INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOFONU
(system z obsługą numerów kierunkowych)

1. Obsługa łączności w ramach jednego obiektu
(pojedyncza klatka)
1.1 Połączenie z rozmównicy zewnętrznej do lokalu

1. Wprowadzić na klawiaturze żądany numer lokalu.
2. Po około 2 sekundach centralka rozpocznie wysyłanie sygnału zewu.
S jeśli wprowadzony numer nie istnieje, nastąpi rozłączenie
S jeśli wywoływany lokal się nie zgłosi, nastąpi rozłączenie
3.W razie pomyłki wprowadzony numer kasujemy przez naciśnięcie
.
4.Rozmowę można prowadzić przez czas ok. 3 minut. Po tym czasie nastąpi rozłączenie.
1.2 Otwieranie drzwi z lokalu
Podczas rozmowy nacisnąć na chwilę w aparacie dowolny przycisk
.
Rygiel w drzwiach zostanie odblokowany na właściwy, zaprogramowany czas.
1.3 Programowanie kodu indywidualnego
(nie dotyczy obiektów z kontrolą dostępu)
1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę).
2. Po usłyszeniu sygnału naciśnij przyciski
.
.
3. Wprowadź nowy kod długości dokładnie 4 dowolnych cyfr (z zakresu 0 do 9).
4. Odłóż mikrotelefon. Centralka zapamiętała nowy, wprowadzony kod.
1.4 Otwieranie drzwi wejściowych budynku kodem indywidualnym
(nie dotyczy obiektów z kontrolą dostępu)
1. Wprowadź numer swojego lokalu.
2. Naciśnij
.
3. Wprowadź swój osobisty czterocyfrowy kod.
S jeśli wprowadzony kod jest prawidłowy nastąpi odblokowanie rygla
S jeśli wprowadzony kod jest nieprawidłowy nastąpi rozłączenie
1.5 Połączenie wewnętrzne pomiędzy dwoma aparatami
1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę) aparatu.
2. Jeśli centralka jest wolna (tzn. w tym czasie nie jest prowadzona inna
rozmowa), wówczas w podniesionej słuchawce będzie słyszalny sygnał.
3. Wprowadź na klawiaturze aparatu żądany numer lokalu.
S jeśli tego nie uczynisz w ciągu 15 sekund lub nie odłożysz wcześniej słuchawki,
wówczas system odłączy tą linię z sieci. Jednak co 5 minut następuje samokontrola
systemu i jeśli słuchawka zostanie prawidłowo odłożona, wówczas najdalej za kilka
minut będziesz się mógł połączyć ponownie.
4. Po upływie ok. 2 sekund centralka zacznie wysyłać sygnał zewu do wybranego lokalu.
S jeśli wprowadzony numer nie istnieje nastąpi rozłączenie
5. Po podniesieniu słuchawki wywoływanego aparatu można prowadzić rozmowę przez
czas około 3 minut. Rozmowa nie jest słyszalna w głośniku modułu zewnętrznego !!
6. Jeśli wywoływany rozmówca nie zgłosi się, wówczas po wysłaniu kilkunastu zewów

nastąpi automatyczne rozłączenie. Po zakończeniu prowadzonej rozmowy
rozłączenie nastąpi z chwilą odłożenia obu aparatów na widełki.

1.6 Ustawianie i anulowanie przekierowania w ramach jednego obiektu
Czasami zdarza się wizyta u sąsiadów, podczas której może nas jednak ktoś
odwiedzić. Aby dać możliwość skomunikowania się z nami podczas naszej
nieobecności, system umożliwia przekierowanie wywołania
naszego lokalu na lokal, w którym będziemy przebywać.
Ustawianie przekierowania :
1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij
.
2. Wprowadź numer lokalu, na który chcesz przekierować wywołanie.
3. Naciśnij
. Usłyszysz potwierdzenie.
4. Odłóż mikrotelefon.
Pamiętaj, aby po powrocie do domu anulować ustawione przekierowanie !!!
Anulowanie przekierowania :
.
1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij
2. Naciśnij
i odłóż mikrotelefon.

2. Obsługa łączności w ramach jednego osiedla (wiele budynków)
2.1 Połączenie pomiędzy rozmównicą zewnętrzną, a jednym z lokali innego obiektu
Filozofia wszelkich łączności pomiędzy odległymi obiektami przypomina
telefoniczną łączność międzymiastową. Aby połączyć się z abonentem innego miasta
należy wybrać cyfrę 0 (wyjście na zewnątrz), numer kierunkowy obszaru, na którym
on się znajduje, a następnie numer jego telefonu.
Podobnie w tym systemie jakakolwiek łączność z aparatem należącym do innego
obiektu (klatki schodowej, budynku) musi być poprzedzona wybraniem cyfry 0.
Kolejność postępowania jest następująca :
- wybrać cyfrę 0,
- wprowadzić dwucyfrowy numer kierunkowy obiektu,
- wprowadzić numer lokalu, z którym chcemy się połączyć.
Jeśli linia nie będzie zajęta, wówczas nastąpi wysłanie sygnału zewu, co usłyszysz w
głośniku centralki. W razie zajętości, centralka wywołująca poinformuje o tym fakcie
sygnałem zajętości (szybki sygnał przerywany).
2.2 Połączenie pomiędzy dwoma lokalami różnych obiektów ( budynków, klatek
schodowych)
Podobnie jak w poprzednim punkcie rozpoczęcie wybierania numerów musi być
poprzedzone cyfrą 0.
Kolejność czynności jest podobna jak w punkcie 2.1. Różnica polega jedynie na ilości
wprowadzonych cyfr.
PRZYKŁAD 1 : Chcemy połączyć się z lokalem "46" w klatce o numerze kierunkowym
"07" Wprowadzamy numer : 0 07 46
PRZYKŁAD 2 : Chcemy połączyć się z lokalem "9082" w klatce o numerze
kierunkowym "25" Wprowadzamy numer :
0 25 9082

2.3 Połączenie lokal - portier (dotyczy tylko obiektów z niezależną portiernią)
1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę).
.
2. Po usłyszeniu sygnału wprowadź numer
S jeśli aparat portiera jest wolny usłyszysz powolny sygnał potwierdzający dzwonienie
S jeśli linia portiera jest zajęta usłyszysz szybki sygnał zajętości

2.4. Otwieranie kodem indywidualnym drzwi na teren osiedla
(nie dotyczy obiektów z kontrolą dostępu)
System DSS nie wymaga dodatkowego programowania kodów w centralce
umieszczonej przy wejściu na zamknięty teren grupy obiektów. Każdy użytkownik
(osoba uprawniona) korzysta ze swojego czterocyfrowego kodu, który sobie sam
zaprogramował w ramach swojego lokalu. Kolejność czynności podaje poniższy
przykład:
Chcemy użyć kodu "5098" przypisanego do lokalu "109" w klatce o numerze
"05".
Wprowadzamy następującą sekwencję :
0 05 109 * 5098
gdzie :
0 - żądanie łączności z odległym obiektem
05 - numer kierunkowy klatki (obiektu)
109 - numer lokalu mieszkalnego (aparatu)
* - wyróżnik oznaczający wprowadzanie kodu (a nie łączność)
5098 - kod indywidualny
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