
 

Thông tin bổ sung

Bộ phận điều khiển chính

Mã model VL-MVN511
Tài liệu này cung cấp thông tin về cách sử dụng sản phẩm như một bộ phận của điện thoại gọi cửa 
dành cho chung cư căn hộ. Nghĩa là cung cấp thêm các thông tin đã có trong hướng dẫn sử dụng 
của sản phẩm.
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Thông tin bổ sung
1.1 Giới thiệu
Bộ phận điều khiển chính VL-MVN511 (sau đây gọi là 
"điều khiển chính") có thể được sử dụng như một bộ 
phận của điện thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ. 
Nếu điều khiển chính của bạn là một bộ phận của hệ 
thống như vậy, các tính năng, cài đặt và thao tác có sẵn 
sẽ hơi khác so với các thông tin được mô tả trên hướng 
dẫn sử dụng của điều khiển chính. Vui lòng tham khảo 
tài liệu này để biết thêm thông tin về những điểm khác 
nhau này.

1.2 Khách tại sảnh
Khách có thể sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi vào 
phòng. Tùy vào các cài đặt trên hệ thống, khách có thể 
gọi trực tiếp cho điều khiển chính hoặc gọi cho lễ tân. 
Nếu lễ tân nhận được cuộc gọi, lễ tân có thể gọi và đàm 
thoại với bạn trước khi để khách vào tòa nhà.

Hình ảnh camera bộ phận gắn sảnh
Khi khách sử dụng bộ phận gắn sảnh để gọi cho bạn, 
bạn có thể nhìn thấy hình ảnh từ camera tích hợp trên 
bộ phận gắn sảnh.

Lưu ý:
R Nhân viên bộ phận có thể nhìn trực tiếp hình ảnh từ 

camera bộ phận gắn sảnh và lưu lại để sau này 
quản lý tòa nhà có thể kiểm tra. 

Thay đổi camera khác 
Camera giám sát ở bên ngoài có thể được kết nối với 
bộ phận gắn sảnh. Trong trường hợp này, bạn có thể 
nhìn thấy hình ảnh từ camera ở bên ngoài trong khi 
đàm thoại với khách hoặc quan sát camera bộ phận 
gắn sảnh.
Để thay đổi hình ảnh giữa camera gắn sảnh và camera 

bên ngoài, ấn  và .

Tính năng phóng to/màn hình rộng
Bạn không thể thay đổi vị trí phóng to khi quan sát các 
camera gắn sảnh. (Vị trí phóng to được cố định cho mỗi 
bộ phận gắn sảnh bằng các cài đặt hệ thống.)

Mở cửa
Khóa điện có thể được kết nối với bộ phận gắn sảnh. 
Trong trường hợp này, bạn có thể mở cửa ra vào trong 
khi đang đàm thoại với khách.
Để mở cửa ra vào trong khi đang đàm thoại với khách, 

ấn .

Cho phép sử dụng thang máy
Có thể kết nối bộ điều khiển thang máy với hệ thống. 
Trong trường hợp này, khách có thể được phép sử 
dụng thang máy để lên tầng nhà bạn sau khi bạn mở 
cửa ra vào. Tùy vào cách quản lý tòa nhà thiết lập hệ 
thống, khách sẽ không được phép sử dụng thang máy 
để đến các tầng khác.

1.3 Máy lẻ các khu căn hộ (cổng 
nối) 
Điện thoại gọi cửa được lắp trong tòa nhà của bạn có 
thể tích hợp với hệ thống điện thoại. Trong trường hợp 
này, bạn có thể sử dụng điều khiển chính để gọi và 
nhận các cuộc gọi đến và từ máy lẻ được lắp trong tòa 
nhà. Máy lẻ được chỉ định theo tên được lập trình sẵn, 
chẳng hạn như RECEPTION và SECURITY OFFICE.

Lưu ý:
R Để biết thêm thông tin về máy lẻ có sẵn trong tòa 

nhà của bạn, vui lòng liên hệ với nhân viên bộ phận.

Để thực hiện cuộc gọi đến máy lẻ
1. Ấn M N.
2. Chọn số máy lẻ mong muốn.

R Có thể hiển thị 4 số máy lẻ. 
3. Ấn [OK]  [Yes].

4. Khi kết thúc, ấn M N.

Để trả lời cuộc gọi từ máy lẻ
Khi bạn nhận một cuộc gọi từ máy lẻ, điều khiển chính 
kêu và hiển thị tên của máy lẻ.

1. Ấn M N.

2. Khi kết thúc, ấn M N.

1.4 Các cuộc gọi khẩn cấp
Cảm biến, ví dụ như bộ phát hiện khói, cảm biến rò rỉ 
nước hoặc nút gọi có thể được kết nối với điều khiển 
chính của bạn. Nếu kích hoạt cảm biến, điều khiển 
chính của bạn có thể tự động gọi nhân viên bộ phận để 
báo cho họ biết tình trạng khẩn cấp. Đây chính là "cuộc 
gọi khẩn cấp".
Khi trả lời cuộc gọi khẩn cấp, bạn có thể đàm thoại với 
nhân viên bộ phận. Khi đang thực hiện cuộc gọi khẩn 
cấp, màn hình của điều khiển chính sẽ sáng màu đỏ.

1.5 Chuông cửa
Có thể kết nối chuông cửa với điều khiển chính. Trong 
trường hợp này, điều khiển chính sẽ kêu khi ai đó ấn 
chuông cửa.
Khi chuông cửa được kết nối với điều khiển chính của 
bạn, điều khiển chính sẽ được thiết lập như sau.

Menu chính    “Connected devices”  

“Doorphone”  “Use door bell”.

Camera Lobby
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1.6 Tích hợp thiết bị di động
Ứng dụng [Video Intercom] cho phép sử dụng thiết bị 
di động với vai trò như máy lẻ của điều khiển chính.

Tính năng chính
– Trả lời cuộc gọi và hiển thị hình ảnh từ bộ phận gắn 

sảnh và điện thoại cửa
– Quan sát hình ảnh từ điện thoại cửa
– Cấu hình cài đặt thông báo qua email

Lưu ý:
R Ứng dụng [Video Intercom] không hỗ trợ các tính 

năng sau.
– Quan sát bộ phận gắn sảnh 
– Chuyển sang camera khác trong khi đàm thoại 

hoặc quan sát
– Các cuộc gọi khẩn cấp

R Để cập nhật thông tin mới nhất về ứng dụng [Video 
Intercom] và thiết bị tương thích, vui lòng truy cập 
website.

http://panasonic.net/pcc/support/intercom/
smartphone/

1.7 Các điều kiện và hạn chế của 
hệ thống
Nếu điều khiển chính của bạn là một bộ phận của điện 
thoại gọi cửa dành cho chung cư căn hộ, vui lòng lưu ý 
các điều kiện và hạn chế sau.
R Nếu cấu hình cổng khẩn cấp cho hệ thống này, 

cổng kết nối IN1 và IN2 của điều khiển chính sẽ 
không khả dụng, và có thể kết nối cảm biến với 
cổng kết nối IN3 và IN4.

R Tất cả các cuộc gọi và quan sát sẽ bị ngắt kết nối tự 
động sau khoảng thời gian lập trình trước.

R Chỉ có thể xử lý cuộc gọi hoặc quan sát trong một 
lần.
Các cuộc gọi tiếp theo sẽ làm cho cuộc gọi hiện tại 
bị ngắt (nếu cuộc gọi hiện tại thuộc nhóm ưu tiên 
thấp), hoặc sẽ không được kết nối (nếu cuộc gọi 
hiện tại thuộc nhóm ưu tiên cao).

Ưu tiên thấp Quan sát

Ưu tiên trung 
bình

Các cuộc gọi thông thường
(sảnh đến điều khiển chính, 
điều khiển chính đến máy kẻ 

PBX, v.v.)

Ưu tiên cao Các cuộc gọi khẩn cấp
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1.8 Thông tin về các cài đặt có sẵn
Các cài đặt có sẵn cho điều khiển chính sẽ hơi khác so với thông tin mô tả trong hướng dẫn sử dụng của điều khiển 
chính. Các khác biệt được chỉ rõ trong phần dưới bằng màu đỏ. Đối với danh sách tất cả các cài đặt có sẵn khác, 
tham khảo hướng dẫn sử dụng.

Lưu ý:
R Dấu < > trong bảng sau đây là cài đặt mặc định.

Tên mục: “Initial settings”

Tên mục: “Ringtone”

Tên mục: “Connected devices”

Menu phụ
Các cài đặt

1 2 3 4

Zoom position 
settings

Lobby
(Không chọn 
được)

— — —

Doorphone — — —

Wide/Zoom 
settings

Lobby
(Không chọn 
được)

— — —

Doorphone

– When 
visitors 
come

– When 
monitoring

—
– Zoom
– <Wide>

Menu phụ
Các cài đặt

1 2 3 4

Ringtone

Lobby
– <Sound 1>
– Sound 2
– Sound 3

—
– <Normal>
– Repeat

Doorphone
– Sound 1
– <Sound 2>
– Sound 3

—
– <Normal>
– Repeat

Menu phụ
Các cài đặt

1 2 3 4

Doorphone 
connection

Lobby
(Không chọn 
được)

— — —

Doorphone — —

– Device connected
– <Auto detection>
– Device not 

connected
– Use door bell
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Tên mục: “Network”

*1 Nếu không thiết lập cổng khẩn cấp cho hệ thống, “Sensor 1” hiển thị.
*2 Nếu không thiết lập cổng khẩn cấp cho hệ thống, “Sensor 2” hiển thị.

Electric lock

Lobby
(Không chọn 
được)

— — —

Doorphone

– Electric 
door lock

– Electric 
vehicle 
gate lock

– Connect to 
relay box 
(1)

– Connect to 
relay box 
(2)

– Connect to 
the 
doorphone

– <No 
connection>

– <Unlock for 1 
second>

– Unlock for 7 
seconds

Automatic 
illumination

Lobby
(Không chọn 
được)

— —

– <Enable>
– Disable

Doorphone

– When 
visitors 
come

– When 
monitoring

—

Menu phụ
Các cài đặt

1 2 3 4

Menu phụ
Các cài đặt

1 2 3 4

Notification 
selection

Lobby — —
– <On>
– Off

Doorphone — —
– <On>
– Off

Emergency*1 — —
– <On>
– Off

Sensor*2 — —
– <On>
– Off
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