
 

Színes videókaputelefon, 3,5”, kagyló nélküli, 

süllyesztett kivitel 

 

 

 

Telepítési kézikönyv 



Üzembe helyezés 
 
A 2GO rendszer általános üzembe helyezési szabályai, valamint a beltéri készülékek 
telepítése megtalálható a tápegység (1082-20) telepítési kézikönyvében. A távolságok és a 
vezetékátmérők ugyanazok (pl.: 1704-1 mod. Sentry és 1705-1 mod. Artico) monitoroknál. 
Ezeket a szabályokat megtalálhatjuk a 1082-20 tápegység kézikönyvében (LBT7733, 7777). 
 
1) Távolítsuk el az előlapot határozott mozdulattal a monitorról 

 
 
2) Kössük be a két nem polarizált buszvezetéket a LINE feliratú lehúzható sorkapcsokba 

 
 
 
A bekötési pontok leírása 
LINE   nem polarizált buszvezetékpár bekötőpontjai 
CP  lakásajtó előtti csengő bekötőpontjai 
S+S-  bekötőpontok portacsengő használatához 
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Beállítások 

 
 
Kód, felhasználói kód 
Állítsuk be a kapcsolókat 0-31-ig az alábbi szabályok szerint. 

- két lakás nem lehet ugyanazon felhasználói kóddal 
- ha egy lakáson belül párhuzamosan több beltéri készülék van, a címüknek azonosnak 

kell lennie 
- ugyanazon felszálló ágban a kódokat egymás után kell használni 

 

A beállított neveket és kódokat a kézikönyv utolsó oldalán található táblázatban rögzíteni  kell.  
 

 
INT lakáskészülékek belső kódja 
 
Állítsuk be a kapcsolókat az ábra alapján a következő szabályok szerint. 

- abban az esetben, ha egy lakáson belül csak egy készülék van, mindig 0-ra kell állítani 
- egy lakáson belül 4 párhuzamosan kötött készülék lehet, tehát a belső kódok eltérőek 

legyenek 
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A belső kód segítségével azonosíthatjuk az egy lakáson belüli készülékeket. Ez lehetőséget 
biztosít arra, hogy az adott lakás kiválasztott készülékét hívjuk (interkom szolgáltatás). 
Minden beltéri egység cseng, ha interkom vagy kültéri egységről, vagy a lakásajtó előtti 
csengőről hívás érkezik.  
Vegyük figyelembe a következőket: 

- amikor hívás érkezik, a 0-ás és 1-es készülék azonnal cseng, rögtön utána a 2-es és 3-
as készülék is 

- ha a kültéri egységről hívás érkezik, a 0-ás készüléken azonnal megjelenik a kép. Ha 
ezután bármelyik készüléken megnyomjuk a kitekintő gombot , azon a 
készüléken jelenik meg a kép, és az előzőn eltűnik (képátadogatás) 

 
 
A gyári beállítások a következők: 
sch. 1706-1      
felhasználói kód=31 
belső kód=0 
Z (lezárás) Be 
 
A hibátlan működés érdekében fontos, hogy a kapcsolókat mindig helyesen állítsuk be!!! 
 
Vonali lezárás 

 
 
- a „Z” kapcsoló a vonal lezárására szolgál 
Kapcsoljuk be a lezárást, ha vonalnak vége van (lásd ábra) 
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Működések 
 
Lakásajtó előtti csengő működtetése. A beltéri készülék rendelkezik két bekötőponttal (CP), 
ahová az ajtó előtti csengőt beköthetjük, melynek megnyomásával a készülék 3 mp-ig cseng a 
beállított dallamon. Ha egy lakáson belül 4 beltéri készülék van, akkor kössük a 0-ás 
készülékhez. A 0-ás és 1-es készülék rögtön cseng, azonnal utána a 3-as és 4-es készülék is.  
 
A készülékhez köthető másod (pót) csengő 
 
A beltéri készülék rendelkezik 2 bekötőponttal (S-, S+), ahová a pótcsengőt beköthetjük. 
Amikor hívás érkezik mindig cseng.  
 
Ajtó nyitva jelzése a Master készüléken 
 
Ha a kültéri egység SP/6N pontjaihoz egy alaphelyzetben zárt érintkezőt kötünk, az ajtó 
nyitásakor a monitoron az ajtó nyitva … piros jelzés kigyullad.  
A következő utasítások azonnal végrehajthatók: 
- közvetlen utasítások: zárnyitás, hang, némítás, lépcsőházi világítás, kitekintés, portás hívása 
led visszajelzéssel 
- működtetés menüből: hang- és képbeállítások, hívóhang kiválasztása és szabályozása, 
filmrögzítő használata, kezelőszervek háttérvilágítása, interkom hívások stb. 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a termékismertetőt, amit minden felhasználó részére 
biztosítunk!  
 
Süllyesztő doboz rögzítése a falba 
 
A programozás befejezésével rögzítsük a videó kaputelefont 4 csavarral a süllyesztő 
dobozhoz.  

 
 
 
 
 
Pattintsuk rá az előlapot a készülékre! A készülékről távolítsuk el a védőfóliát! 
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