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1. Felépítés és funkciók                                 

Előlap felépítése

Funkciók:

Kézibeszélő Vegye fel a hívás fogadásához

Kézibeszélő vezeték Csatlakoztassa a kézibeszélőt a 
készülékhez

Hangszóró Csengőhang megszólaltatására

Zárnyitó gomb Nyomja meg az első zár nyitásához

Hívó gomb/2.zárnyitó gomb Hívás közben nyomja meg a második 
zár nyitásához, készenléti állapotban 
nyomja meg belső híváshoz



Hátlap felépítése:

Funkciók:

SW+, SW- Ajtó melletti csengő csatlakozó (ne kösse a BUS 
vezetéket erre a csatlakozóra, mert ez a 
készülék meghibásodásához vezethet !!!)

L1, L2 BUS vezeték csatlakozó

K4 Csengőhang beállító gomb

K3 Csengőhangerő beállító gomb

DIP1 (Bit 1-6) A készülék hívócímének beállítására szolgáló 
kapcsolók

DIP2 (Bit 1-3) A készülék alcímének, vagy bővített címének 
beállítására szolgáló kapcsolók



2. Készülék felszerelése                                                 

Felszerelés:
1. Rögzítse a szerelőkeretet a kívánt magasságba.
2. Állítsuk be a DIP kapcsolók megfelelő helyzetét, majd csatlakoztassuk a BUS

vezetékeket.
3. Illesszük a készüléket a rögzítőkerethez.

3. Beállítások                                                                   

3.1. A készülék alcímének beállítása

Amennyiben egy lakáson belül,  több (maximum 4) azonos hívócímmel rendelkező
készülék is van (DIP1, 1-5 azonos), akkor ezeknek a készülékeknek eltérő alcímet
kell  adni.  Ebben az  esetben a DIP2 kapcsolósor  3.  elemének OFF állásban kell
lennie (Fő/Mellék üzemmód) és az 1-2 elemével állíthatjuk be az alcímeket az alábbi
táblázat szerint:

DIP2 állása Fő/Mellék üzemmód

Fő készülék

Mellék készülék 1

Mellék készülék 2

Mellék készülék 3

(Az interkom funkció csak Fő/mellék üzemmódban lehetséges.)



3.2. A készülék hívócímének beállítása

A Futura Digital rendszerekben minden lakás egyedi hívószámmal rendelkezik (User 
Code).

 A DIP1 kapcsolósor 1-5 kapcsolójával állíthatjuk be 1-32 közötti tartományban 
a készülékek hívócímeit.

 A 6. kapcsolóval a vonal végét zárjuk le egy illesztő ellenállással az utolsó 
lakáskészüléknél.

A kapcsolók helyzete és az adott címeket összefoglaló táblázat:

Kapcsoló
állása

Felhasználói
kód

Kapcsoló
állása

Felhasználói
kód

Kapcsoló
állása

Felhasználói
kód

Kód=0 Kód=11 Kód=22

Kód=1 Kód=12 Kód=23

Kód=2 Kód=13 Kód=24

Kód=3 Kód=14 Kód=25

Kód=4 Kód=15 Kód=26

Kód=5 Kód=16 Kód=27

Kód=6 Kód=17 Kód=28

Kód=7 Kód=18 Kód=29

Kód=8 Kód=19 Kód=30

Kód=9 Kód=20 Kód=31

Kód=10 Kód=21



 3.3. A készülék bővített címének beállítása

Amennyiben a lakások száma több mint 32, akkor a hívható címeket kibővíthetjük
egészen 128-ig. Ilyenkor a DIP2 kapcsolósor 3. elemének ON állásban kell lennie, és
az 1-2 elemekkel bővíthetjük ki a címeket, a következő táblázatnak megfelelően:

DIP2
állása

DIP1 állása Felhasználói
kód

DIP2 állása DIP1 állása Felhasználói
kód

Kód=1 Kód=65

Kód=2 Kód=66

... ... ... ... ... ...

Kód=31 Kód=95

Kód=32 Kód=96

Kód=33 Kód=97

Kód=34 Kód=98

... ... ... ... ... ...

Kód=63 Kód=127

Kód=64 Kód=128

A DIP kapcsolók beállításának módosítása után indítsa újra a rendszert, ellenkező
esetben az új beállítások nem lépnek életbe.



3.4. Hívóhang beállítás

A készülék eltérő hangot ad a kaputábláról  (Door Station)  érkező,  illetve a belső
interkom  hívásoknál.  A  hívásjelző  hang  beállításánál  négy  csoport  közül
választhatunk, az alábbi táblázat szerint:

Csoport név: Eszköz Hívóhang

Csoport 1
Kapuegység DINGDONG

Interkom hívás TELEPHONE_RING

Csoport 2
Kapuegység JINGLE_BELL

Interkom hívás CARMAN

Csoport 3
Kapuegység HAPPY_BIRTHDAY

Interkom hívás SONATINE

Csoport 4
Kapuegység DOREME

Interkom hívás RHYTHM_OF_THE

A hívásjelző hangok módosítása a következők szerint történik (váltás másik 
csoportra):

1. Vegye fel a kézibeszélőt.
2. A K4 programozó gomb használatával válasszon a csoportok közül.

3. Tegye le a kézibeszélőt a beállításokból való kilépéshez.

3.5. Hívás hangerő beállítás
1. Három lehetséges hangerő közül választhat (alacsony, közepes, magas).

2. Vegye fel a kézibeszélőt.

3. A K3 programozógomb használatával válassza ki a kívánt hangerőt.

4. Tegye le a kézibeszélőt a beállításokból való kilépéshez.



4. Használati útmutató                                                    
1. Kapuegységtől  érkező  hívás  esetén  emeljük  fel  a  kézibeszélőt  a  hívás

fogadásához. A beszédkapcsolat létrejöttét a piros színű LED indikátor jelzi.
Az ajtó nyitásához nyomjuk meg a zárnyitó (Unlock) gombot. Amennyiben a
rendszerhez  két  ajtózár  is  csatlakozik,  akkor  a  második  zárat  az  Unlock
2nd/Interkom  gombbal  vezérelhetjük.  A  beszédkapcsolat  befejezéséhez
egyszerűen tegyük vissza a kézibeszélőt a helyére.

2. Interkom  híváshoz  alapállapotban  nyomjuk  meg  az  Unlock  2nd/Interkom
gombot, melynek hatására az azonos hívócímen lévő egységek kicsöngenek.
Amikor az egyik készüléken fogadják a hívást, létrejön a beszédkapcsolat, a
többi  egység  pedig  készenléti  állapotba  kerül.  (Az  interkom  funkció  csak
Master/Slave  üzemmódban  lehetséges,  és  a  beszédkapcsolat  hossza
maximum 30 másodperc.)

A gyártó a változtatás jogát fenntartja.
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Az Ön márkakereskedője:

A dokumentáció a Dial-Comp Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket
vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás
és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

Utolsó módosítás: 2016.május 13.
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