Csengető beállítása, menüpontok ismertetése
Cégünk által fejlesztett időzítős relé vezérlő programozása webes felületen történik. Éppen ezért
ajánlott a beüzemeléskor az eszköznek fix ip címet adni, melyet a böngészőbe írva, elérhetjük a
beállítási felületet a felhasználónév és jelszó páros megadását követően.

1. ábra: Bejelentkezési felület

2. ábra: Kezdőképernyő
A 2. ábrán a kezdőképernyő látható. Itt az alábbi lehetőségek közül választhatunk:
-

csengetési rend
programok
események
hangok
rendszer
információk

Egy adott menüpontra kattintást követően a jobb felső sarokban található Főoldal gombra, vagy a
MéDiaNet IT Zrt. logóra kattintva juthatunk vissza a kezdőképernyőre.
Az információk fülön az általános adatokat olvashatjuk eszközünkről: szoftver és hardver információk,
aktuális beállítások megtekintése.

3. ábra- Információk fül

Csengető programozásához szükséges menüpontok:
A hangfájlok feltöltésére a hangok menüpontban van lehetőségünk, ahol célszerű mp3 formátumban
feltölteni fájljainkat. A tallózás gombra kattintva, kiválasztjuk a feltölteni kívánt hanganyagot, majd
a változások mentése gombra kattintva véglegesítjük azokat.

4. ábra – Hangok listája

A következő lépésben különböző eseményeket hozhatunk létre, melyekhez tetszés szerint, a már
korábban feltöltött hangfájlokból válogathatunk. Az esemény létrehozás az új sor kitöltésével történik,
ahol megadjuk az esemény nevét, kiválasztjuk a lejátszani kívánt hangfájlt,a várakozás hosszát és a
típust.
Amennyiben a csengetőnket nem dallamcsengőként, erősítőre kötve szeretnénk használni, akkor nem
adunk meg hangfájlt, hanem beállítjuk a várakozás hosszát, ahogy az 5.ábra 5.sorában látható.

5. ábra – Események listája
Miután feltöltöttük a hangokat, beállítottuk az eseményeket, következhet a csengetési rendek
kialakítása. Első feladatunk, hogy a programok menüpontban létrehozzuk a csengetési programokat.
Egyszerűen az új sorban megadjuk a csengetési rend nevét, a változások mentése gombbal pedig
véglegesítjük azt. Ha már több programot létrehoztunk, akkor az éppen aktuális jelölése az aktív
felirattal kerül megkülönböztetésre. Amennyiben változtatni szeretnénk ezt, egyszerűen csak menjünk
a beállítani kívánt program sorába, ott kattintsunk a beállít lehetőségre, és a kiválasztott csengetési
rend azonnal életbe lép.

6. ábra – Programok
A programok létrehozása után következhet a csengetési rendek megadása. Ehhez kattintsunk a
csengetési rend menüpontra. Szintén az új sor kitöltésével történik a feltöltés. Kiválasztjuk melyik

programot szeretnénk létrehozni a fenti legördülő menüből (ahol a Ballagas) látható. Ezután az
időpontot és az esemény típusát kell megadnunk.
Az időpont megadása az alábbi formában történik:
Például a 8:00 órás időpont megadás: 80000

7. ábra – Csengetési rend

Kijelző információk:

A kijelzőn láthatjuk az aktuális dátumot, és időt, illetve megjelenik a csengetési rend szerinti éppen
következő esemény ideje és típusa.

Műszaki adatok
Hálózati feszültség: 110-230 V
Pontosság: internetes időszinkronizáció
Méret: 200 x 150 mm
USB 4x
LAN 1x
Audio out
2 relé

