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Instrukcja obs³ugi
system dwuprzewodowy cyfrowy
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Unifon przeznaczony jest wy³¹cznie do wspó³pracy z systemami
domofonowymi cyfrowymi. Nie nale¿y go ³¹czyæ z liniami telefonicznymi
oraz szczególnie nie nale¿y pod³¹czaæ napiêcia z sieci elektrycznej.
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Korzystanie z systemu domofonowego cyfrowego.
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(Klawiatura umo¿liwia wprowadzanie numerów nie wiêkszych ni¿ 999.)

(Klawiatura umo¿liwia wprowadzanie numerów nie wiêkszych ni¿ 999.)

1. W celu uzyskania po³¹czenia z abonentem nale¿y wybraæ numer lokalu dotykaj¹c pó³
oznaczonych cyframi w panelu rozmównym. Czas wprowadzania kolejnych cyfr nie
powinien przekraczaæ 3 sekund. Po up³ywie tego czasu system nawi¹zuje ³¹cznoœæ
z wybranym abonentem.
Je¿eli podczas wybierania pope³nimy b³¹d nale¿y b³êdny numer skasowaæ dotykaj¹c pola
„C” i ponownie wprowadziæ prawid³owo.
W unifonie abonenta pojawia siê sygna³ wywo³ania trwaj¹cy 30 sekund. Kolejne 30
sekund system oczekuje na podniesienie mikrotelefonu w unifonie i nawi¹zanie rozmowy.
Je¿eli w czasie trwania tych 30 sekund nie podniesiemy mikrotelefonu to po³¹czenie
zostanie przerwane. Je¿eli nast¹pi³o podniesienie mikrotelefonu to system umo¿liwi
przeprowadzenie rozmowy oraz za³¹czenie poprzez przycisk w unifonie zamka
elektromagnetycznego. Abonent ma na tê czynnoœæ do 120 sekund. Na 10 sekund przed
koñcem czasu po³¹czenia w s³uchawce mikrotelefonu pojawi¹ siê krótkie sygna³y
akustyczne.
Je¿eli po wybraniu numeru abonenta pojawi siê komunikat OFF to oznacza, ¿e system
domofonowy nie obs³uguje ten numer.
Uwaga! przycisk w unifonie powoduj¹cy zadzia³anie elektrozaczepu wystarczy nacisn¹æ
na chwilê jeden raz. Czas dzia³ania zaczepu elektromagnetycznego ustalony jest przez
system domofonowy i nie zale¿y od tego jak d³ugo przyciskamy przycisk.
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2. U¿ytkownicy systemu domofonowego cyfrowego mog¹ korzystaæ poprzez klawiaturê
panela rozmównego z zamka szyfrowego.
Numer kodu wejœciowego jest ustawiany indywidualnie przez instalatora systemu.
Korzystanie z zamka szyfrowego:
-wybraæ na klawiaturze numer lokalu (numer pojawi siê na wyœwietlaczu)
-dotkn¹æ pole z symbolem klucza
-wprowadziæ kod wejœciowy
Wprowadzenie poprawnego kodu powodujê zadzia³anie zamka elektromagnetycznego.
Zadzia³anie zamka elektromagnetycznego w tym przypadku dodatkowo powoduje
sygnalizacje u abonenta – potrójny sygna³ w unifonie, ¿e ktoœ u¿y³ klucza elektronicznego
do wejœcia do tego lokalu.
Cyfry „0” w kodzie s¹ cyframi znacz¹cymi i nie mo¿na ich pomin¹æ nawet wtedy gdy s¹
na pierwszym miejscu!
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