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Descrierea aparatului
VideoTerminal-ul este o staţie de interior din sistemul de videointerfonie Gira, cu
display TFT color mare şi cu funcţie confortabilă de interfon.
Operarea cu VideoTerminal-ul se realizează prin intermediul butonului de operare
iluminat din spate, cu posibilitatea de rotire şi apăsare, şi al celor patru taste de
funcţii.
VideoTerminal-ul Gira se poate instala în trei moduri diferite.
• În coloană funcţională modulară (în varianta aparentă)
• În rama de montaj în varianta aparentă
• În rama de montaj în varianta sub tencuială
1
2
3

VideoTerminal

Menu

1 Doză dispozitiv
2 VideoTerminal
3 Capac din sticlă
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Montarea

i

Lungimile conductorilor pentru alimentare cu tensiune

Lungimea maximă a conductorilor dintre alimentarea cu tensiune şi VideoTerminal
depinde de diametrul conductorului utilizat. Pentru diametrul de 0,6 mm ea este de
50 m, iar pentru diametrul de 0,8 mm este 80 m.
În cazul depăşirii acestor lungimi maxime de conductori, sunt posibile
disfuncţionalităţi ale VideoTerminal-ului.
1. Stabiliţi locul optim de montaj: Ca înălţime de montaj, se recomandă ca mijlocul
display-ului să fie poziţionat între 1,60 m şi 1,70 m.
2. Instalaţi coloana funcţională modulară, respectiv rama de montaj (vezi
instrucţiunile de montare pentru coloana funcţională, respectiv pentru rama de
montaj).
3. Scoateţi VideoTerminal-ul din doza dispozitivului.
4. Deschideţi intrările pentru conductori necesare de la doza dispozitivului şi
introduceţi conductorii.
5. Introduceţi doza dispozitivului în coloana funcţională, respectiv în rama de
montaj şi înşurubaţi-o ferm.
6. Racordaţi VideoTerminal-ul:
linia de bus bifilară la clemele de BUS,
alimentarea cu tensiune (24 V CC, 700 mA) la clemele ZV,
după caz, buton de apel de la etaj la clemele ET.

230 V AC

Spannungsversorgung

BUS ET ZV

24 V DC
BUS

BUS

ET

ZV

ZV

7. Introduceţi VideoTerminal-ul în coloana funcţională, respectiv în rama de montaj
şi fixaţi-l cu 4 şuruburi.
8. Aşezaţi şi apăsaţi capacul din sticlă, până când arcurile de susţinere se fixează.

i

Procesul de pornire a VideoTerminal-ului

După aplicarea tensiunii de lucru, este pornit softul VideoTerminal-ului. Acest proces
de pornire durează aprox. 30 de secunde. Pe parcursul acestui interval de timp,
butonul de operare se aprinde în galben.
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Demontarea capacului din sticlă
Pentru demontare, capacul din sticlă se desprinde spre înainte cu ajutorul ventuzelor
de demontare din pachetul de livrare.

Modalitatea de operare
Operarea cu VideoTerminal-ul se realizează
de la cele 4 taste de funcţii şi de la butonul de
operare iluminat din spate.

VideoTerminal

1 Display
2 Tasta "Menu"
Cu o scurtă apăsare de tastă, meniul este
activat/dezactivat (vezi Pagina 10).
Cu o apăsare lungă de tastă, display-ul şi
camera color sunt activate/dezactivate
(vezi Pagina 8).
3 Tasta
Comutarea directă a unui actuator de
comutare (vezi Pagina 9).

1

Menu

5

6

4 Tasta
Serveşte la dezactivarea tonului de apel
(vezi Pagina 8).

7

8

5 Tasta
Comanda directă a sistemului de deschidere a uşii (vezi Pagina 9).
6 Microfon
7 Butonul de operare
Prin intermediul butonului de operare, este preluat un apel se încheie funcţia de
impunere şi se operează cu aceasta (vezi Pagina 6).
Prin rotire şi apăsare, se pot selecta şi confirma funcţiile din fiecare meniu.
În cazul când sunt conectate mai multe camere color, butonul de operare serveşte la
comutarea spre camera următoare (vezi Pagina 9).
8 Difuzor

5

Regimul normal de convorbire
Preluarea unui apel
3 În cazul intrării unui apel, butonul de
operare se aprinde intermitent în verde
pentru două minute.
Dacă apelul provine de la o staţie video de
exterior, display-ul este pornit automat şi va
afişa imaginea camerei.
Numărul camerei indicate este afişat.

Camera1

Dacă apelul provine de la o staţie audio de
exterior, pe display se va afişa "Apel de la
uşă" (Door call) şi "Preluare apel" (Accept
call).

Door call

Dacă apelul provine de la o staţie de
interior, pe display se va afişa "Apel intern"
şi "Preluare apel".

Accept call

Cu tasta de funcţii "Camera" (Camera) se
poate conecta o cameră color existentă în
sistem. În cazul mai multor camere color, va
porni ultima cameră activă.
Camera

1. Apăsaţi scurt butonul de operare, pentru
a prelua convorbirea cu persoana de la
staţia apelantă.
3 În timpul convorbirii, butonul de operare
luminează permanent în verde.

i

Durata maximă a convorbirii

Durata maximă a convorbirii este de 2 minute. După scurgerea acestui timp,
convorbirea se încheie automat.
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Funcţia de impunere
Dacă, la staţia de exterior, zgomotele de fond sunt atât de puternice, încât nu se
poate asigura o comutare automată a direcţiei convorbirii, se poate activa funcţia de
impunere:
1. În acest scop, se apasă butonul de operare pe parcursul
convorbirii.
Pe durata cât tasta este apăsată, se poate vorbi numai
dinspre VideoTerminal spre staţia de exterior.
2. Pentru a lansa din nou convorbirea dinspre staţia de
exterior, eliberaţi din nou butonul de operare.
Încheierea unui apel
3 În timpul convorbirii, butonul de operare
luminează permanent în verde.
Door call

În cazul unei convorbiri cu o staţie audio de
exterior sau al unei convorbiri interne cu
o altă staţie de interior, pe parcursul
convorbirii se afişează "Încheiere apel"
(End call).

End call

Camera

1. Pentru încheierea legăturii de comunicare,
apăsaţi scurt butonul de operare.
3 Lumina butonului de operare se stinge.
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Activarea/dezactivarea tonului de apel
Dezactivaţi tonul de apel numai dacă este necesar
Dezactivaţi tonul de apel numai în cazuri de excepţie. În caz contrar, există
pericolul să nu se audă soneria, de exemplu în cazuri de urgenţă.
1. Apăsaţi tasta

, pentru a dezactiva tonul de apel.

3 Când tonul de apel este dezactivat, butonul de operare
luminează permanent în roşu.
2. Apăsaţi din nou tasta

, pentru a reactiva tonul de apel.

3 Lumina butonului de operare se stinge.

i

Dezactivarea tonului de apel în meniul "Sistem automat de deschidere
a uşii" (Automtic door opener)

Tonul de apel al VideoTerminal-ului poate fi dezactivat alternativ şi din meniul
"Sistem automat de deschidere a uşii" (Automatic door opener) (vezi Pagina 12).
Activarea imaginii camerei
Cu tasta de meniu, display-ul VideoTerminal-ului şi camera color aferentă pot fi
activate/dezactivate punctual:
Menu

3s

1. Pentru Activare, tasta de meniu (Menu) se apasă timp de
aprox. 3 secunde.
3 În cazul mai multor camere color, va porni ultima cameră
activă.
3 În rândul display-ului situat cel mai jos, este afişată
permanent denumirea camerei active momentan.

Menu

3s
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2. Pentru Dezctivare, tasta de meniu (Menu) se apasă din
nou timp de aprox. 3 secunde.

Schimbarea afişajului camerei color
Dacă există mai multe camere color, cu butonul de operare se poate comuta succesiv
între imaginile camerelor.
1. Prin rotirea butonului de operare, este selectată camera
următoare. În cazul a mai mult de două camere, se aplică
regula:
Rotire în sens orar = Camera următoare,
Rotire în sens antiorar = Camera precedentă.
3 În rândul display-ului situat cel mai jos, este afişată
permanent denumirea camerei active momentan.

Funcţiile de comutare
Deschiderea uşii
1. Cu tasta
a uşii.

, se declanşează sistemul de deschidere

3 În cazul în care există mai multe uşi, într-un interval de
2 minute este comandat sistemul de deschidere a uşii, de
la a cărei staţie de exterior a pornit apelul de la uşă. La
2 minute după intrarea apelului, respectiv la 30 de
secunde după încheierea convorbirii de la uşă, are loc
comutarea pe uşa principală.
Comanda luminii (numai în combinaţie cu un actuator de comutare)
Manevrele de comutare pot fi declanşate la VideoTerminal în două moduri diferite.
• Cu tasta

:

1. Cu tasta
se comandă lumina (de ex. iluminatul
exterior sau iluminatul exterior al scărilor).

• Din meniul "Comutare" (Switching) (vezi Pagina 12)
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Structura suprafeţei pentru meniu
1. Pentru a activa meniul, apăsaţi scurt tasta de meniu.

Menu

i

Activarea meniului cu sistemul automat de
deschidere a uşii activat sau tonul de apel dezactivat

Dacă sistemul automat de deschidere a uşii este activat sau
tonul de apel este dezactivat (butonul de operare se aprinde în
roşu), după o scurtă apăsare pe tasta de meniu (Menu) apare
mai întâi afişajul de stare (v. Pagina 13). Printr-o nouă apăsare
pe tasta de meniu (Menu) (înapoi) (back), meniul este pornit.
1

3

4
5

Menu
Frequency
Resistor
Lighting
Display
Language
Assign
Factory setting
Ve r s i o n
Camera selection
Internal call
Switching
Automatic door opener
Speech volume
Ringing tone volume

^

2

v

No camera found
back
Menu

1 Titlul de meniu: titlul de meniu arată care punct de meniu este activ (aici meniul de
punere în funcţiune din mod funcţional Programare).
2 Marcajele Scroll: marcajele Scroll indică în ce direcţii puteţi naviga cu cu butonul de
operare.
3 Reperul de selecţie: reperul de selecţie indică ce punct de meniu aţi selectat
momentan cu butonul de operare. În acest exemplu, cu o apăsare centrală pe butonul
de operare se apelează punctul de meniu "Selectare cameră" (Camera selection).
4 Rândul de stare: pentru afişarea eventualelor mesaje de stare.
5 Caracteristici de acţiune ale tastelor de funcţii: aici sunt afişate acţiunile posibile
momentan ale tastelor de funcţii. În acest exemplu, cu tasta de meniu se părăseşte
meniul principal. Funcţiile de bază ale tastelor de funcţii (de ex. conectarea camerei
prin tasta de meniu (Menu)) nu vor mai fi executabile.
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Selectarea camerei
Camera selection
Camera 1
Camera 2

În meniul "Selectare cameră" (Camera
selection) sunt afişate toate camerele color
alocate. Prin rotirea şi apăsarea butonului
de operare, camera dorită poate fi selectată
şi conectată.

back

Menu
Camera selection
Internal call
Switching
Automatic door opener
Speech volume
Ringing tone volume
Assign ringing tone melody
Brightness
Contrast
Colour
Switch-on time

Camera blocked for time
back

Dacă este selectat punctul de meniu
"Selectare cameră" (Camera selection) în
timp ce are loc o "convorbire video" în
sistemul de videointerfonie, în rândul de
stare apare "Cameră blocată temporar"
(Camera blocked for time).
Dacă în sistemul de videointerfonie nu
există nicio cameră color, respectiv nu
a fost memorată niciuna, în rândul de stare
apare "Nicio cameră găsită" (No camera
found).

Apelul intern
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal

call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

În meniul "Apel intern" (Internal call) se pot
apela staţiile de interior alocate. Prin rotirea
şi apăsarea butonului de operare, staţia de
interior dorită poate fi selectată şi apelată.
Butonul de operare se aprinde intermitent
timp de 2 minute în verde, până când
convorbirea este preluată sau apelul intern
este încheiat printr-o nouă apăsare
a butonului de operare.

back
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Comutarea
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
Switching
back

i

action
action
action
action
action
action
action
action
action
action
action
action
action
action

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

În meniul "Comutare" (Switching) se pot
declanşa manevre de comutare alocate.
Prin rotirea şi apăsarea butonului de
operare, manevra de comutare dorită poate
fi selectată şi declanşată.
În rândul de stare se va afişa ultima
manevră de comutare executată.
Cu tastele de funcţii "activ/inactiv" (on/off)
se poate activa, respectiv dezactiva
punctual manevra de comutare marcată.

1: carried out
on
off

Activarea/dezactivarea punctuală prin tastele de funcţii

Activarea/dezactivarea punctuală a unei manevre de comutare prin tastele de
funcţii este posibilă numai dacă la actuatorul de comutare a fost selectată funcţia
"Comutare" (Switching).
Funcţiile de bază
şi
alte tastelor de funcţii nu sunt executabile în acest caz.
Sistemul automat de deschidere a uşii
Sistemul automat de deschidere a uşii se utilizează, de exemplu, în cabinetele
medicale, când, la aprox. 4 secunde de la acţionarea unei taste de apel a staţiei de
exterior, sistemul de deschidere a uşii trebuie comandat. Dacă în sistem există mai
multe staţii de exterior, sistemul automat acţionează asupra sistemului de deschidere
a uşii al staţiei de exterior de la care s-a declanşat apelul de la uşă.
Prin rotirea şi apăsarea butonului de
Automatic door opener
operare, sistemul automat de deschidere
Automatic door opener
o
Ringing tone deactivation
a uşii este activat, respectiv dezactivat
În meniu, sistemul automat de deschidere
a uşii activat este marcat cu un "o".
Concomitent, butonul de operare se
aprinde permanent în roşu când sistemul
automat de deschidere a uşii este conectat.

back

i

Suplimentar, în acest meniu se poate
activa/dezactiva tonul de apel al
VideoTerminal-ului.

Comportamentul după căderea tensiunii

După o cădere de tensiune, sistemul automat de deschidere a uşii este dezactivat.
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Afişajul de stare
Status
Automatic door opener
Ringing tone deactivation

o

Dacă sistemul automat de deschidere a uşii
este activat sau tonul de apel este
dezactivat (butonul de operare se aprinde
în roşu), după o scurtă apăsare pe tasta de
meniu apare mai întâi afişajul de stare.
Printr-o nouă apăsare pe tasta de meniu
(înapoi) (back), meniul este afişat.

back

Setarea volumului sonor al convorbirii
În meniul "Volum sonor al convorbirii"
Speech volume
(Speech volume), prin rotirea şi apăsarea
butonului de operare se poate regla în 8
trepte volumul sonor al convorbirii la
VideoTerminal.
4 Level

i
back

Setarea volumului sonor al
convorbirii în timpul unei
convorbiri

Setarea volumului sonor al convorbirii se
realizează în mod logic pe parcursul unei
legături de comunicare aflată în curs.
Prin apăsare pe butonul de operare,
valoarea setată este memorată şi meniul
este părăsit.
În cazul părăsirii meniului cu tasta de meniu
(înapoi) (back), modificarea nu este
memorată.
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Setarea volumului tonului de apel
Ringing tone volume

4 Level

back

În meniul "Volum al tonului de apel"
(Ringing tone volume), prin rotirea şi
apăsarea butonului de operare se poate
regla în 8 trepte volumul tonului de apel la
VideoTerminal.
La rotirea butonului de operare, este emis
câte un sunet cu volumul tonului de apel.
Prin apăsare pe butonul de operare,
valoarea setată este memorată şi meniul
este părăsit.
În cazul părăsirii meniului cu tasta de meniu
(înapoi) (back), modificarea nu este
memorată.

Selectarea melodiei tonului de apel
VideoTerminal-ul oferă cinci melodii pentru tonul de apel, care pot fi alocate
individual staţiei de exterior, tastelor interne de apel ale altor staţii de interior sau
butonului de apel de la etaj. În acest fel, fiecărui locatar al unei locuinţe îi poate fi
atribuită, spre exemplu, o tastă de apel proprie a staţiei de exterior (de ex. părinţi,
copii) cu o melodie individuală a tonului de apel. Melodia tonului de apel se setează
din meniul "Alocare melodie a tonului de apel" (Assign ringing tone melody).

i

Declanşarea prealabilă a tonului de apel

Se va modifica întotdeauna melodia ultimului ton de apel declanşat.
Assign
Melody
Melody
Melody
Melody
Melody

melody
1
2
3
4
5

back

i

Door call

În meniul "Alocare melodie" (Assign
melody), prin rotirea şi apăsarea butonului
de operare se poate selecta melodia
ultimului ton de apel declanşat.
Ultimul ton de apel declanşat este afişat în
rândul situat cel mai sus din display (aici:
Apel de la uşă (Door call)).
La apăsarea butonului de operare, se aude
melodia aleasă, care este concomitent
memorată.
Meniul se părăseşte cu tasta de meniu
(înapoi) (back).

Indicaţie

La ştergerea alocării tastelor de apel la staţia de interior, melodiile corespunzătoare
ale tonului de apel sunt resetate la valorile din fabricaţie.
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Strălucirea - contrastul - culoarea

i

Selectarea prealabilă a camerei

Înainte de a selecta unul din punctele de meniu "Strălucire" (Brightness), "Contrast"
(Contrast) sau "Culoare" (Colour), trebuie să fie selectată o cameră color. Dacă nu
a fost selectată nicio cameră, apare mesajul "Nicio cameră selectată".
Brightness

Camera 1

În meniurile "Strălucire" (Brightness),
"Contrast" (Contrast) sau "Culoare"
(Colour) se pot selecta şi seta parametrii
respectivi prin rotirea şi apăsarea butonului
de operare.
Prin apăsare pe butonul de operare,
valoarea setată este memorată şi meniul
este părăsit.

50 %

În cazul părăsirii meniului cu tasta de meniu
(înapoi) (back), modificarea nu este
memorată.

back

i

Setările în cazul mai multor VideoTerminale şi camere color

Aceste setări sunt valabile numai pentru legătura dintre VideoTerminal-ul activ şi
camera color activă. Cu alte cuvinte, dacă există mai multe VideoTerminale şi/sau
camere color, aceşti parametri se pot seta individual la fiecare VideoTerminal, pentru
fiecare cameră.
Timpul de conectare
Setarea din fabricaţie: 30 s

Switch-on time

65 s

Timpul de conectare stabileşte după cât
timp să se deconecteze automat
VideoTerminal-ul, după pornirea manuală.
Cu butonul de operare selectaţi timpul de
conectare pentru VideoTerminal într-un
domeniu cuprins între 20 s şi 120 s.
Prin apăsare pe butonul de operare,
valoarea setată este memorată şi meniul
este părăsit.

back

În cazul părăsirii meniului cu tasta de meniu
(înapoi) (back), modificarea nu este
memorată.
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Meniul de punere în funcţiune
Pentru a porni meniul de punere în funcţiune:
1. La dispozitivul de comandă apăsaţi pentru 3 secunde tasta
de programare, pentru a porni modul funcţional
Programare.
3 Butonul de operare al VideoTerminal-ului se aprinde
intermitent în roşu.
Menu

2. Apăsaţi scurt tasta de meniu, pentru a porni meniul de
punere în funcţiune.

Menu
Priority
Frequency
Resistor
Lighting
Display
Language
Assign
Factory setting
Ve r s i o n
Camera selection
Internal call
Switching
Automatic door opener
Speech volume

v

back

În meniul de punere în funcţiune, aveţi disponibile următoarele opţiuni de reglaj:
Prioritate
Priority
Main display
Secondary display

back
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Setarea din fabricaţie: Display principal
o

Dacă într-o locuinţă funcţionează mai multe
VideoTerminale sau display-uri TFT, doar
maxim un VideoTerminal sau display TFT
trebuie să fie stabilit ca display principal pe
fiecare tastă de apel, iar celelalte ca
display-uri secundare.
Display-ul principal (Main Display) este
pornit automat atunci când are loc un apel
de la uşă.
Display-urile secundare (Secondary
displays) sunt pornite numai la preluarea
apelului de la staţia de interior respectivă
după un apel de la uşă, respectiv prin tasta
de meniu (3 secunde).

Frecvenţa

i

Selectarea prealabilă a camerei

Înainte de a selecta punctul de meniu "Frecvenţă" (Frequency), trebuie să fie
selectată o cameră color. Dacă nu a fost selectată nicio cameră, apare mesajul
"Nicio cameră selectată" (No camera selected).
Frequency

Pentru acordul fin al semnalului video între
cameră şi VideoTerminal, aici se setează cu
butonul de operare frecvenţa optimă
a semnalului video al căii de transmisie
activă momentan.
Dacă punctul de meniu "Frecvenţă"
(Frequency) este închis cu "înapoi" (back),
setările modificate nu sunt preluate.

Camera 1

13

back

i

Setarea în cazul mai multor VideoTerminale şi camere color

Setarea frecvenţei este valabilă numai pentru legătura dintre VideoTerminal-ul activ
şi camera color activă. Cu alte cuvinte, dacă există mai multe VideoTerminale şi/sau
camere color, la fiecare VideoTerminal se poate seta individual frecvenţa pentru
calea de transmisie VideoTerminal - cameră color.
Rezistenţa
Resistor
Te r m i n a t i o n y e s
Te r m i n a t i o n n o

Setarea din fabricaţie: Da (yes)
o

Aici se conectează, respectiv deconectează
rezistenţa de sarcină a VideoTerminal-ului.
Această setare este dependentă de
topologie.
Indicaţii detaliate în acest sens găsiţi în
descrierea sistemului, ataşată dispozitivului
de comandă video.

back
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Iluminarea

i

Selectarea prealabilă a camerei

Înainte de a selecta punctul de meniu "Iluminare" (Lighting), trebuie să fie selectată
o cameră color. Dacă nu a fost selectată nicio cameră, apare mesajul "Nicio cameră
selectată" (No camera selected).
Lighting
auto
off

Setarea din fabricaţie: auto

Camera 1
o

Aici se setează caracteristica de iluminare
a câmpului vizual pentru camera color.
Înainte de setare, trebuie să fie selectată
camera color corespunzătoare.
auto: iluminarea câmpului vizual pentru
camera color este pornită în cazul unui apel
de la uşă sau la pornirea manuală
a VideoTerminal-ului, dacă luminozitatea
ambiantă depăşeşte inferior valoarea
de 1 lx.

back

i

inactiv (off): iluminarea câmpului vizual
rămâne permanent deconectată.

Setarea în cazul mai multor VideoTerminale şi camere color

Setarea iluminării este valabilă numai pentru VideoTerminal-ul activ şi pentru
camera color activă.
Cu alte cuvinte, dacă există mai multe VideoTerminale şi/sau camere color, la
fiecare VideoTerminal se poate seta individual iluminarea pentru fiecare cameră
color.
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Display
Display
off
on

Setarea din fabricaţie: activ (on)
o

Aici se stabileşte dacă VideoTerminal-ul
poate fi pornit de la tasta de meniu.
inactiv (off): VideoTerminal-ul este pornit
numai după un apel de la uşă.
Pornirea manuală de la tasta de meniu nu
este posibilă în această setare.
activ (on): VideoTerminal-ul este pornit
după acţionarea tastei de apel sau de la
tasta de meniu.

back

i

Setarea în cazul mai multor VideoTerminale

Dacă există mai multe VideoTerminale, această setare trebuie să fie efectuată la
toate VideoTerminalele.
Limbă
Language
German
English

Setarea din fabricaţie: germană (German)
o

Aici se poate alege limba meniului,
germană sau engleză.

back
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Alocare
Assign
Assign call
Provide internal call
Assign switching action

o
o

În meniul "Alocare" (Assign),
VideoTerminal-ului îi sunt alocate
componente din sistemul de videointerfonie
(de ex. staţii de exterior, staţii de interior şi
actuatori de comutare).
Procesele de lucru exacte pentru alocarea
de componente din sistemul de
videointerfonie sunt descrise amănunţit
începând cu Pagina 23.

R: 3.10
back

S: 2.20

Alocare apel (Assign call): VideoTerminal-ului i se alocă o tastă de apel.
R: 3.10 indică numărul tastelor de apel care sunt deja memorate şi câte pot fi alocate
maxim.
În acest exemplu, VideoTerminal-ului i-au fost atribuite deja 3 taste de apel;
se pot atribui în total 10 taste de apel.
Disponibilizare apel intern (Provide internal call): un apel intern al VideoTerminalului este alocat unei staţii de interior, respectiv unui Gateway TK.
Alocare manevră de comutare (Assign switching action): o manevră de
comutare a VideoTerminal-ului este alocată unui actuator de comutare.
S: 2.20 arată câte apeluri interne au fost memorate intermediar.
În acest exemplu, sunt memorate intermediar 2 apeluri interne de VideoTerminal; se
pot memora intermediar în total 20 de apeluri interne.

i

Apel intern - manevră de comutare

Funcţia "Alocare manevră de comutare" (Assign switching actions) este activă
numai dacă la actuatorul de comutare este activ modul funcţional Programare. În
acest caz, nu se mai pot disponibiliza apeluri interne. Funcţia activă este marcată
în acest meniu cu "o".
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Setare din fabricaţie
Factory setting
Display parameters
Delete cameras
Delete call assignment
Delivered state

Aici se resetează reglajele VideoTerminalului la setările din fabricaţie.

back

Se face distincţie între:
Parametri display (Display parameters): aici sunt resetate valorile punctelor de
meniu Prioritate, Rezistenţă, Display, Limbă, Strălucire, Contrast, Culoare şi Timp de
conectare la setarea din fabricaţie.
Alocările la camerele color, tastele de apel şi staţii se păstrează.
Ştergere camere (Delete cameras): aici se şterg toate alocările camerelor. Valorile
din meniurile Frecvenţă, Iluminare, Strălucire, Contrast şi Culoare sunt resetatate la
setarea din fabricaţie.
"Ştergere camere" (Delete cameras) este necesar, spre exemplu, dacă modulul de
cuplare prin bus al staţiei video de exterior trebuie să fie schimbat.
După ce aţi executat această funcţie, este necesară o nouă înregistrare în sistem
a camerelor: în acest scop, porniţi modul funcţional Programare la dispozitivul de
comandă şi apăsaţi o tastă de apel oarecare pentru câte 3 s la toate staţiile de
exterior cu cameră color. Important: aplicaţi procedura la staţiile de exterior în
succesiunea care urmează a fi afişată ulterior în imaginea video (de ex. Uşa
principală Camera1, Uşa secundară Camera2...).
Ştergere alocare apel (Delete call assignment): aici, toate tastele de apel şi
melodiile de apel atribuite sunt şterse, respectiv resetate.
Starea livrată din fabricaţie (Delivered state): aici sunt resetate toate punctele de
meniu ale VideoTerminal-ului la setarea din fabricaţie. Suplimentar, sunt şterse
alocările la tastele de apel şi la camerele color.
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Versiune (Version)
Ve r s i o n

Aici este afişată versiunea software actuală
a VideoTerminal-ului.

03.00-CPU
01.00-GIF
03.00-KBA
03.00-SES
31.30-HW
0x152846-ADR

back

Alte puncte de meniu
Urmează punctele de meniu care sunt disponibile şi în meniul de reglaj şi care au fost
descrise deja în partea precedentă a acestui manual:
• Selectare cameră (vezi Pagina 11)
• Apel intern (vezi Pagina 11)
• Comutare (vezi Pagina 12)
• Sistem automat de deschidere a uşii (vezi Pagina 12)
• Volumul sonor al convorbirii (vezi Pagina 14)
• Volumul tonului de apel (vezi Pagina 14)
• Alocare melodie a tonului de apel (vezi Pagina 14)
• Strălucire (vezi Pagina 15)
• Contrast (vezi Pagina 15)
• Culoare (vezi Pagina 15)
• Timpul de conectare (vezi Pagina 15)
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Alocarea staţiei de exterior la VideoTerminal
Pentru a aloca o tastă de apel a staţiei de exterior la un VideoTerminal, vă rugăm să
procedaţi după cum urmează:
1. La dispozitivul de comandă apăsaţi pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional
Programare.
2. La staţia de exterior apăsaţi tasta de apel pentru 3 s.
După un scurt ton de confirmare, eliberaţi tasta de apel.
3 Staţia de exterior generează un ton de confirmare lung.

i

Eliberaţi tasta după 3 s

Dacă acţionarea tastei nu se încheie după primul ton de
confirmare, după alte 3 s se vor şterge toate tastele de
apel ale staţiei de exterior.

3s

3. La VideoTerminal apăsaţi pentru 3 s tasta
auziţi un ton scurt de confirmare.

, până

3 Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare
greşită. Este posibil ca memoria VideoTerminal-ului să fie
deja ocupată. Pot fi alocate max. 10 de taste de apel.
4. La dispozitivul de comandă apăsaţi scurt tasta
"Systemprogr.", pentru a încheia modul funcţional
Programare.

Alocarea VideoTerminal-ului prin intermediul butoanelor de apel de la etaj
Dacă în timpul punerii în funcţiune nu există acces spre locuinţă, VideoTerminal-ul
poate fi alocat şi prin intermediul unui buton de apel de la etaj, conectat.
În acest caz, VideoTerminal-ul se comportă ca o staţie de interior a sistemului de
videointerfonie Gira. Alocarea prin intermediul unui buton de apel de la etaj este
descrisă în manualul sistemului.
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Alocarea staţiei de interior la VideoTerminal
Cu ajutorul butonului de apel pentru staţii de interior, livrabil opţional, puteţi realiza
aşa-zisa funcţie Apel intern. Prin intermediul Apelului intern se poate realiza
o legătură de comunicare între staţia de interior şi VideoTerminal.
Pentru a aloca tasta de apel a unei staţii de interior la VideoTerminal, vă rugăm să
procedaţi după cum urmează:
1. La dispozitivul de comandă apăsaţi pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional
Programare.
2. La staţia de interior apăsaţi tasta de apel pentru 3 s.
După un scurt ton de confirmare, eliberaţi tasta de apel.
3 Staţia de interior generează un ton de confirmare lung.

i

Eliberaţi tasta după 3 s

Dacă acţionarea tastei nu se încheie după primul ton de
confirmare, după alte 3 s se vor şterge toate tastele de
apel ale staţiei de interior.

3s

3. La VideoTerminal apăsaţi pentru 3 s tasta
auziţi un ton scurt de confirmare.

, până

3 Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare
greşită. Este posibil ca memoria VideoTerminal-ului să fie
deja ocupată. Pot fi alocate max. 10 de taste de apel.
4. La dispozitivul de comandă apăsaţi scurt tasta
"Systemprogr.", pentru a încheia modul funcţional
Programare.
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Atribuirea VideoTerminal-ului unei staţii de interior
Cu VideoTerminal-ul se poate realiza aşa-numita funcţie de apel intern. Prin
intermediul Apelului intern se poate realiza o legătură de comunicare între
VideoTerminal şi staţia de interior.
Pentru a VideoTerminal-ul unei alte staţii de interior, vă rugăm să procedaţi după cum
urmează:
1. La dispozitivul de comandă apăsaţi pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional
Programare.
Menu

2. La VideoTerminal apăsaţi tasta "Meniu" (Menu), pentru
a apela meniul de punere în funcţiune.

Assign

3. În meniul de punere în funcţiune a VideoTerminal-ului
selectaţi punctul de meniu "Alocare" (Assign).

Provide
internal call

4. În meniul "Alocare" (Assign) selectaţi punctul de meniu
"Disponibilizare apel intern" (Provide internal call).

Internal call 1

5. În meniul "Disponibilizare apel intern" (Provide internal
call) selectaţi apelul intern dorit (1-14) şi confirmaţi.
3 VideoTerminal-ul generează un ton de confirmare lung.
6. La staţia de interior apăsaţi pentru 3 s tasta
auziţi un ton scurt de confirmare.

, până

3 Un ton de confirmare lung indică o alocare reuşită.
Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare
greşită. Este posibil ca memoria staţiei de interior să fie
deja ocupată. Unei staţii de interior i se pot aloca
max. 10 taste de apel (staţia de interfon de interior în
varianta aparentă max. 15 taste de apel).
7. La dispozitivul de comandă apăsaţi scurt tasta
"Systemprogr.", pentru a încheia modul funcţional
Programare.
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Atribuirea actuatorului de comutare unui VideoTerminal
1. La dispozitivul de comandă apăsaţi pentru 3 s tasta
"Systemprogr.", pentru a porni modul funcţional
Programare.
3 La actuatorul de comutare se aprinde intermitent LED-ul
ultimului regim funcţional reglat.
2. La actuatorul de comutare apăsaţi de mai multe ori
tasta "Funcţie (Funktion)", până când LED-ul regimului
funcţional dorit se aprinde intermitent.
3. La actuatorul de comutare, apăsaţi pentru 3 s tasta
"Progr.", până când LED-ul de lângă tastă se aprinde
intermitent.
Menu

4. La VideoTerminal apăsaţi tasta "Meniu" (Menu), pentru
a apela meniul de punere în funcţiune.

Assign

5. În meniul de punere în funcţiune a VideoTerminal-ului
selectaţi punctul de meniu "Alocare" (Assign).

Assign
switching action

6. În meniul "Alocare" (Assign) selectaţi punctul de meniu
"Alocare manevră de comutare" (Assign switching
action).

Switching
action 1

7. În meniul "Alocare manevră de comutare" (Assign
switching action) selectaţi manevra de comutare dorită
(1-14) şi confirmaţi.
3 Un ton de confirmare lung adevereşte o alocare reuşită.
8. La dispozitivul de comandă apăsaţi scurt tasta
"Systemprogr.", pentru a încheia modul funcţional
Programare.
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Date tehnice
Dimensiuni:

182 x 240 x 52 mm (L x H x l)

Alimentare cu tensiune:

24 V CC ± 10%, 700 mA

Temperatura ambiantă:

-5 °C până la +40 °C

Gradul de protecţie:

IP 20

Conexiuni:

2 cleme cu şurub pentru linia de bus bifilară
2 cleme cu şurub pentru butonul de apel
de la etaj
2 cleme cu şurub pentru alimentarea
suplimentară
1 conectori multipli pentru linia de
bus de sistem (6 poli)

Sistem de culori:

PAL

Număr de puncte de imagine:

640 x 480 (H x V)

Lungimi admise ale conductorilor
între VideoTerminal - alimentare
cu tensiune:

VideoTerminal – cameră color:

50 m la diametrul conductorului de 0,6 mm
80 m la diametrul conductorului de 0,8 mm
(rezistenţa electrică a buclei ≤ 6,5 Ω)
vezi manualul sistemului
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Garanţia producătorului
Oferim garanţie în cadrul dispoziţiilor legale.
Vă rugăm să trimiteţi instalaţia fără taxare poştală, cu o descriere a defecţiunii, la
serviciul nostru central pentru clienţi.
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Germania
_________________________
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com
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