
Panduan Referensi Cepat untuk VL-SV74, VL-MV74, VL-SV75, 
dan VL-MV75
Dokumen ini menjelaskan pengoperasian dasar VL-SV74, VL-MV74, VL-SV75, dan VL-MV75.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web kami dan temukan dokumen:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/sv74 
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Monitor Utama
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A Layar
B Lampu pemutaran (biru)
C Pengeras suara
D Tombol Pemutar ({g}) 
E Tombol BICARA ({ }) 
F Tombol panggil ({ })
  Tekan untuk memanggil monitor tambahan saat monitor utama 

dalam keadaan diam atau mentransfer panggilan.
G Tombol buka kunci ({ })
H Tombol menu  ({ })
I Tombol MATI ({ })
J Tombol monitor ({ })
K Mikrofon
L Tombol volume ({ })
  Tekan untuk mengatur volume dering ketika monitor utama diam 

atau ketika ada panggilan masuk. 
Tekan untuk mengatur volume unit penerima saat berbicara atau 
memantau. 

M Tombol RESET
  Jika monitor utama tidak dapat dioperasikan dengan benar, 

tekan tombol {RESET} dengan benda yang runcing untuk 
menyetel ulang monitor utama. (Gambar yang telah direkam dan 
pengaturan yang telah dikonfigurasi tidak akan terpengaruh.)

Soft key Monitor Utama

A

B

A Ikon soft key
  Menunjukkan item yang akan dipilih saat Anda menekan soft 

key tepat di bawah masing-masing ikon. Ikon yang ditampilkan 
bervariasi tergantung pada layar yang aktif dan operasi yang 
berjalan.

B Soft key
  Memilih item yang ditampilkan di layar tepat di atas masing-

masing soft key.

Doorphone
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A Penutup lensa
B Lensa kamera
C Lampu LED
  Digunakan untuk menerangi wajah pengunjung atau daerah di 

depan doorphone agar wajah pengunjung dapat terlihat dalam 
gelap.

D Tombol panggilan dan indikator 
  Menyala ketika daya dihidupkan untuk monitor utama yang 

tersambung.
E Mikrofon
F Pengeras suara
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Pengoperasian
Menjawab panggilan doorphone
Saat Anda menerima panggilan dari doorphone, monitor utama dan monitor tambahan berbunyi dan menampilkan gambar 
dari doorphone tersebut.
Untuk menjawab panggilan
Tekan { }.

 ● Bicaralah dalam jarak sekitar 50 cm dari mikrofon.
 ● Bicaralah secara bergantian dengan pengunjung. Jika Anda dan pengunjung berbicara pada saat yang bersamaan, Anda 

tidak akan dapat mendengar satu sama lain.
 ● Anda dapat berbicara hingga sekitar 90 detik.

Untuk mengakhiri panggilan
Tekan { }.

Berbicara dengan perangkat lain
Anda dapat melakukan panggilan interkom antara monitor utama dan monitor tambahan.
Untuk melakukan panggilan
1. Tekan { }.
2. Jika terdapat beberapa perangkat, pilih perangkat yang akan dipanggil → .

 ● Untuk memanggil semua perangkat, pilih “Call all together” → .
3. Panggil pihak lain.
4. Bicaralah dengan pihak yang dipanggil saat mereka menjawab panggilan.
5. Jika sudah selesai, tekan { }.
Untuk menerima panggilan
1. Saat menerima panggilan interkom, tekan { } untuk berbicara dengan pihak yang memanggil.
2. Jika sudah selesai, tekan { }.

Memantau keadaan luar dengan doorphone
Anda dapat memantau suara dan gambar dari doorphone dengan menggunakan monitor utama dan monitor tambahan.
1. Tekan { }.

 ● Jika terdapat beberapa doorphone, pilih doorphone yang diinginkan → .
 ● Gambar dari doorphone ditampilkan.

2. Pantau suara dan gambar.
 ● Anda dapat berbicara dengan pihak yang dipantau dengan menekan { }.

3. Jika sudah selesai, tekan { }.

Merekam secara manual (merekam saat memantau)
Monitor utama dan monitor tambahan dapat merekam gambar secara manual saat memantau.
Saat memantau, tekan . Hingga 4 gambar akan direkam.

 ●   ditampilkan di layar saat merekam.

Memutar gambar yang direkam
Jika ada gambar baru (misalnya, belum diputar) yang direkam, lampu pemutaran menyala.
1. Tekan { }.

 ● Layar “Recorded image list” ditampilkan.
2. Pilih “Unplayed images” (untuk gambar yang baru) atau “Played images” (untuk gambar yang telah diputar) → 

.
 ● Set gambar terbaru dari jenis yang dipilih ditampilkan.

3. Telusuri beberapa set gambar dan gambar.
 ● Operasi berikut tersedia saat menjelajahi gambar.
 ● Lihat Instruksi Pengoperasian untuk daftar semua operasi yang tersedia.

Memutar ulang semua gambar dalam satu set gambar secara kontinu
Menelusuri beberapa set gambar, dari yang lama ke yang baru
Menelusuri beberapa set gambar, dari yang baru ke yang lama
Menampilkan menu opsi
Mengembalikan ke layar sebelumnya

4. Jika sudah selesai, tekan { }.



คู่มืออ้างองิฉบับย่อส�าหรับ VL-SV74, VL-MV74, VL-SV75 และ VL-MV75
เอกสารน้ีอธิบายการท�างานขั้นพื้นฐานของ VL-SV74, VL-MV74, VL-SV75 และ VL-MV75
ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปยงัเวบ็ไซตข์องเราและหาเอกสาร:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/sv74

การควบคุม

จอแสดงผลหลกั
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A การแสดงผล

B ไฟเล่น (สีน�า้เงนิ) 

C ล�าโพง

D ปุ่มเล่น ({g}) 
E ปุ่มพูด ({ }) 
F ปุ่มเรียก ({ })
  กดเพื่อเรียกจอแสดงผลสาขาเม่ือไม่ไดใ้ชง้านจอแสดงผลหลกัหรือโอนการโทร

G ปุ่มปลดลอ็ก ({ })
H ปุ่มเมนู ({ })
I ปุ่มปิด ({ })
J ปุ่มจอแสดงผล ({ })
K ไมโครโฟน

L ปุ่มความดงัเสียง ({ })
  กดเพื่อปรับความดงัเสียงเรียกเม่ือไม่ไดใ้ชง้านจอแสดงผลหลกัหรือมีสายโทรเขา้  

กดเพื่อปรับความดงัเสียงการรับสายขณะพดูคุยหรือตรวจสอบ

M ปุ่มตั้งค่าใหม่

  หากจอแสดงผลหลกัท�างานไม่ถูกตอ้ง กดปุ่ม {RESET (ตั้งค่าใหม่)} ดว้ย 

วตัถุปลายแหลมเพื่อตั้งค่าจอแสดงผลหลกัใหม่ (ไม่ส่งผลต่อภาพท่ีบนัทึกไว ้

หรือการตั้งค่าท่ีก�าหนดไวแ้ลว้)

ปุ่มคย์ีอเนกประสงค์ของจอแสดงผลหลกั

A

B

A ไอคอนปุ่มคย์ีอเนกประสงค์

  ระบุรายการท่ีจะเลือกเม่ือคุณกดปุ่มคียอ์เนกประสงคโ์ดยตรงใตแ้ต่ละไอคอน 

ไอคอนท่ีปรากฏจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัหนา้จอและการใชง้านปัจจุบนั

B ปุ่มคย์ีอเนกประสงค์

  เลือกรายการท่ีปรากฏบนหนา้จอโดยตรงเหนือปุ่มคียอ์เนกประสงคแ์ต่ละปุ่ม

โทรศัพท์ส�าหรับหน้าประตู
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A ทีค่รอบเลนส์

B เลนส์กล้อง

C ไฟ LED
  ใชเ้พื่อส่องไฟไปยงัใบหนา้ของผูม้าเยีย่มหรือบริเวณดา้นหนา้โทรศพัทส์�าหรับ

หนา้ประตู เพื่อใหส้ามารถมองเห็นใบหนา้ของผูม้าเยีย่มในความมืดได้

D ปุ่มโทรและตวัระบุ

  สวา่งเม่ือเปิดใชเ้คร่ืองส�าหรับจอแสดงผลหลกัท่ีเช่ือมต่อกนั

E ไมโครโฟน

F ล�าโพง

การใช้งาน

การตอบโทรศัพท์ส�าหรับหน้าประตู

เม่ือคุณไดรั้บการโทรจากโทรศพัทส์�าหรับหนา้ประตู จอแสดงผลหลกัและจอแสดงผลสาขาจะดงัและแสดงภาพจากโทรศพัทส์�าหรับหนา้ประตู

วธีิรับการโทร

กด { }
●	 พดูในระยะประมาณ 50 ซม. จากไมโครโฟน

●	 พดูสลบักบัผูม้าเยีย่ม ถา้คุณและผูม้าเยีย่มพดูพร้อมๆ กนั คุณจะไม่ไดย้นิเสียงกนัและกนั

●	 สามารถคุยไดถึ้งประมาณ 90 วนิาที

วธีิจบการโทร

กด { }

การพูดคุยกบัอุปกรณ์อ่ืน

คุณสามารถโทรอินเตอร์คอมระหวา่งจอแสดงผลหลกักบัจอแสดงผลสาขาได้

วธีิการโทร

1. กด { }
2. หากมีหลายอุปกรณ์ ใหเ้ลือกอุปกรณ์ท่ีจะเรียก → 

●	หากเรียกอุปกรณ์ทั้งหมด ใหเ้ลือก “Call all together (โทรทั้งหมดพร้อมกนั)” → 

3. เรียกอีกฝ่ายหน่ึง

4. พดูคุยกบัฝ่ายท่ีเรียกเม่ือฝ่ายนั้นรับการโทร

5. เสร็จแลว้ใหก้ด { }
วธีิรับการโทร

1. เม่ือรับการโทรอินเตอร์คอม ใหก้ด { } เพื่อพดูคุยกบัฝ่ายท่ีเรียก

2. เสร็จแลว้ใหก้ด { }

การแสดงผลภายนอกด้วยโทรศัพท์ส�าหรับหน้าประตู

คุณสามารถตรวจสอบเสียงและภาพจากโทรศพัทส์�าหรับหนา้ประตูไดโ้ดยใชจ้อแสดงผลหลกัและจอแสดงผลสาขา

1. กด { }
●	หากมีโทรศพัทส์�าหรับหนา้ประตูหลายเคร่ือง ใหเ้ลือกโทรศพัทส์�าหรับหนา้ประตูเคร่ืองท่ีจะเรียก → 
●	ภาพจากโทรศพัทส์�าหรับหนา้ประตูจะปรากฏข้ึน

2. ตรวจสอบเสียงและภาพ

●	คุณสามารถพดูกบัอีกฝ่ายไดโ้ดยกด { }
3. เสร็จแลว้ใหก้ด { }

การบันทกึด้วยตนเอง (การบันทกึระหว่างการตรวจสอบ)

สามารถใชจ้อแสดงผลหลกัและจอแสดงผลสาขาบนัทึกภาพขณะตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง
ระหวา่งการตรวจสอบ กด  สามารถบนัทึกไดถึ้ง 4 ภาพ

●	   จะปรากฏบนหนา้จอเม่ือบนัทึก

การเล่นภาพทีบ่ันทกึไว้

เม่ือมีการบนัทึกภาพใหม่ (คือไม่เคยเล่นมาก่อน) ไฟเล่นภาพจะสวา่ง

1. กด { }
●	หนา้จอ “Recorded image list (รายการภาพทีบ่ันทกึไว้)” จะปรากฏข้ึน

2. เลือก “Unplayed images (ภาพทีไ่ม่เคยเล่น)” (ส�าหรับภาพใหม่) หรือ “Played images (ภาพทีเ่ล่นแล้ว)” (ส�าหรับภาพท่ีเคยเล่นมาก่อน) → 

●	ชุดภาพท่ีบนัทึกล่าสุดของชนิดท่ีเลือกจะปรากฏข้ึน

3. เรียกดูชุดภาพและภาพ

●	สามารถเลือกการใชง้านต่อไปน้ีขณะเรียกดูภาพ
●	ดูรายการการใชง้านทั้งหมดไดจ้ากค�าแนะน�าการใชง้าน

เล่นภาพทั้งหมดในชุดภาพอยา่งต่อเน่ือง

เรียกดูชุดภาพโดยเรียงจากเก่ามาใหม่

เรียกดูชุดภาพโดยเรียงจากใหม่ไปเก่า

แสดงเมนูตวัเลือก

ยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้

4. เสร็จแลว้ใหก้ด { }

SV75_House_QRG_TH.indd   All Pages 01-Oct-19   17:11:07


