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Εγχειρίδιο Χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά το παρών φυλλάδιο πριν την χρήση του προιόντος.
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1. Μέρη και λειτουργίες

                  Μικροδιακόπτες

Σύνδεση BUS 

    Κλέμμα σύνδεσης κου-

            δούνι ορόφου

7" ψηφιακή TFT LCD οθόνη

Μικρόφωνο

SD card υποδοχή

Μεγάφωνο

Βit-2 χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ήχου κλήσης 
στην μπουτονιέρα.

Μικροδιακόπτες

 1 .   Χρησιμοποιείστε τις βίδες για να στηριχθεί η βάση στον τοίχο.

2 .   Συνδέστε σωστά το σύστημα , στη συνέχεια, κρεμάστε σταθερά την οθόνη στον βραχίονα στήριξης. 
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Κλέμμα σύνδεσης βύσματος LAN 

Bit-1 είναι η τερματική αντίσταση της γραμμής, η οθόνη στο τέλος της γραμμής
 πρέπει να είναι στη θέση ON.

2. Στήριξη οθόνης
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3. Κυρίως Μενού 

2. Πιέστε  Απάντηση στην οθόνη, μπορείτε να μιλήσετε με τον επισκέπτη για 100
 δευτερόλεπτα. Πιέστε Κλείσιμο για να τερματίσετε τη συνομιλία. Εάν κανείς δεν
 απαντήσει στην κλήση,  η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 100 
δευτερόλεπτα.

1.Πατήστε το πλήκτρο  στην μπουτονιέρα, η εσωτερική οθόνη χτυπάει, ενώ 
η οθόνη εμφανίζει την εικόνα του επισκέπτη.

4. Βασική λειτουργία απελευθέρωσης πόρτας

Μonitor
Πατήστε για 
εμφάνιση εισόδων 
και καμερων.

Εσωτερική κλήση
Πατήστε για 
ενδοεπικοινωνία

Καταγραφή
Αναπαραγωγή 
εικόνας/βίντεο

Κλεισιμο
Πατήστε για 
κλείσμο της οθόνης

Κατάσταση χρόνου και καρτας 
SD
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Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη οταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ηκύρια
 σελίδα του μενού θα εμφανιστεί ως εξής:

Μπουτονιέρα και κάμερα
Video/Audio 
καταγραφή

3. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, πατήστε ΚΛΕΙΔΙ για να ξεκλειδώσετε την 
πόρτα. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να μεταβείτε στην πρόσθετη κάμερα. 
(Εάν υπάρχει επιπλέον κάμερα στο σύστημα) Πιέστε Λειτουργία για 
περισσότερες ρυθμίσεις.Πιέστε Κλείσιμο για να τερματίσετε την επικοινωνία
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5. Εσωτερική κλήση
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Πατήστε το πλήκτρο Monitor στο κύριο μενού για να εισέλθετε στη λειτουργία 
εναλλαγής της κάμερας,εάν έχουν εγκατασταθεί  πολλαπλές μπουτονιέρες, 
μπορείτε να επιλέξετε την μπουτονιέρα  ή την κάμερα CCTV που θέλετε να 
παρακολουθήσετε.

6. Καταγραφή  Εικόνας / Βίντεο / Ήχος 

1. Ο χρήστης από ένα διαμέρισμα μπορεί να καλέσει άλλο διαμέρισμα στο 
σύστημα. Πιέστε Εσωτερική κλήση για να εισέλθετε στη σελίδα εσωτερικής 
κλήσης.Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να επιλέξετε το διαμέρισμα που επιθυμεί
τε και πιέστε το εικονίδιο με το τηλέφωνο για να κάνετε την κλήση.

 Εγγραφή εικόνας / βίντεο: 3 δευτερόλεπτα μετά τη λήψη της κλήσης, η οθόνη θα εγγράψει 
αυτόματα ένα βίντεο / εικόνα ή μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Λειτουργία και στη 
συνέχεια, πιέστε το εικονίδιο με την κάμερα  για να εγγράψετε το βίντεο / εικόνα του 
επισκέπτη χειροκίνητα όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αυτόκλησης ή σε κλήση.
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3 . Αναπαραγωγή βίντεο / εικόνας / ήχου: Πατήστε Εγγραφή στο κύριο μενού και επιλέξτε
αναπαραγωγή βίντεο / εικόνας / ήχου. Πατήστε τα βελακια για να επιλέξετε το 
καταγεγραμένο γεγονός και με τα αντιστοιχα εικονίδια μπορείτε να κάνετε παυση ή 
διαγραφή .

Σημείωση:
1. Η οθόνη υποστηρίζει κάρτα SD ταχύτητας 
μεγαλύτερης απο 4M / S.
2. Μία νέα κάρτα SD πρέπει να 
μορφοποιηθεί από την οθόνη πριν τη 
χρησιμοποιήσετε.
3. Χωρίς κάρτα SD, μπορείτε να 
αποθηκεύσετε μόνο 6 εικόνες και 2 ήχους.
4. Κάρτα SD έως 32 GB χωρητικότητας.

7. Μελωδίες ήχου
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Εγγραφή ήχου: Η εγγραφή ήχου θα ενεργοποιηθεί σε δύο περιπτώσεις:
2.1. Όταν καλείτε άλλα διαμερίσματα (εσωτερική κλήση).
2.2. Εάν επιλέξετε κάρτα SD ως θέση αποθήκευσης, η ηχητική εγγραφή θα ενεργοποιηθεί 
όταν γίνει κλήση του διαμερίσματος από την μπουτονιέρα .

Πατήστε  το  Ρυθμίσεις  στο  κύριο  μενού,  πατήστε  Μελωδίες  για  να  εισέλθετε  στη  σελίδα  
ρύθμισης ήχων κλήσης.
Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε, πατήστε το αντιστοιχο εικονιδιο  για αποθήκευση και έξοδο.

Σημείωση: Εάν υπάρχουν πολλές μπουτονιέρες εγκατεστημένες στο σύστημα, κάθε 
μπουτονιέρα μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετικό ήχο κλήσης.
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8. Ένταση

9. Ρυθμίσεις Οθόνης 

10. Ημερομηνία και ώρα 

     Πατήστε  Ρυθμίσεις  στη  σελίδα  του  κύριου

 μεταβείτε  στο  μενού  επιλόγων  ρύθμισης 
της εικόνας.

Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην κύρια 
σελίδα μενού, πατήστε Γλώσσα για να εισέλθετε 
στη σελίδα  ρύθμισης γλώσσας Υπάρχουν εννέα 
γλώσσες για επιλογη: αγγλικά, γερμανικά, 
ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά, γαλλικά, ρωσικά, 
τουρκικά  και ολλανδικά.

11. Γλώσσα

 Χρόνος  ημέρας:  8:00  -  20:59,επίπεδο 
ρύθμισης έντασης ήχου κλήσης από 0-10.
Νυχτερινή  ώρα:  21:00  -  7:59,επίπεδο 
ρύθμισης έντασης ήχου κλήσης από 0-10.
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  Πατήστε Ρυθμίσεις  στη  σελίδα  του  κύριου 
μενο.Πατήστε το εικονίδιο της εντασης για    
να εισέλθετε στην σελίδα ρύθμισης έντασης.

 μενού.Πατήστε  το  εικονίδιο  color  και  θα

Πατήστε  Ρυθμίσεις  στην  σελίδα  του  κύριου 
μενου.Πατήστε  Time  και  θα  μεταβείτε  στην 
σελίδα ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας.
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12. Εξατομικευμένες ρυθμίσεις

Πατήστε Ρυθμίσεις στη σελίδα του κύριου 
μενού,πατήστεOptional για την εισαγωγή 

σελίδαςεξατομικευμένων ρυθμίσεων.
Μπορείτε να ρυθμίσετε

Αυτόματη / μη αυτόματη εγγραφή βίντεο Αυτόματη /
 χειροκίνητη φωτογραφία Ενεργοποίηση / 

απενεργοποίηση εσωτερικής κλήσης
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Μην ενοχλείτε

Ρύθμιση ώρας κλήσης 

13. Διεύθυνση οθόνης

Κάθε οθόνη έχει μια μοναδική διεύθυνση. Όταν 
εγκαθίστανται πολλαπλές οθόνες σε ένα 
διαμέρισμα, αυτές οι οθόνες πρέπει να 
χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση και η 
λειτουργία Master / Slave πρέπει να είναι 
ρυθμισμένη στην οθόνη..

15. Δίκτυο (λειτουργία κλήσης εκτροπής, μόνο με μονάδα IP)

 μεταφερθούν αμέσως στο τηλέφωνο.
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Πατήστε αποθήκευση SD για να εισέλθετε στην 
σελίδα ρυθμίσεων της SD κάρτας. Πατήστε το 
SD Format για να διαμορφώσετε την κάρτα SD
Πιέστε το INFO  για δείτε της πληροφορίες 
αποθήκευσης της κάρτας.

Εάν  δεν  υπάρχει  απάντηση:  Εάν  κανείς  δεν 
απαντά  στις  κλήσεις  στην  οθόνη,  μετά  από  30 
δευτερόλεπτα, η κλήση θα εκτρέπεται στο 
τηλέφωνό σας.
Απενεργοποίηση κλήσης δικτύου: Οι κλήσεις από
 την μπουτονιέρα δεν θα εκτραπούν.

Ταυτόχρονα: Οικλήσεις από την μπουτονιέρα θα
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16. Μπουτονιερα και επιπλέων κάμερα.

 Τροφοδοτικό

Τηλέφωνο

Μπουτονιέρα Οθόνη

18. Προδιαγραφές

Τροφοδοσία για την οθονη:

Κατανάλωση ενεργειας:

Οθόνη:

Καλωδίωση:

Διαστάσεις 200 × 130 × 18mm

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφες μπορουν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση προς το χρηστη. Το δικαίωμα 
ερμηνείας και πνευματικων δικαιωμάτων αυτο του εγχειριδίου διατηρείται.
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Εάν υπάρχουν πολλές μπουτονιέρες και 
πρόσθετες κάμερες στο σύστημα, πρέπει να 
ρυθμίσετε τον αριθμό των μπουτονιερών και των 
επιπλέων εξωτερικών κάμερων. Η προεπιλεγμένη
 ρύθμιση είναι 1 μπουτόνιερα και 0 κάμερες.

17. Βασικό διάγραμμα (με μηχανισμό IP)

DC 24V

Αναμονή 15mA,σε λειτουργία 350mA

7 inch ψηφιακή οθόνη TFT

2 καλώδια, χωρίς πολικότητα
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