и др.) в отворите на монитора.
Монтаж и ремонт на техниката да се извършва от квалифициран техник!
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