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Navodila za uporabo 



Osnovne funkcije: 

 

 

Opis monitorja 

1. Potenciometer za nastavitev svetlosti slike 

2. Potenciometer za nastavitev barve intenzivnosti 

3. Barvni LCD ekran 4,3'' 

4. Preklopno stikalo za nastavitev glasnosti zvonjenja (visoka - srednja – nizka) 

5. Slušalka. Za aktiviranje pogovora dvignite slušalko (monitor Mini, je lahko tudi brez slušalke – 

prostoročna izvedba) 

 

Funkcijske tipke 

Tipko pritisnite samo enkrat. Večkratno hitro pritiskanje tipke, pomeni preklic funkcije. 

Tipka za odpiranje vrat – aktiviranje električne ključavnice 

Tipka 1 – aktiviranje dodatnega releja v zunanji klicni enoti, s katerim lahko odprete dodatna 

vrata ali recimo prižgete luč. Tipko je možno programirati tudi za druge funkcije. 

Tipka 2 – aktiviranje (vklop) kamere. Tudi če ni klica iz zunanje enote, lahko vklopite kamero in z 



dvigom slušalke aktivirate pogovor. Tipko je možno programirati tudi za druge funkcije. 

Tipka privatnosti – s to tipko izključite zvonjenje. Vse ostale funkcije delujejo normalno. Rdeča 

osvetlitev tipke vas opozarja, da je zvonjenje izključeno. 

Dodatne programabilne tipke. Z zamenjavo čelne plošče je možno aktivirati 

dodatne tipke za opravljanje različnih funkcij (klic recepcije, selektivni interkom 

klic, prižiganje luči, …) 

 

Utripanje osvetljenih tipk vam sporoča naslednje: 

LED za aktiviranje ključavnice : 

Počasno utripanje – vrata so odprta. Če na vrata namestite senzor odprtih vrat (mikro stikalo, 

magnetni kontakt) in tega povežete z klicno enoto, vam monitor, z počasnim utripanjem sporoča, 

da so vrata odprta. 

En utrip po pritisku na tipko – potrditev odpiranja vrat 

Hitro utripanje – klic v teku 

 

LED za aktiviranje privatnosti:  

Sveti neprekinjeno – aktivirana funkcija privatnosti 

Trije utripi vsakih 5 sekund – aktivirana 'doktor' funkcija. Pri aktivirani doktor funkciji, se vrata 

samodejno odprejo, vedno ko obiskovalec pritisne tipko za klic (brez posredovanja operaterja). 

Na ta način, ste opozorjeni, da nekdo prihaja, ni pa potrebno pritisnite tipke za odiranje (če ste 

ravno zasedeni s čim drugim). Ta funkcija ni privzeta, potrebno jo je programirati. 

Štirje utripi – sistem je zaseden 

 

 

 

Povrnitev tovarniških nastavitev 

 

Pred resetiranjem monitorja, si zapomnite postavitev stikal na S1 in S2. Nato vsa S1 stikala postavite 

v položaj ON. Prvih 6 stikal na S2 postavite v položaj ON. Pritisnite in držite tipko 2 na monitorju 5 

sekund (dokler ne zaslišite melodije). Monitor je s tem postavljen na tovarniške nastavitve. Vsa 

stikala na S1 in S2, postavite v prvoten položaj. 


