
A rendszer fő kapuerősítő nélkül működésképtelen.

Összekötjük a kapuerősítőt 
a lakáskészülékkel és a 
tápegységgel.

Rákapcsoljuk a 
tápfeszült-
séget.

Rövid ideig 
lenyomjuk a 
váltóvillát.

Vonali hang 
hallatszik.

Programozó 
dallam (PD ) 
hallatszik.

Beléptünk a 
programozás 
üzemmódba.

A P G-ot 
nyomvatarjuk.

Program 1

A PG -ot az első sípszó 
alatt/után felengedjük.

Az elfogadást 2xPD 
után rövid sípszó 
zárja. Elutasítását 
Vonal Foglalt (VF )  Program 2

A PG -ot a második sípszó 
alatt/után felengedjük.

Program 3

A PG -ot a harmadik 
sípszó alatt/után 
felengedjük.

PD után 
visszajön a 
vonalhang.

A FŐ DT kicsöngése után a 
kagylóját felvesszük, majd a ZG 
lenyomásával a mellék sorszámát 
beállítjuk.

Program 4

Letett kagylónál nyomjuk 
meg a 2 és 5 nyomógom-
bokat, és tarsuk nyomva.

Emeljük fel a 
kagylót.      Egy 
PD -t hallunk. 

Engedjük fel a 
két 
nyomógombot.

Ugyanígy járunk el a B, C, és a D 
számjegyek kel is! Minden 
számjegy elfogadását PD 
nyugtázza.

Program 5

TESLA 2BUS rendszerek  programozási összefoglalója

Tovább a programozáshoz!

Egyéni beléptető számkód (A B C D) programozása lakáskészülékbe

A zárnyitógombot (ZG) 
benyomjuk, és annyi 
sípszóig tartjuk, ahányas a 
számkód A számjegye. 

Nyomjuk le a váltóvillát és a zárnyitó 
nyomógombot.

Mellék lakáskészülék felvétele FŐ lakáskészülékhez. (Már beállított rendszerkóddal rendelkező FDT-hez vegyük fel!)
Bekötjük a rendszerbe a felvenni kívánt Mellék lakáskészüléket. Rendszerszáma közömbös.

Emelkedő hangsor jelzi a szám elfogadását. 
Helytelen, vagy már létező SC esetén mélyülő 
hangsorral jelzi a hibát!

Minden szám után egy PD  hallatszik. 
A negyedik szám beírása után 
letesszük a kagylót. A kódot bármikor 
felülírhatjuk.

Ehhez a lépéshez nem kell belépni a programozás üzemmódba, mert ezt a lakó is elvégezheti bármikor!

 1, 2 vagy 3 sípszó után 
elengedjük a ZG-t. A 
számok a mellékek 
sorszámát jelentik!

A zárnyitó felengedésekor szaggatott 
hang ("foglalt vonal") hallatszik.Egy 
mellék felvehető akár második, vagy 
harmadik helyre is. 

A 0 beírását lerövidíthetjük. A váltóvilla 
egyszeri rövid lenyomásával 
helyettesíthetjük a 10 db sípszót!

Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása kapukészülékről.

Ekkor a kapukészülék (EV2) és a 
rácsatlakoztatott tasztatúra 
és/vagy nevenkénti hívómű 
világítása villogni kezd.

A villogás alatt írjuk be a 
tasztatúrán sorrendben az 
X Y Z SC -t.

A Mellék-készülékről belső hívást (Intercom) 
kezdeményezünk a FŐ lakáskészülék 
felé.Az INTERCOM-os négyjegyű 
hívószámok a mellékelve.

Értéke 000-999 között lehet.

Nevenkénti hívóműves kapukészüléknél azt a 
nyomógombot nyomjuk meg, amelyikhez a hívni 
kívánt lakás tartozik.

Értéke 000-999 között lehet.Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása lakáskészülékről.

Kézibeszélős audió lakáskészülékek DT93: 4FP 110 83, 4FP 110 83/1, ELEGANT: 4FP 211 03, ESO: 4FP 211 23
Belépés a program üzemmódba.                                                             A továbbiakban a vastagon kiemelt rövidítéseket használjuk!

Megnyomjuk, és nyomvatartjuk a programba 
belépéshez a lakáskészülékben lévő (ST, P vagy 
SB8) programozó nyomógombot. (PG )

Több egyforma számú lakáskészülék, és egyforma sorszámú kapuerősítő a rendszert híváskor működésképtelenné teszi!

Ugyanígy járunk el az Y  és a Z  számjegyekkel is! 
Minden számjegy elfogadását PD  nyugtázza.

Felengedjük a váltóvillát, 
utána a zárnyitó gombot.

A készülék sípjelekkel "kicsipogja" az IC  számát. Minden 
számjegyet külön-külön sípszóval jelez, a legnagyobb 
helyiértéktől a legkisebb felé. A számjegyek között szünet van.

Elfogadás előtt szkennel, 
hogy nincs-e ugyanilyen 
rendszerszám beállítva 
már.

Elfogadás előtt szkennel, 
hogy nincs-e ugyanilyen 
rendszerszám beállítva.

A mellék belső hívószáma 
a táblázatból kiolvasható.

A 0 beírását lerövidíthetjük. 
A váltóvilla egyszeri rövid 
lenyomásával is 0-t írunk 
be!

A zárnyitógombot (ZG ) benyomjuk, és annyi 
sípszóig tartjuk, ahányas az  SC szám X 
számjegye. 

Megjegyzés

Nyitás kóddal a kaputól: 
KXYZKABCD.                  
A kezdő 0-kat nem kell 
beírni!

Lakáskészülék rendszerszámának (SC) ellenőrzése a belsőhívásos (INTERCOM= IC) számmal 

A négy számot leírjuk, és a táblázatból megkeressük 
a hozzá tartozó SC számot. Hasznos lehet például 
hibakeresés esetén.

A kapuerősítők (EV) gyárilag beállított száma mindig 1, ez lesz az FőEV! Minden FőEV-hez max. 7 db mellék ( MEV2,-től MEV8-ig) programozható! A mellékeken a jumpert el kell távolítani!
Gyárilag minden lakáskészülék (DT) rendszerszáma (SC) 000, ami egyúttal hívószám is. Minden F(ő)DT-re max. 3 db MellékDT (MDT1-től MDT3-ig) programozható!
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Hangosüzemű (Hands Free, HF) audió és videó (5" color) lakáskészülékek 4FP 211 42 4FP 211 44, 4FP 211 45 (képmemóriás)

Összekötjük a kapuerősítőt 
a lakáskészülékkel és a 
tápegységgel.

Rákapcsoljuk a 
tápfeszültséget.

Programozó 
dallam (PD ) 
hallatszik.

Beléptünk a 
programozás 
főmenűbe.

Program 1

Nyomjuk meg az 1-es 
gombot. PD hallatszik.

Program 2

Nyomjuk meg az 2-es 
gombot. PD hallatszik.

Program 3

Nyomjuk meg a 3-as 
gombot. PD hallatszik.

PD után 
visszajön a 
vonalhang.

Az elfogadást 
szaggatott (vonal 
foglalt) hang zárja.

Program 4

Nyomjuk meg a 4-es 
gombot. 2xPD  hallatszik.

Kézibeszélős videó lakáskészülékek 3,5", color 4FP 211 04 és 4FP 211 05 (képmemóriás)
Program 1

Nyomjuk meg és tartsuk az 
1 és a zár gombokat. 
Vegyük fel a kagylót.        
PD  hallatszik.

A PD  alatt 
engedjük el a 
két gombot.

Az elfogadást 2xPD 
után rövid sípszó 
zárja. Elutasítását 
Vonal Foglalt (VF )  
hang jelzi.

Program 2

Nyomjuk meg  és tartsuk a 
2 és a zár gombokat. 
Vegyük fel a kagylót.  PD 
hallatszik.

Program 3

Nyomjuk meg és tartsuk a 
2 és az 5 gombokat. 
Vegyük fel a kagylót. PD 
hallatszik.

A PD  alatt 
engedjük el a 
két gombot.

Ugyanígy járunk el az Y és a Z 
számjegyekkel is! Minden 
számjegy elfogadását PD 
nyugtázza.

Az elfogadást 2xPD 
után rövid sípszó 
zárja. 

Program 4

Nyomjuk meg és tartsuk  a 
3 és a zár gombokat a 
felveendő lakáskészüléken. 
PD  hallatszik.

A PD  alatt 
engedjük el a 
két gombot.

Kicsengetéskor vegyük fel a fő 
készülék kagylóját, és nyomjuk 
meg a fő készülék zárnyitó 
gombját.

A beállítás végét 
"foglalt vonal", azaz 
szaggatott hang jelzi.

Megjegyzés

Megjegyzés

Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása kapukészülékről. Értéke 000-999 között lehet.

Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása lakáskészülékről.

Nevenkénti hívóműves kapukészüléknél azt a 
nyomógombot nyomjuk meg, amelyikhez a hívni 
kívánt lakás tartozik.

Emelkedő hangsor jelzi a szám elfogadását. 
Helytelen, vagy már létező SC  esetén mélyülő 
hangsorral jelzi a hibát!

A zárnyitógombot (ZG) benyomjuk, és annyi sípszóig tartjuk, 
ahányas a számkód A  számjegye. 

Ugyanígy járunk el a B, C, és a D számjegyekkel is! Minden 
számjegy elfogadását PD nyugtázza.

Ekkor a kapukészülék (EV2) és a 
rácsatlakoztatott tasztatúra 
és/vagy nevenkénti hívómű 
világítása villogni kezd.

A villogás alatt írjuk be a 
tasztatúrán sorrendben az 
X Y Z SC -t.

A zárnyitógombot (ZG) 
benyomjuk, és annyi sípszóig 
tartjuk, ahányas az  SC  szám 
X számjegye. 

Értéke 000-999 között lehet.

Belépés a program üzemmódba.                                                             A továbbiakban a vastagon kiemelt rövidítéseket használjuk!

Nyomjuk meg és tartsuk 
nyomva a 2-es és a zárnyitó 
gombokat.

Nyomjuk meg az "ON" (kagyló felvétele) gombot, 
és tartsuk.

Minden szám után egy PD  hallatszik. 
A negyedik szám beírása után 
letesszük a kagylót. 

Mellék lakáskészülék felvétele FŐ lakáskészülékhez. (Már beállított rendszerkóddal rendelkező FDT-hez vegyük fel!)

A 0 beírását lerövidíthetjük. A váltóvilla 
egyszeri rövid lenyomásával 
helyettesíthetjük a 10 db sípszót!

Értéke 000-999 között lehet.

A zárnyitógombot (ZG) benyomjuk, és annyi 
sípszóig tartjuk, ahányas az  SC szám X 
számjegye. 

Lakáskészülék felvétele egy már beállított rendszerszámú lakáskészülékhez melléknek.

A dallam alatt elengedjük a 
nyomógombokat.

Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása lakáskészülékről. Értéke 000-999 között lehet.

Ugyanígy járunk el az Y  és a Z  számjegyekkel is! 
Minden számjegy elfogadását PD  nyugtázza.

Újra "szabad vonal" hangot hallunk. A már 
beállított fő készüléket hívjuk fel a négyjegyű 
belső hívószámával.

Első sípszó után felengedve, az első 
melléke lesz, másodiknál a második, és a 
harmadiknál a harmadik. 

Ekkor a kapukészülék (EV) és a 
rácsatlakoztatott tasztatúra 
és/vagy nevenkénti hívómű 
világítása villogni kezd.

Emelkedő hangsor jelzi a szám elfogadását. 
Helytelen, vagy már létező SC  esetén mélyülő 
hangsorral jelzi a hibát!

A villogás alatt írjuk be a 
tasztatúrán sorrendben az 
X Y Z SC -t.

Nevenkénti hívóműves kapukészüléknél azt a 
nyomógombot nyomjuk meg, amelyikhez a hívni 
kívánt lakás tartozik.

Lakáskészülék egyéni nyitókódjának (A B C D) beprogramozása lakáskészülékről.

A 0 beírását lerövidíthetjük. A váltóvilla 
egyszeri rövid lenyomásával 
helyettesíthetjük a 10 db sípszót!

Elfogadás előtt szkennel, 
hogy nincs-e ugyanilyen 
rendszerszám beállítva.

A kódot bármikor 
felülírhatjuk.

Elfogadás előtt szkennel, 
hogy nincs-e ugyanilyen 
rendszerszám beállítva.Ha 
igen, elutasító hangot ad.

Egy darab mellék 
felvehető akár második, 
vagy harmadik helyre is.

Elutasítását Vonal Foglalt 
(VF)  hang jelzi.

A zárnyitógombot (ZG ) benyomjuk, és annyi sípszóig tartjuk, 
ahányas az  SC szám X számjegye. 

Bekötjük a rendszerbe a felvenni kívánt Mellék lakáskészüléket. Rendszerszáma közömbös. Vigyázat! Egyforma SC esetén ne hívjunk a kaputól, mert hibát jelez!

Egyéni beléptető számkód (A B C D) programozása lakáskészülékbe

Lakáskészülék rendszerszámának (X Y Z) beprogramozása kapukészülékről.

Egy darab mellék 
felvehető akár második, 
vagy harmadik helyre.

Elfogadás előtt szkennel, 
hogy nincs-e ugyanilyen 
rendszerszám beállítva.

Ugyanígy járunk el az Y és a Z számjegyekkel is! 
Minden számjegy elfogadását PD  nyugtázza.

Az elfogadást 2xPD után rövid sípszó zárja. 
Elutasítását Vonal Foglalt (VF )  hang jelzi.

A FŐ DT  kicsöngése után a kagylóját felvesszük, 
majd a ZG  lenyomásával a mellék sorszámát 
beállítjuk. 

A Mellék-készülékről belső hívást (Intercom) 
kezdeményezünk a FŐ lakáskészülék felé.

1, 2 vagy 3 sípszó után 
elengedjük a ZG-t. A számok 
a mellékek sorszámát 
jelentik!

Elfogadás előtt szkennel, 
hogy nincs-e ugyanilyen 
rendszerszám beállítva.Ha 
igen, elutasító hangot ad.
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4FN 231 06, 4FN 231 06/N (EV0) és 4FN 231 07, 4FN 231 07/N (EV2)
4FN 230 97, 4FN 237/N (VEV0), és 4FN 230 98, 4FN 230 98/N (VEV2)

Összekötjük a kapuerősítőt 
lakáskészülékkel és 
tápegységgel.

Ezután elvégezhetjük a 0-9 közötti 
programlépéseket (a megfelelő 
számok megnyomása után).

Program 0 Lakáskészülék-kapukészülék titkos összeköttetésének engedélyezése/tiltása. (Kihallgatózás.)

Nyomjuk meg a 0 
nyomógombot. A világítás 
villogása gyorsabbra vált

PD- hallatszik.
Nyomjuk meg 
az 1-es gombot.

PD-
hallatszik.

A kihallgató-
zás le lett 
tiltva.

A világítás villogása lelassul, 
visszaáll a fó beállításba.

Nyomjuk 
meg az 1-es 
gombot.

PD- hallatszik.
Nyomjuk meg 
az 0 gombot.

Program 1 A mellék kapukészülék sorszámának beállítása. Egy fő kapukészülékre további 7 mellék programozható. (Az erősítők azonosítója gyárilag 1-es.)

Nyomjuk meg az 1 
nyomógombot. PD 
hallatszik, és a világítás 
villogása gyorsabbra vált

Kitekintéskor a 7-es 
kapu a lakástól 11, a 8-
as 22 számmal hívható.

Program 2 A zárnyitó relé időzítésének beállítása. (Gyárilag kb. 7 sec a beállított idő.)
A fő beállítási programban 
a 2-es nyomógombot 
megnyomjuk.

PD -hallatszik. A 
villogás 
felgyorsul.

Írjuk be az új 
zárnyitási időt 
két 
számjeggyel.

Helyes érték esetén elfogadó 
dallam hallatszik.

Program 3 A TM13 tasztatúra közvetlen hívás (i) gombjának rendszerszám-beállítása. (Gyárilag 000.)

A fő beállítási programban 
megnyomjuk a 3-as 
gombot.

PD -hallatszik. A 
villogás 
felgyorsul.

Beírjuk az új 
háromjegyű 
azonosítót.

Ekkor az (i) 
nem aktív.

Program 4 A belépési jelszó (PIN) megváltoztatása. (Gyári beállítás 0000.)

A fő beállítási programban 
megnyomjuk a 4-es 
gombot.

PD -hallatszik. A 
villogás 
felgyorsul.

Írjuk be az új 
négyjegyű PIN-
kódot.

A rendszer összehasonlítja a két 
számsort. Egyezés esetén elfogadó 
dallam hallatszik.

Ismételjük 
meg helyesen 
az előbbi 
műveleteket.

Elfogadás esetén 
dallammal nyugtázza 
és lelassul a villogás.

Program 6 Az engedélyezett hívószámok alsó határának beállítása.

A fő beállítási programban 
megnyomjuk a 6-os 
gombot.

PD -hallatszik. A 
villogás 
felgyorsul.

Írjuk be a kívánt 
3 jegyű 
hívószámot.

Program 8 A kapuerősítő közüzemi nyitó kódjának beállítása. (Postáskód.) (Gyárilag nincs beállított kód.)

A fő beállítási programban 
megnyomjuk a 8-as 
gombot.

PD -hallatszik. A 
villogás 
gyorsabbra vált.

Írjuk be a 
négyjegyű 
nyitókódot: A, B, 
C, D

Azonos kód beírását elfogadó 
dallammal nyugtázza, eltérő esetén 
elutasító hang hallatszik.

Program 9 Az engedélyezett hívószámok felső határának beállítása.

A fő beállítási programban 
megnyomjuk a 9-es 
gombot.

PD -hallatszik. A 
villogás 
gyorsabbra vált.

Írjuk be a kívánt 
3 jegyű 
hívószámot.

Az 1-8 gombok valamelyikével beírjuk a mellék 
kapukészülék azonosító számát. Elfogadó 
dallam hallatszik. Visszaáll a fő program 
üzemmódba, a világítás lelassul.

0 vagy 9 beírása esetén elutasító hangot hallunk.

A mellék kapukészülékek azonosítója nem 
kell, hogy sorrendben legyen: A Fő 
kapuhoz vehetjük 2-esnek is a mellék-
bejáratit.

Ha a beállítás alatt a zárnyitó gombját 
megnyomjuk, a lakáskészülék hívása tiltva lesz.

Ha a szám egyenlő, vagy nagyobb, mint a megengedett alsó 
hívószám értéke, akkor az elfogadó dallam hallatszik, és 
visszaáll a fő beállítási programba. Egyúttal a világítás lelassul.

Ha az előző feltétel nem teljesül, a 
beállítás érvénytelen lesz. Elutasító hang 
kíséretében a villogás lelassul, és visszaáll 
programozási alaphelyzetbe.

A villogás lelassul, és 
visszaáll programozási  alap 
helyzetbe.

Egy elfogadó dallam után 
ismételjük meg a beírást.

A már beírt közüzemi kódot kitörölni 
nem lehet, csak felülírni.

Tasztatúra (TM13) hívású audió és videó rendszer

Ha a szám egyenlő, vagy kisebb, mint a megengedett felső 
hívószám értéke, akkor az elfogadó dallam hallatszik, és 
visszaáll a fő beállítási programba. Egyúttal a világítás lelassul.

Ha az előző feltétel nem teljesül, a 
beállítás érvénytelen lesz. Elutasító hang 
kíséretében a villogás lelassul, és visszaáll 
programozási alaphelyzetbe.

A villogás lelassul, és 
visszaáll programozási 
alaphelyzetbe.

A megadott értékeken kívüli számok 
esetén elutasító hangjelzést ad, és 
visszaáll a fő beállítási programba.

Erősítsük meg ismételt 
beírással a megadott PIN-
kódot.

Eltérés esetén elutasító 
hangot hallunk.

Belépés a program üzemmódba.                                                             A továbbiakban a vastagon kiemelt rövidítéseket használjuk!

Értéke 02 és 15 sec között 
lehet.

Célszerű az (i) gombot 0-
án hagyni, ez a portás, 
vagy titkárság stb.. száma 
lehet.

Az (i) aktiválásához a 3-assal 
belépünk a menűjébe, és a 
háromjegyű számot (pl. 000) beírjuk a 
tasztatrúrán. 

Az (i) gomb letiltása: a főmenűben nyomjuk meg 
a 3-as gombot, majd a dallam után a (K) gombot.

A tasztatúrán (TM13) írjuk be: 
K9999K0000                         Az 
utolsó négy karakter a PIN -kód.

A bevitel elfogadását PD 
jelzi, egyúttal a világítás 
villogni kezd.

A PIN elfelejtése esetén  tartsuk nyomva az erősítő világítás 
gombját, rövid időre nyomjuk meg az erősítő panelján lévő RESET 
gombot. (Ehhez az erősítőt ki kell venni a dobozból!)

Ha a beállítás alatt a zárnyitó gombját 
megnyomjuk, a lakáskészülék hívása tiltva lesz.

Nyitás közüzemi kóddal: 
[K] [8] [8] [8] [8] [K] [A] [B] 
[C] [D] Ezzel a kóddal 
történő zárnyitást nem 
jelzi egyik lakásban sem a 
rendszer.

Beállítás után a 
kapuerősítő jumperét 
vegyük le.

A kihallgatózás engedélyezett.A villogás lelassul, 
és visszaáll programozási alaphelyzetbe.

Megjegyzés

30 másodperc tétlenség 
után a rendszer visszaáll 
alaphelyzetbe.
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4FN 231 06, 4FN 231 06/N (EV0) és 4FN 231 07, 4FN 231 07/N (EV2)
4FN 230 97, 4FN 237/N (VEV0), és 4FN 230 98, 4FN 230 98/N (VEV2)

Program 1

Összekötjük a kapuerősítőt 
a lakáskészülékkel és a 
tápegységgel.

Ezzel a programozás első lépésébe 
léptünk, ahol a kapukészülék 
azonosító számát adhatjuk meg.

Program 2

Nyomjuk meg rövid ideig a 
világítás nyomógombot.

Program 3

Nyomjuk meg rövid ideig a 
világítás nyomógombot.

Program 4

Nyomjuk meg rövid ideig a 
világítás nyomógombot.

A számok között 
folyamatos mély hang 
hallatszik.

Program 5

Nyomjuk meg rövid ideig a 
világítás nyomógombot.

Program 6

Ez a videó lakáskészülék jelenleg szlovák és német nyelvű menűvel rendelhető. Az angol és a magyar menü jelenleg nem elérhető. 

hívószám kaputól intercom nyitókód 1. mellék nyitókód 2. mellék nyitókód 3. mellék nyitókód
000 1111 1112 1113 1114
001 1115 1116 1117 1118
002 1123 1124 1125 1126
003 1131 1132 1133 1134
004 1135 1136 1137 1138
005 1143 1144 1145 1146
006 1151 1152 1153 1154
007 1155 1156 1157 1158
008 1163 1164 1165 1166
009 1211 1212 1213 1214
010 1215 1216 1217 1218
011 1223 1224 1225 1226
012 1231 1232 1233 1234
013 1235 1236 1237 1238
014 1243 1244 1245 1246
015 1251 1252 1253 1254
016 1255 1256 1257 1258
017 1263 1264 1265 1266
018 1311 1312 1313 1314
019 1315 1316 1317 1318
020 1323 1324 1325 1326
021 1331 1332 1333 1334

megjegyzések

A hang  négy-tónusúra vált. Ez a 
negyedik program lépés.

Kilépés: RESET  gombbal. 
Továbblépés: világítás 
gombbal.

Adott nyomógomb hívószámának (SC=X Y Z) beállítása

Hangosüzemű, HF lakáskészülék 7", érintőképernyős, color. 4FP 211 46

Ehhez a lépéshez nem tartozik funkció. Lépjünk ki a programból.

A hang  öttónusúra vált. Ez az 
ötödik program lépés.

A programba belépve az adott nyomógombot egyszer 
megnyomva a kihallgatózás le lesz tiltva.

Ismételjük meg az előző lépést, és a 
kihallgatózás engedélyezve lesz.

Kilépés: RESET  gombbal. 
Továbblépés: világítás 
gombbal.

Egy nyomógombhoz tartozó lakáskészülék kihallgatózásának engedélyezése/tiltása.

A hang  három-tónusúra vált. Ez 
a harmadik program lépés.

A vizsgálni kívánt hívógombot lenyomva tartjuk. A sípszók 
darabszáma adja meg a háromjegyű rendszerszámot. 
(=hívószám). Helyérték szerint balról jobbra.

A 0 értéket egy hosszú, a 
többi számot az értékének 
megfelelő rövid sípszó jelzi.

Kivétel: 000, 00x és az x00. Ekkor a 
két vagy három nulla helyett csak egy 
hosszú sípszó van.

Kilépés: RESET  gombbal. 
Továbblépés: világítás 
gombbal.

Adott nyomógomb hívószámának (SC=X Y Z) lekérdezése

Megjegyzés

A hang kéttónusúra vált. Ez a 
második program lépés: a relé 
időzítésének beállítása.

Az erősítő bármelyik hívógombját lenyomva tartva 2 és 15 sec 
között adható meg az érték. A kívánt érték elérése után 
engedjük el a nyomógombot. 

Az relé időzítésének beállítása

Belépés a program üzemmódba, kapukészülék azonosítójának beállítása        

Tartsuk nyomva az erősítő 
világítás gombját, majd rövid 
időre nyomjuk meg az erősítő 
panelján lévő RESET  gombot.

Egytónusú szaggatott hang 
hallatszik.

Az erősítő bármelyik nyomógombját 
lenyomva tartva 1 és 8 között adható meg 
az érték. A kívánt érték elérése után 
engedjük el a nyomógombot.

Nevenkénti hívású audió és videó rendszer

Megnyomjuk röviden az 
adott hívógombot. A 
négytónusú hang 
folyamatos, mélyre vált.

A beállítani kívánt hívógombot lenyomva tartjuk. Magasabb hangú sípjelek 
adják meg a háromjegyű számot. Helyérték szerint (balról jobbra haladva) egy-
egy számjegy értékének megfelelő sípszó után felengedjük a nyomógombot. A 
három számjegy beírása után elfogadó dallamot hallunk. 

Helyes beállítás esetén elfogadó dallam hallatszik, 
és maradunk a programozási 
módban.Programozás folytatása: világításgombbal, 
vagy kilépés a RESET  megnyomásával.

Helyes beállítás esetén elfogadó dallam 
hallatszik, és a kéttónusú hang vissza jön.

Kilépés: RESET  gombbal. 
Továbblépés: világítás 
gombbal.
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022 1335 1336 1337 1338
023 1343 1344 1345 1346
024 1351 1352 1353 1354
025 1355 1356 1357 1358
026 1363 1364 1365 1366
027 1411 1412 1413 1414
028 1415 1416 1417 1418
029 1423 1424 1425 1426
030 1431 1432 1433 1434
031 1435 1436 1437 1438
032 1443 1444 1445 1446
033 1451 1452 1453 1454
034 1455 1456 1457 1458
035 1463 1464 1465 1466
036 1511 1512 1513 1514
037 1515 1516 1517 1518
038 1523 1524 1525 1526
039 1531 1532 1533 1534
040 1535 1536 1537 1538
041 1543 1544 1545 1546
042 1551 1552 1553 1554
043 1555 1556 1557 1558
044 1563 1564 1565 1566
045 1611 1612 1613 1614
046 1615 1616 1617 1618
047 1623 1624 1625 1626
048 1631 1632 1633 1634
049 1635 1636 1637 1638
050 1643 1644 1645 1646
051 1651 1652 1653 1654
052 1655 1656 1657 1658
053 1663 1664 1665 1666
054 2111 2112 2113 2114
055 2115 2116 2117 2118

Feljegyzések
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