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GND חיבור ארקה

לפנל הדלת   יזימהבמידה ולא ניתן לבצע : הערה
.לארקה GND-יש לחבר את ה) 1#(מהטלפונים 
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הוראות התקנה

מאפשר חיבור עד שלושה מוניטורים במקביל
מאפשר חיבור פנל דלת נוסף ללא מצלמה

הוראות הפעלה באמצעות הטלפון
בלחיצה על הלחצן בפנל דלת הכניסה יצלצלו הטלפונים בבית שני   שער/ פתיחת דלת

.לסיום הנח את השפופרת. הרם את השפופרת ולחץ על מקש     , לפתיחה. צלצולים קצרים

הרם את שפופרת הטלפון והקש  1כדי ליזום קשר עם פנל קשר לפנל 

כדי להמשיך את צלצול הטלפון לאחר שהקריאה מהפנל נענתה   צלצול חוזר בקריאה מהפנל
,והנח את השפופרת      הקש             .  בכדי שאדם אחר בבית יענה

.כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלצלו 

.לשיחה פנימית עם הטלפונים המחוברים לאותו קו שיחה פנימית
.הרם את שפופרת הטלפון הקש                    והנח את השפופרת

.כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלצלו 

.ישמע איתות שיחה ממתינה, בלחיצה על לחצן הקריאה בזמן שיחת טלפוןשיחה ממתינה
.  )להמתנהשיחת הטלפון תעבור(    לקשר עם דלת הכניסה הקש      

.)שיחת הטלפון תחזור אוטומטית עם פתיחת הדלת(לפתיחת דלת הקש          
מקש י“ע, ניתן לפתוח את הדלת ללא מעבר

.  אם ברצונך להעביר את שיחת הטלפון בכדי שאדם אחר בבית יענה העברת שיחת טלפון
.והנח את השפופרת      הקש                

.כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלצלו
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#2הרם את שפופרת הטלפון והקש  2כדי ליזום קשר עם פנל               

ADSLחיבור מתאם לקו עם 
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כניסת קו  

טלפון

ADSL

שקע טלפון

.ADSLחבר את קו הטלפון לשקע חיצוני ולפילטר 
בפילטר  ADSLחבר את היציאה 

ישירות למחשב ואת היציאה של 
.הטלפון למתאם


