TELEFONE iLOFT VDS EXTRA

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

PORTUGUÊS

Cod. 97631PUSR V06_11
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FUNCIONAMENTO TELEFONE iLOFT

LED vermelho
LED verde
LED azul
MICRO
Botões

Botões
Botão do trinco / chamada ao porteiro.

Potenciómetro

· Ao pressionar este botão, o trinco é activado. É possível abrir a porta em qualquer
altura. Quado se envia o comando de Trinco, o terminal Ab proporciona um
negativo para activar um dispositivo externo qualquer (se existir).
· Com o telefone pousado (sem áudio), ao premir este botão realiza-se uma
chamada ao porteiro (se existir portaria). Recebe-se uma confirmação acústica
através de um ‘bip’.
Botão de activação de Áudio, Desligar e Ligação automática.
· Ao receber uma chamada, dispõe de 30 segundos para responder. Durante
este tempo, o LED azul pisca indicando uma chamada em espera.
· Activação de áudio: Ao receber uma chamada, premir e soltar este botão para
falar com o visitante. Abre-se o canal de áudio no sentido rua e vivenda, o
funcionamento é em modo mãos livres. O LED azul permanecerá aceso,
indicando uma conversação com a placa de rua.
· Desligar: premir para terminar a comunicação, caso contrário a conversação
terminará em 90 segundos. Ao terminar, apaga-se o LED azul.
· Ligação automática (placa principal): em repouso, premir e soltar este botão (o
LED azul acende-se).
Notas:
- A conversação é privada, nenhum outro terminal poderá ouvi-la.
- O modo «mãos-livres» é o modo predefinido.
- Durante o tempo em que o canal de áudio estiver aberto, o áudio de subida pode
ser regulado com o potenciómetro, sem afectar o volume da chamada. O valor
seleccionado só será aplicado, quando se ajustar o volume da chamada.
- Se o canal estiver ocupado, ouve-se um sinal de erro «BIP» e o modo de ligação
automática não é activado.
- Se o telefone estiver configurado em «modo simplex» (premir para falar e soltar
para ouvir), o canal de áudio é activado para se ouvir o som da rua.
- A ligação automática é sempre realizada com a placa principal, excepto quando é
recebida uma chamada da placa secundária. Depois de terminada a conversação,
a ligação automática é realizada com a placa secundária durante 30 segundos.
Decorrido este tempo, é realizada com a placa principal.
- Durante uma conversação «mãos-livres», é possível mudar para o «modo simplex».
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F1: Botão para funções adicionais.
- Modos de operação:
· Inicialmente, está configurado por defeito como saída e envia um negativo.
Nota:
- A partir do telefone, é possível activar um relé auxiliar ligado ao terminal F1
para alguma função extra como a luz do patamar, a activação do alarme, etc.
· Em combinação com um decoder MDS/ADS (versão V 2.5 ou superior), é possível
enviar uma chamada de pânico à portaria MDS. Ao pressionar o botão F1, o
comando correspondente é transmitido pelo bus, para além de o próprio telefone
activar uma saída para poder activar sensores (MDS).
Nota:
- Caso exista uma Portaria de Pânico MDS, o telefone utilizará o terminal F1
como entrada em vez de saída, de maneira que será possível aplicar um
botão de pânico externo que, quando se active o telefone, enviará o
correspondente comando F1.
Para poder transmitir o comando, é necessário activar a opção através da:
o
o

Portaria de Pânico MDS em MODO DIA ou
Dentro do menu «Programação do endereço do telefone a partir do
telefone», voltar ao modo de repouso, pressionando:

+

+ F1

(simultaneamente).
Portaria de Pânico - Selecção do MODO

0
ABC

1. Entrar na programação, marcando «0».
O ecrã mostra uma série de traços.

______

DEF

1

2

GHI

JK L

4

5

6

PQR

TUV

WXYZ

3

7

8

9

MNO

*

0

#

A

B

C

D

B

2. Pressionar «B» e «3» repetidamente até
completar os traços, para que o ecrã
apresente o modo de funcionamento actual.

3

3

B333__
3. Utilize as teclas de seta para seleccionar o
modo de funcionamento desejado:

NOITE
DIA
B

Pág. 18

4. Prima «B» quando o modo de funcionamento
desejado aparecer no ecrã.
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Estando em «Programação do endereço do telefone a partir do telefone»

5"

¸

+

+

1. Estando no menu «Pro- 2. Para activar este estado, devem manter-se
gramação do endereço do
pressionados os três botões simultaneamente
telefone desde o telefone»
durante 5" até que os LEDs se apaguem: botão F1,
(o LED vermelho e o azul
botão e botão .
permanecem acesos)
Se, pelo contrário, se deseja desactivar a opção de envio do comando F1, podese proceder da seguinte forma:
o Portaria de Pânico MDS em MODO NOITE. Ver página anterior.
o Dentro do menu «Programação do endereço do telefone a partir do
telefone», voltar ao modo de repouso, pressionando:
+ F1
(simultaneamente).
Nota:
- Quando se desactiva o envio do comando F1, o terminal F1 passa a funcionar
como saída.
Estando em «Programação do endereço do telefone a partir do telefone»

5"

¸

+
1. Estando no menu «Pro- 2. Para desactivar este estado, devem manter-se
gramação do endereço do
pressionados os dois botões simultaneamente
telefone desde o telefone»
durante 5" até que os LEDs se apaguem: botão F1 e
.
(o LED vermelho e o azul
botão
permanecem acesos)
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F1: Botão para funções adicionais.
Sinalização dos LED
ESTADO (Telefone)
Não programado

LED azul

LED verde

LED vermelho

intermitente muito lento

Em repouso
Chamada

intermitente rápido

Áudio mãos-livres

fixo

Áudio de descida (modo simplex)

fixo

Áudio de subida (modo simplex)

intermitente lento
fixo

Não incomodar
Abertura Auto (Doormatic)

intermitente lento

Selec. Melodia Placa 1

intermitente lento

Selec. Melodia Placa 2

intermitente rápido

Prog. Endereço

fixo

fixo

FUNÇÕES DISPONÍVEIS
• Abertura de porta e Abertura de porta automática (DOORMATIC)
• Chamada ao porteiro (se existente)
• Regulação do volume da chamada (8 níveis)
• Desactivação da chamada (Não incomodar)
• Selecção de melodias (5 opções)
• Campainha de porta
• Programação a partir do terminal e a partir da placa de rua
• Regulação do volume do áudio de subida
• Activação simultânea da saída auxiliar Ab durante a abertura da porta
• Activação simultânea da saída auxiliar F1 enquanto se pressiona F1
• Activação de campainhas e luzes na chamada
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Funcionamento
Atender uma chamada
· Ao pressionar o botão de chamada na Placa de Rua ouve-se um som de chamada,
tanto na placa de rua como no telefone.
· Ao receber a chamada no telefone, dispõe de 30 segundos para atender. Durante
este tempo, o LED azul pisca indicando uma chamada em espera.
· Activação de áudio: Ao receber a chamada, premir e soltar o botão
para falar com
o visitante. Abre-se o canal de áudio no sentido rua e vivenda, o funcionamento é em
modo mãos-livres. O LED azul permanecerá aceso, indicando uma conversação
com a placa de rua.
· Desligar: premir o botão para terminar a comunicação, caso contrário a conversação
terminará em 90 segundos. Ao terminar, apaga-se o LED azul.
· Ligação automática (placa principal): com o telefone em repouso, premir e soltar
este botão
(o LED azul acende-se).

¸

30"

Se estiver em modo de conversação simplex (premir o botão
ouvir).

para falar e soltar para

· Ao pressionar o botão de chamada na Placa de Rua ouve-se um som de chamada,
tanto na placa de rua como no telefone.
· Ao receber a chamada no telefone, dispõe de 30 segundos para atender. Durante
este tempo, o LED azul pisca indicando uma chamada em espera.
o LED azul continua a piscar, enquanto que o áudio de subida
· Premir e soltar o botão
permanece activo (ouve-se a placa no telefone).
· A partir deste momento, cada vez que o botão
é premido, activa-se o canal de áudio
de descida (ouve-se o telefone na placa) com o LED azul aceso e fixo.
· Ao soltar o botão , activa-se o canal de áudio de subida (ouve-se a placa no telefone)
com o LED azul intermitente.
· Desligar: premir o botão para terminar a comunicação, caso contrário a conversação
terminará em 90 segundos. Ao terminar, apaga-se o LED azul.
· Ligação automática (placa principal): com o telefone em repouso, premir e soltar
este botão
(toque curto), o LED azul pisca (indicando modo simplex).
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canal áudio
Rua - Vivenda

canal áudio
Vivenda - Rua

Abertura da porta
Ao receber uma chamada a partir da placa de rua, é possível
abrir a porta a qualquer momento, premindo o botão
.
Quado se envia o comando de Trinco, o terminal Ab proporciona
um negativo para activar um dispositivo externo qualquer (se
existir).

Modo «Abertura automática» (DOORMATIC)
Com o modo «Abertura automática» activado, quando é recebida uma chamada a
partir da placa de rua, o trinco é activado assim que termina a melodia de chamada.
A função de abertura de porta está desactivada por defeito. Deve ser previamente
activada (instalador), para poder ser utilizada pelo utilizador.

1

2

+
1. Para activar o funcionamento, manter 2. Para desactivar o funcionamento,
simultaneamente premidos o botão
e o
manter simultaneamente premidos o
botão , até que o LED verde comece a
botão e o botão , até que o LED
piscar.
verde se apague.
Depois de activado o funcionamento,
realizar-se-á a abertura da porta automática
com a chamada.
Nota importante:
-Pág.
A função
de porta automática NÃO pode ser utilizada, sem que tenha sido previamente
22
activada.
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- Quando a função de «Abertura automática» esteja activada e se recebe uma chamada
desde a placa de rua, ao activar-se o trinco, será também enviado um negativo para o
terminal «Ab» durante 1 segundo.
Cancelar som de chamada
Se, durante a regulação do volume da chamada, o potenciómetro
for colocado na posição mínima, o LED vermelho acende-se
indicando que a chamada está desligada.
A desactivação afecta todas as melodias geradas pelo telefone.
Para desactivar o cancelamento do som de chamada, colocar o
potenciómetro numa posição que não a mínima. O LED regressa
ao seu estado anterior.
Potenciómetro

Nota:
- O LED azul piscará durante durante a recepção de uma
chamada, quer esteja ou não activada.
- Caso a chamada esteja desligada, o prolongador de chamada
não soará nem o activador de luzes e campainhas será
activado.
- Para mais detalhes sobre o funcionamento: ver «Regulação
do volume da chamada».
F1 (Funções adicionais)
Consulte o seu instalador acerca da função que está programada.
Opções:
- A partir do telefone, é possível activar um relé auxiliar
ligado ao terminal F1 para alguma função extra como
a luz do patamar, a activação do alarme, etc.
- Pode-se enviar uma chamada de pânico à portaria
MDS, para além de o próprio telefone activar uma saída
para poder activar sensores (MDS).
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