VENEZIA és VALENCIA, kaputelefon lakáskészülék szerelési segédlet
(1+n és 1+n+ajtócsengő /2+n/, „diódás” rendszerek.)
Ha Ön nem szerelt még kaputelefont, ezt a leírást szerelés előtt feltétlenül olvassa el, továbbá a régi
készüléket ne szerelje le a falról, a vezetékeket se kösse le róla, amíg az alábbiakat nem
tanulmányozta! ( A legjobb megoldás: a szerelést szakemberre bízni! )
Ön egy ún. „diódás” rendszerű kaputelefon lakáskészüléket vásárolt és csak akkor tudja használni, ha a kiépített
kaputelefon hálózat is ilyen rendszerű! A rendszer legfeltűnőbb jellemzője, hogy a kültéri egységen a hívógombot
csak a hívás idejéig kell nyomni.
(Ha a gombot folyamatosan, a beszélgetés ideje alatt is nyomni kell, akkor ez a készülék nem a rendszerhez való.
Aquincum vagy Andalúzia nevű, MKT rendszerű készüléket kell vásárolni! Kérjen tanácsot az eladótól.)
A két készülék csak külalakban tér el egymástól, elektronikusan teljesen azonos. Ezek a lakáskészülék az MDS08,
MDP18 vagy MDP28 elektronikával szerelt FERMAX, és MDS07 vagy MTE18 elektronikával szerelt TESLA kültéri
egységekkel kifogástalanul működnek.
Ha a meglévő kaputelefon megfelel a fenti követelményeknek, a készülék megfelelő bekötés esetén is csak akkor
fog működni, ha a rendszer többi része (kültéri egység, tápegység, huzalozás) ép és üzemképes.
A régi készülék leszerelése előtt a huzalokon jelölje meg melyik hova van bekötve!
Szerelés, bekötés:
A lakáskészülék csak falra szerelve működik helyesen, asztali használatra csak kiegészítő egységgel (MAK1001,
asztali tartó) alkalmas! A készüléket ne szerelje sugárzó hőnek kitett helyre, párás, vizes környezetbe és egyenetlen
falfelületre!
- A készülék felerősítéséhez peremes tiplit használjon! (d=6 mm, csavar: DK 4 x 35 mm.)
- Szerelés előtt a készülék fedelét, majd a zsinór csatlakozójának oldása után, a kézi beszélőt is távolítsa el!
- A készülék alapján lévő, felerősítő lyukakon keresztül, a 2 db tipli helyét a falon jelölje be, majd építse be a falba!
- A huzalokat a bevezető nyíláson vezesse át, majd az alaplapot erősítse a falra! Ügyeljen, hogy az alaplap ne
görbüljön meg, ez helytelen működéshez vezet! (Nem peremes tipli alkalmazásánál ez előfordulhat /Venezia/ .)
A készülékek bekötése:

VENEZIA

VALENCIA

A „G” pontot csak akkor kell bekötni, ha az ajtócsengő generátor vonala is ki van építve.
- A megfelelő bekötés kiválasztásához a régi készülék bekötését célszerű figyelembe venni. Ha rossz bekötést
választott, a készülék nem működik.
- Ha az ajtócsengő jelet is a kaputelefon adta, először az „L” és „K” pontokat kösse be, majd próbálja ki a készüléket!
- A normál kaputelefon funkciók (hívás, beszéd, zárnyitás) kifogástalan működése után kösse be az ajtócsengő
vezetékét! (Lásd: szaggatott vonallal jelzett, 2+n /ajtócsengős/ rendszerű bekötés.)
- Bekötés után a huzalokat igazítsa el, ügyeljen arra, hogy az áramköri panel fölé ne kerüljön huzal, mert a zárnyitó
gomb és a beszédváltó billentyű működését akadályozza.
- A kézi beszélő zsinórt csatlakoztassa az eredeti állapotnak megfelelően!
- A készülék fedelének visszaszerelése előtt ellenőrizze a készülék működését! (Helyes működés esetén a hívás csak a
beszédváltó billentyű lenyomott, a beszéd továbbá zárnyitás a billentyű felengedett állapotában lehetséges!)
- A fedelet csavarozza fel! Figyeljen a pontos illesztésre! Ellenőrizze a zárnyitó és a beszédváltó gomb akadálytalan
működését, majd ismét próbálja ki az üzemszerű működést!
A készülék a kagyló felemelésével azonnal kapcsolatba kerül a kültéri egységgel. (A kagylót nem szabad „mellé”
tenni, mert a lakás zaja kihallatszik az utcára, továbbá a beemelt készülék terheli a rendszert.)
Párhuzamosan is lehet készülékeket kötni, egy ’Lakás’ vonalra max. 3 db-ot, ezek hívás esetén egyszerre jeleznek.
A Venezia ’S’ és a Valencia ’S’ jelzésű változatok csak akkor kapcsolnak be, ha a kagyló felemelése előtt hívó-jel
érkezett a készülékre. A bekapcsolt állapotot egy másik készülék hívójele szünteti meg. (Az a beemelt készülék,
amelyre nem érkezett hívás, nem terheli a rendszert!) Az ’S’ jelű készülékeket nem lehet párhuzamosan kötni!

