МОДУЛ: GSM Video – дайлер
GSMVideo V-1a

РАБОТА С МОДУЛА
Първите три телефона, записани в SIM-картата имат право да се свързват по видео връзка с модула и
да превключват изхода Out. Останалите до 4 до 9 място само се оповестяват при алармено събитие.
Видео връзка:
След като дайлерът е свързан, програмиран, включен и в режим „READY” (бавно мига само зеленият
светодиод), от телефон, записан на позиция 1 до3 изберете дайлера с Video-Call. На телефона си ще
имате поглед в реално време от камерата, която е била последно избрана (1 или 2). Ако имате свързан
микрофон, ще чувате и звук.
С бутоните на телефона си можете да изберете #1 или #2 за да превключите на съответната камера,
след което може да се наложи да затворите и да изберете отново модула, за да имате поглед от другата
камера.
ВАЖНО: камерите започват да записват от момента на постъпване на сигнал на вход Z1 или Z2 (ако
сработят едновремено Z1 и Z2, ще записва камера 1, която е с приоритет). Обърнете бнимание:
когато изберете дайлера с Video Call, записът се прекратява и започвате да наблюдавате в реално
време какво се случва! Т.е. няма да имате запис на това, което сте гледали директно. Затова, ако
прецените, че трябва да документирате случващото се, с комбинацията *0 можете да включите запис
на ставащото в момента. Модулът ще прекъсне връзката и ще направи запис, който после можете да
разгледате.
Ако сработят едновремено Z1 и/или Z2 и А (аларма), видео дайлерът първо прави запис 30сек., след
което започва цикъл от прозвъняване по Voice.
С комбинацията *1 до *9 можете да разгледате записи от 1 до 9 (най- актуалният е №1), записани в
модула. Ако по време на прегледа на запис натиснете нова команда, тя ще се изпълни след края на
прегледа, който тече в момента.
Войс връзка:
Ако искате да превключите изхода Out, от телефони 1 до3 наберете модула с Voice-Call. Модулът ще
Ви затвори, ще смени състоянието на изхода Out и ще Ви изпрати SMS с новото състояние на Out.

ВНИМАНИЕ !
Антената се върти само в равнината около гайката си !
Ако поставяйте модула в метална кутия, използвайте изнесена антена!

ВАЖНО!
За да се следи напрежението на системата е необходимо джъмпера AC/ BATT ENABLE
да бъде поставен. Ако това не се изисква- трябва да се извади.
Не свъзвайте захранването на дайлера директно към акумулатора на централата, а към
кламите AUX (захранване на датчици и устройства).
Гаранционен срок: 24 месеца.

Enjoy!
ETA-SYS

