Οδηγόσ φνδεςησ και Ρφθμιςησ
Ολοκληρωμζνου Πακζτου Θυροτηλεόραςησ FOXTECH

Οπίςθιο Σμήμα

1.

Σρόποσ φνδεςησ Θυροτηλεόραςησ με Κάμερεσ- Κουδοφνια
α. Κουδοφνι- Κάμερα Απλισ Κλιςθσ με Μαγνθτικζσ Κάρτεσ Ειςόδου

β. Κουδοφνι- Κάμερα Πολλαπλισ Κλιςθσ (Διπλισ, Σριπλισ, Σετραπλισ)

2.

Ρυθμίςεισ Θυροτηλεόραςησ
α. Ειςαγωγι ςτο μενοφ ρυκμίςεων:
(1) Αρχικά πατιςτε το πλικτρο

για να ενεργοποιθκεί θ οκόνθ LCD.

(2) Ζπειτα πατιςτε πάλι το πλικτρο

για να εμφανιςτεί το μενοφ επιλογϊν
Ρφκμιςθ Λειτουργίασ Ημζρασ ι Νφχτασ
(διαφορετικι ζνταςθ ιχου κλιςθσ).

Χρθςιμοποιείτε το πλικτρο
και το πλικτρο

για επιλογι
για αλλαγι

Επιλογι Λειτουργίασ ςίγαςθσ (Do Not Disturb)
Χρθςιμοποιείτε το πλικτρο
και το πλικτρο
(3) Πατιςτε το πλικτρο
μετά το πλικτρο

για επιλογι
για αλλαγι

3 φορζσ μζχρι το εικονίδιο SET να γίνει κίτρινο και

.

β. Επιλογι Ρφκμιςθσ
(1) Σο μενοφ ρυκμίςεων απαρτίηεται από 3 καρτζλεσ

(2) Για ειςαγωγι ςτισ ρυκμίςεισ μίασ καρτζλασ, χρθςιμοποιείςτε τα πλικτρα
και

μζχρι το εικονίδιό τθσ να γίνει κίτρινο και μετά πατιςτε

.

(3) Θα δείτε ότι θ 1θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ καρτζλασ κα ζχει ςθμανκεί με
λευκό πλαίςιο. Μεταβαίνετε ςτθν ρφκμιςθ που επικυμείτε χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα
και

. Ζπειτα, πατιςτε

.

(4) Σο πλαίςιο τθσ ρφκμιςθσ κα γίνει κόκκινο και με τα πλικτρα
επιλζγεται τθν επικυμθτι αλλαγι. Για επιβεβαίωςθ πατιςτε
λευκό.
(5) Για ζξοδο από τθν καρτζλα, πατιςτε
πατιςτε ξανά

και

και το εικονίδιο κα γίνει

. Για ζξοδο από το μενοφ ρυκμίςεων

. Για απενεργοποίθςθ τθσ οκόνθσ, πατιςτε για τρίτθ φορά

.

(6) Για να ρυθμίσετε την οθόνη σε 16:9 ή 4:9 πιέστε παρατεταμένα
(7) Για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα πιέστε παρατεταμένα
και με τα πλήκτρα και
ρυθμίστε
(8) Για ρύθμιση φωτεινότητα / χρώμα/ αντίθεση πατήστε παρατεταμένα
και ρυθμίστε με τα πλήκτρα

γ. Επεξιγθςθ Ρυκμίςεων

Αγγλικά
System Time Setting
System Date Setting
Alarm Ring Type
Alarm Clock 1-4

Αγγλικά
Chime Time
Chime Volume
Door1 Ring Type

Door2 Ring Type

Ring Repeat

Night Mode

Ελληνικά
Ρφκμιςθ ‘Ωρασ
Ρφκμιςθ Ημερομθνίασ
Επιλογι ιχου ειδοποίθςθσ
χρονοπρογραμματιςμϊν
Χρονοπραγραμματιςμόσ
Ηχθτικισ Ειδοποίθςθσ

Επιτρεπτζσ τιμζσ
00:00 ζωσ 23:59

Ελληνικά
Χρόνοσ Ηχθτικισ
Ειδοποίθςθσ
Ζνταςθ ιχου ειδοποίθςθσ
Επιλογι ιχου ειδοποίθςθσ
από κλιςθ κουδουνιοφ 1θσ
πόρτασ
Επιλογι ιχου ειδοποίθςθσ
από κλιςθ κουδουνιοφ 2θσ
πόρτασ
Επανάλθψθ ιχου κλιςθσ
ςτον χρόνο που διαρκεί θ
θχθτικι ειδοποίθςθ
Επιλογι ζνταςθσ ιχου ςε
νυχτερινι λειτουργία (Night
Mode)

Επιτρεπτζσ τιμζσ
00 ζωσ 60 δευτερόλεπτα

13 τφποι
00:00 ζωσ 23:59 για μία από
τθσ 7 θμζρεσ τθσ εβδομάδασ

10 επίπεδα (00/ςίγαςθ- 09)
13 τφποι

13 τφποι

10 επίπεδα (00/ςίγαςθ- 09)

3.

Ειςαγωγή Μαγνητικών Καρτών ςτο Κουδοφνι- Κάμερα (RFID)

Μικρόφωνο
Κάμερα 1080p
IR LED νυχτερινισ
θμείο Σοποκζτθςθσ
Καρτϊν
Κουμπί Κλιςθσ

Κουμπί
επαναφοράσ
(πρϊτα βγάλτε
το πλαςτικό
ςτρογγυλό
καπάκι- το
κουμπί
βρίςκεται εντόσ
τθσ ςυςκευισ)

Ηχείο

α.

Ειςαγωγή Κάρτασ Διαχειριςτή (Master Card)

(1) Μετά τθ ςφνδεςθ του Κουδουνιοφ- Κάμερασ με τθν τροφοδοςία, θ φωτεινι
ζνδειξθ του κουμπιοφ κλιςθσ κα αναβοςβινει και κα ακοφγεται τόνοσ beep κάκε 2
δευτερόλεπτα. Εάν δεν ςυμβαίνει αυτό, πατιςτε το κουμπί επαναφοράσ ςτο πίςω τμιμα
του κουδουνιοφ για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
(2) Σοποκετιςτε τθν κάρτα που επικυμείτε να γίνει κάρτα διαχειριςτι πάνω
από τθ κζςθ ανάγνωςθσ μαγνθτικϊν καρτϊν. Θα ακουςτεί τόνοσ Beep και θ φωτεινι
ζνδειξθ κα μείνει ςτακερι. Μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα κα ςβιςει και κα ακουςτεί
τόνοσ beep. Η ειςαγωγι ζχει ολοκλθρωκεί.
ημείωςη: Εάν ζχετε ιδθ ςυνδζςει το κουδοφνι με τθ κυροτθλεόραςθ, θ φωτεινι ζνδειξθ
κα είναι ςτακερά αναμμζνθ. Σοποκετιςτε τθν κάρτα πάνω ςτθ κζςθ ανάγνωςθσ
μαγνθτικϊν καρτϊν και μετά τον τόνο beep περιμζνετε περίπου 20 δευτερόλεπτα μζχρι να
ακουςτεί ξανά τόνοσ beep για ολοκλιρωςθ ειςαγωγισ.
β.

Ειςαγωγή Καρτών Χρήςτη (User Card)

(1) Σοποκετιςτε τθν κάρτα διαχειριςτι πάνω ςτθ κζςθ ανάγνωςθσ μαγνθτικϊν
καρτϊν. Θα ακουςτεί τόνοσ beep και θ ζνδειξθ κα ανάψει ςτακερά.
(2) Σοποκετιςτε με τθ ςειρά τισ κάρτεσ χριςτθ πάνω από τθ κζςθ ανάγνωςθσ.
Για κάκε επιτυχι ειςαγωγι ακοφγεται τόνοσ beep.
(3) Όταν ολοκλθρϊςετε τθν ειςαγωγι των καρτϊν, τοποκετιςτε μία κάρτα
χριςτθ που ιδθ ζχετε ειςάγει για να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. ε περίπτωςθ που δεν
κάνετε κάποια ενζργεια για 30 δευτερόλεπτα, το κουδοφνι κα κάνει αυτόματθ εξαγωγι από
τθ ρφκμιςθ.
γ.

Διαγραφή Όλων των Καρτών (και τησ κάρτασ διαχειριςτή)
Σοποκετιςτε τθν κάρτα διαχειριςτι πάνω ςτθ κζςθ ανάγνωςθσ μαγνθτικϊν
καρτϊν 4 φορζσ διαδοχικά. ε κάκε φορά κα ακουςτεί τόνοσ beep.
δ.

Ενζργεια ςε περίπτωςη που χάςετε την κάρτα διαχειριςτή
Πατιςτε το κουμπί επαναφοράσ ςτο πίςω τμιμα του κουδουνιοφ για περίπου
2 δευτερόλεπτα για διαγραφι όλων των καρτϊν.

4.

Ρφθμιςη Κωδικών Διαχειριςτή- Χρήςτη (Κάμερα- Κουδοφνι με πληκτρολόγιο)

Πλθκτρολόγιο

α. Αλλαγή Κωδικοφ Διαχειριςτή
Πλθκτρολογιςτε *000000#. Ζπειτα, πλθκτρολογιςτε *ΑΑΑΑΑΑ# 2 φορζσ διαδοχικά
ΑΑΑΑΑΑ: Νζοσ Κωδικόσ Διαχειριςτή
000000: Εργοςταςιακόσ Κωδικόσ Διαχειριςτή
β. Αλλαγή Κωδικοφ Χρήςτη
Πλθκτρολογιςτε *000000#. Ζπειτα, πλθκτρολογιςτε ΑΑΑΑΑΑ# 2 φορζσ διαδοχικά
(χωρίσ αςτεράκι)
ΑΑΑΑΑΑ: Νζοσ Κωδικόσ Χρήςτη
123456: Εργοςταςιακόσ Κωδικόσ Χρήςτη

