INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEOAPARATU WEKTA ZK1 SOS
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ W LOKALU MIESZKALNYM
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Przyciski dotykowe od góry
1. Przycisk SOS
2. Sygnalizacja połączenia
3. Sygnalizacja połączenia
4. Połączenie do portierni
5. Menu regulacji głośności dzwonka, głośnika i mikrofonu
6. Otwieranie drzwi
7. Podgląd obrazu w dowolnym momencie (podgląd wideo)
8. Odbieranie rozmowy

ABY ODEBRAĆ POŁĄCZENIE NALEŻY:
AUDIO
 Po usłyszeniu sygnału wywołania nacisnąć dolny przycisk (Odbieranie rozmowy)
 Można prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym
 W celu otworzenia drzwi należy wcisnąć klawisz „Otwieranie drzwi” (KLUCZ) w wideo aparacie

UWAGA! Drzwi z lokalu można otworzyć tylko po wywołaniu lokalu z kasety, w trakcie rozmowy.
System automatycznie otworzy te drzwi, z których nastąpiło wywołanie lokalu.
VIDEO
 Aparat w momencie wywołania lokalu jest automatycznie podłączony do kamery w kasecie, z
której nastąpiło wywołanie i włączony jest podgląd na wyświetlaczu aparatu
 W momencie naciśnięcia dolnego klawisza „Odebranie rozmowy” automatycznie zostanie
skonfigurowane połączenie audio
 W dowolnym momencie można nacisnąć i przytrzymać przycisk „Podgląd”, spowoduje to że
wyświetlony zostanie obraz z aktywnej kamery lub domyślnej np. na dole klatki.

FUNKCJA SOS- POWIADOMIENIE ALARMOWO-PRZYZYWOWE:
Aby poinformować ochronę (portiernię) w budynku lub powiadomienie odpowiednich służb należy
nacisnąć przycisk SOS (1.) . W momencie wciśnięcia przycisku zostanie wysłane powiadomienie
wezwania pomocy. Wezwanie uruchomi jednocześnie połączenie głosowe z portiernią.
UWAGA! Funkcja zadziała jedynie w przypadku zastosowania instalacji WEKTA zawierającej system
synoptyki.

POŁĄCZENIE DO PORTIERNI
Aby zadzwonić do ochrony (portierni) wystarczy nacisnąć przycisk „Połączenie z portiernią” i nastąpi
połączenie. Jest to połączenie nie będące sygnalizacją alarmową SOS (patrz pkt. wyżej).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI:







Aby uzyskać dostęp do regulacji akustyki należy przytrzymać przycisk „Menu” (5.) aż do momentu
zaświecenia się czerwonego światła. W momencie wywołania miga światło żółte i czerwone. Po
wejściu w procedurę regulacji zapali się najpierw jako pierwsze światło czerwone ( głośność
wywołania). Następne przyciśnięcie klawisza „Menu” (5.) zapali się światło żółte i jest to regulacja
głośności głośnika wideoaparatu. Kolejne wciśnięcie klawisza „Menu” spowoduje zapalenie się
obydwóch kolorów i będzie to zmiana tonu dzwonka. Ponowne naciśnięcie przycisku „Menu” (5.)
spowoduje wyjście z opcji regulacji.
Jasność świecenia oznacza poziom głośności ( im jaśniej tym głośniej).
Aby obniżyć poziom głośności naciskamy przycisk „rozmowy", aby podnieść poziom głośności
naciskamy przycisk „klucz”
Aby zaświecić kolejną diodę – przejść do następnej regulacji - należy nacisnąć przycisk „Menu”
Aby wrócić do trybu normalnej pracy należy naciskać przycisk „Menu” aż do zgaszenia wszystkich
diod sygnalizacyjnych.

REGULACJA TONU DZWONKA SPRZED DRZWI:








Aby uzyskać dostęp do regulacji tonu dzwonka sprzed drzwi należy przytrzymać przycisk „Menu”
(5.) aż do momentu zaświecenia się czerwonego światła. Następne przyciśnięcie klawisza „Menu”
(5.) zapali się światło. Kolejne wciśnięcie klawisza „Menu” spowoduje zapalenie się obydwóch
kolorów i będzie to zmiana tonu dzwonka do drzwi za pomocą przycisków (6) lub (7). Ponowne
naciśnięcie przycisku „Menu” (5) spowoduje wyjście z opcji regulacji.
Aby wyciszyć całkowicie dzwonek sprzed drzwi należy nacisnąć przycisk „Menu” aż do
zaświecenia się czerwonego światła.
Jasność świecenia oznacza poziom głośności ( im jaśniej tym głośniej).
Aby obniżyć poziom głośności naciskamy przycisk „rozmowy", aby podnieść poziom głośności
naciskamy przycisk „klucz”
Aby zaświecić kolejną diodę – przejść do następnej regulacji - należy nacisnąć przycisk „Menu”
Aby wrócić do trybu normalnej pracy należy naciskać przycisk „Menu” aż do zgaszenia wszystkich
diod sygnalizacyjnych.

UWAGA! Wyciszenie dzwonka sprzed drzwi spowoduje również wyciszenie dzwonka wywołania
rozmowy wideoaparatu!
UWAGA! Regulacje można przeprowadzić w dowolnym momencie, także w czasie rozmowy

