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LED diodų švietimo reikšmės 

Ragelio būsena 

 

Skambučio 

būsena 

Užrakto 
būsena 

Kas 20 sekundžių sumirksi vienas žalias žybsnis    20 SEK           Aktyvi       Aktyvi 

Vienas  raudonas žybsnis po 1 sekdundės, vienas žalias žybsnis  kas 20 
sekundžių 

1 sek        20 sek        1 sek  

 

      Aktyvi 
 

      Neaktyvi 

Du raudoni žybsniai kas 20 sekundžių               20 SEK        Neaktyvi       Neaktyvi 

 

 

 

 Trumpa vartotojo instrukcija Proel PC512 pasikalbėjimo ragelis   
 

Pasikalbėjimo ragelis PC512 turi du aktyvius mygtukus: P1(viršutinis) ir P2 (apatinis). Už mygtuko P1 yra LED 
diodinė lemputė, kuri parodo pasikalbėjimo ragelio būseną. 

Standartiškai mygtukas P1 naudojamas durų atidarymui, o mygtukas P2 antram išėjimui valdyti, pvz. vartų atidarymui, jei 

sistemoje jie pajungti. 

 

Ragelio PC512 funkcijos: 
 

Ragelis būdėjimo rėžyme: 

•  Trumpai paspauskite P1  paskambinsite į apsaugos pultą (jei sistema palaiko) 

•  Ilgai palaikykite P1  įjungiama/išjungiama “biuro” funkcija (2 supypsėjimai = įjungta., 1 supypsėjimas =  išjungta) 

(specialios versijos ragelis) 

•  Ilgai palaikykite P2  įjungiamas/išjungiamas garsas (2 supypsėjimai = įjungtas, 1 supypsėjimas =  išjungtas)  

•  Ilgai palaikykite kartu P1 ir P2 įjungiamas/išjungiamas kodo surinkimo garsas, ragelis turi būti uždėtas (2 

supypsėjimai = įjungtas, 1 supypsėjimas =  išjungtas) 

•  Ilgai palaikykite kartu P1 ir P2 įjungiamas/išjungiamas LED pašvietimas, ragelis turi būti nuimtas (3 supypsėjimai 

= įjungtas, 4 supypsėjimas =  išjungtas) 

 

Kai pasikalbėjimo ragelis skamba, bet nepakeltas: 

•   Trumpai paspausdami P2  reguliuosite skambėjimo garsą 
Pakėlus pasikalbėjimo ragelį, pokalbio metu: 

•   Trumpai paspauskite P1  norėdami atrakinti duris 

•   Trumpai paspauskite P2  norėdami atidaryti antra išėjimą, pvz vartus (jei sistema palaiko) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasikalbėjimo ragelio programavimas 
 

Norint atlikti visas meniu operacijas, pasikalbėjimo ragelis turi būti pajungtas prie telefonspynės sistemos 
(Pasikalbėjimo ragelyje laidas pajungiamas prie L+ ir L- kontaktų) 
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Programavimo meniu valdymas: 

Programavimo meniu turi kelias paprogramės punktus. Norėdami įvesti nurodytą paprogramę, palaikykite nuspaudę 

klavišą P2 ir pradėkite ne vėliau kaip per 0,5 sek. - paspauskite klavišą P1 tiek kartų, kiek rodo paprogramės numeris, 

neatleisdami klavišo P2, kol neprasidės garso signalas. Tolimesnis pasikalbėjimo ragelio programavimo elgesys 

priklauso nuo pasirinktos paprogramos. 
 

Pasikalbėjimo ragelio programavimo būseną signalizuoja LED diodais ir pyptelėjimo signalais (garsinis signalas). 

Skaitydami nustatymus (pvz., Įrenginio numerį), buvo priimta ši sutartis: 

•    skaičius nurodomas dešimtainio skaičiaus sistemoje, o kiekvienas skaitmuo pateikiamas atskira seka, kurią nuo 

kitų skiria tam tikras laikas 

•    skaitmenys pateikiami nuo pradžios iki galo (pvz., butui „234“ seka yra 2, 3, 4) 

•    nuo 1 iki 9 trumpi pyptelėjimai simbolizuoja skaičius 1–9, ilgieji pyptelėjimai skaičių 0 
 

Nustatymai pateikiami tuo pačiu būdu. Nuo 1 iki 9 trumpai paspaudus - įves skaitmenį nuo 1 iki 9, 

o ilgesnis paspaudimas (apie pusę sekundės) – “0” nulį. 
 

P1 – funkcija, buto numero patikrinimas 

Šioje paprogramėje Jums parodys esamą nustatytą ragelio numerį, sumirksėdamas LED diodu tam tikrą kiekį. LED 

sumirksėjimo indikacija aprašyta aukščiau. 
 

P3 – funkcija, tikrinti likusį “Biuro” rėžimo laiką 

Šiame paprogramėje pasikalbėjimo ragelis rodo likusį „Biuro“ režimo įjungimo laiką (minutėmis). Ši funkcija 
pasiekiama tik specialioje programinės įrangos versijoje.  

 

P5 – funkcija, pasikalbėjimo ragelio adreso nustatymas 

Šioje programoje nustatomas fizinis pasikalbėjimo ragelio adresas. 

Skaičiaus įvedimas mygtukų paspaudimu: 

1.   Užėjus į paprogramę 5, sistema patvirtina dviem ilgais si gnalais. 

2.   Jeigu nebus tolimesnių veiksmų, po 4 sekundžių pasikalbėjimo ragelis išeina iš programavimo, patvirtindamas išėjimą. 

(punktas 8) 

3.   Mygtuku P1 įveskite pirmą skaičiaus skaitmenį. PVZ 7 butas – paspauskite 7 kartus (jeigu vieno skaitmens buto 

numeris, pereiti į 5 punktą) 

4. Jei reikia po pirmo suvesto skaitmens veskite antrą skaitmenį, ir jei reikia, suveskite ir trečią skaitmenį. Tarp skaitmenų 

suvedimo padarykite 0,5 sekundės pauzę. PVZ 170 butas – paspaudžiate vieną kartą, tada septynis kartus ir vieną kartą 

palaikote 1 sekundę (tada įsirašo skaitmuo 0). 

5.   Po 4 sekundžių sistema pakartos Jūsų įvestą buto numerį, sumirksint LED lemputei 

7.   Įrenginys patvirtins numerio išsaugojimą trimis trumpais pyptelėjimais. Galite nepaisyti patvirtinimo ir iškart įvedę 

skaičių palaikykite nuspaudę mygtuką P1, kol numeris bus išsaugotas (3 pyptelėjimai). 

8.   Ilgas garsinis signalas patvirtins išėjimą iš programavimo rėžimo 
 

P7 – funkcija, “Biuro” laiko programavimas 

Programa leidžia užprogramuoti laiką, per kurį “Biuro“ funkcija bus aktyvi. Pranešta apie laiką 

yra per kelias minutes. Šį parametrą reikia užprogramuoti tik vieną kartą. Maksimalus funkcijos veikimo laikas yra 10 

valandų. Numatytas ir gamykliškai nustatyta 8 valandos. Laiko įvedimo būdas yra analogiškas, kaip pasikalbėjimo ragelio 

numerio įvedimas  (P5 funkcija). 
 

P8 – funkcija, patikrinti įrangos versiją 

Funkcija skirta serviso poreikiams. Parodoma dabartinė sistemos versija.  
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Paprogramės 2, 4 ir 6 yra skirtos naudoti ateityje, šiuo metu neaktyvios. 

http://www.smartdoor.lt/
http://www.smartdoor.lt/

