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Instrukcja obsługi domofonu z interkomem Art. 6501
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PL OSTRZEŻENIA

Comelit Group S.pA. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe użycie urządzeń, modyfikacje wprowadzone przez osoby
nieupoważnione oraz za szkody wynikłe na skutek zastosowania akcesoriów i materiałów innych niż oryginalne.
Uwaga! W celu ograniczenia ryzyka uszkodzeń i porażenia prądem:
• Nie otwierać obudowy urządzenia i nie przeprowadzać napraw we własnym zakresie. W razie konieczności zwrócić się do wykwalifikowanego
serwisanta.
• Nie wkładać żadnych przedmiotów ani nie wlewać płynów do wnętrza urządzenia.
• Czyścić wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie używać alkoholu ani innych agresywnych substancji.
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1. Wyświetlacz LCD, kolorowy, 7”.
2. Dioda LED 1: wskaźnik „drzwi otwarte”.
3. Dioda LED 2: wskaźnik „nowa wiadomość”.
4. Głośnik.
5. Mikrofon.
6. Przycisk napadowy (programowalny).
7. Wejście micro SD.
Opis interfejsu

Opis przycisków „Funkcje podstawowe”
Przycisk 1 (programowalny)
Przycisk 2 (programowalny)
Automatyczne włączanie/żądanie wideo
(programowalny).
Prywatność/Doktor (programowalny).

A. Data i godzina.

Przycisk Zamek. Umożliwia otwarcie powiązanego zamka.

B. Spis domofonów.
C. Spis kamer.

Przycisk Unifon. Pozwala na rozpoczęcie/zakończenie
rozmowy z kasetą bramkową.

D. Menu użytkownika.
E. Menu programatora.
F. Szybkie menu:
Włącz/wyłącz nagranie wideo.
Włączy/wyłącz komunikat na sekretarce.
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Blokada ekranu przez 60 s.
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Przyrządy do nawigacji po stronach wewnętrznych

Lista wideo w pamięci.

} Nacisnąć, aby powrócić do widoku strony głównej

Lista otwartych drzwi.

} Nacisnąć, aby powrócić do widoku poprzedniej strony

PODSTAWOWE FUNKCJE
Odpowiadanie na wywołanie
Po odebraniu wywołania z kasety bramkowej:
1. W przypadku monitora głównego „master” (maks. 1 na
mieszkanie) oraz do 3 monitorów pomocniczych „slave”
na ekranie jest automatycznie pokazywany obraz z kasety
bramkowej.

Uruchom nagrywanie. (Przy włączeniu z monitora
pomocniczego, aby zapisać audio, trzeba być połączonym
przez unifon z kasetą bramową)
Jasność: (nacisnąć

, aby zmienić).

Kontrast: (nacisnąć

, aby zmienić).

Głośność: (nacisnąć

, aby zmienić).

Zamknij menu wideo.

Otwarcie drzwi
} W celu włączenia zamka kasety bramkowej nacisnąć

.

Automatyczne włączenie
Funkcja Automatyczne włączanie (domyślnie nieaktywna, lecz
programowana przez instalatora) pozwala na przywołanie
obrazu z kamery kasety bramkowej lub z oddzielnej kamery.
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} Nacisnąć przycisk (
/1/2 ) zaprogramowany na funkcję
Automatyczne włączanie, aby przywołać obraz z kamery.

• W celu włączenia / wyłączenia unifonu nacisnąć
.
• W celu włączenia zamka kasety bramkowej nacisnąć

Połączenie wewnętrzne
.

2. W przypadku monitora pomocniczego „slave” (od 4° do
15°) pojawia się wskazanie wywołania z kasety bramkowej.

Funkcja Połączenie wewnętrzne (domyślnie nieaktywna, lecz
programowana przez instalatora) pozwala na przesyłanie
wywołania do bramki wewnętrznej.
} Nacisnąć przycisk ( 1/2) zaprogramowany na funkcję
Połączenie wewnętrzne, aby rozpocząć wywołanie.

Funkcja Sterownik We/Wy
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Funkcja Sterownik We/Wy (domyślnie nieaktywna, lecz
programowana przez instalatora) pozwala na uruchomienie
przekaźnika określonego siłownika zainstalowanego w instalacji.
} Nacisnąć przycisk (1/2) zaprogramowany na funkcję
Sterownik We/Wy, aby przeprowadzić zaprogramowaną
czynność.

Funkcja Prywatność/Doktor

• Aby włączyć/wyłączyć unifon oraz otrzymać sygnał wideo,
nacisnąć
.
• W celu włączenia zamka kasety bramkowej nacisnąć
.
• W celu wyświetlenia obrazu bez komunikacji przez unifon z
kasetą bramkową nacisnąć przycisk
.

• Funkcja Prywatność (domyślna) umożliwia wyłączenie
dzwonka przy wywołaniu z domofonu, z kasety bramowej i z
centralki.
• Funkcja Doktor (programowalna) pozwala na automatyczne
otwarcie drzwi po wywołaniu z kasety bramowej.
• Funkcja Prywatność + Doktor (programowalna), oprócz
wyłączenia dzwonka domofonu jak w funkcji Prywatność,
umożliwia automatyczne otwarcie drzwi po wywołaniu z
kasety bramowej.
} Nacisnąć przycisk ( ), aby włączyć funkcję prywatność/
doktor/prywatność+doktor.

} Nacisnąć wyświetlacz, aby otworzyć menu wideo.

» Czerwona dioda led

oznacza, że funkcja jest włączona.
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3. Podczas wywołania

SZYBKIE MENU
Włączanie nagrywania wideo
Jeśli funkcja „nagrywanie wideo" jest włączona, pozwala
na automatyczne nagrywanie treści audio i wideo z kasetą
bramkową, gdy otrzymuje się wywołanie i nie naciśnie się
przycisku Unifon (
).

• lub nagrana przez użytkownika podczas wideorozmowy przez
„menu wideo” (str. 3).
} Na stronie głównej nacisnąć
, aby uzyskać dostęp do
sekcji MEMO WIDEO.
Wyświetlanie nagrania wideo
:,$'202ĝû:,'(2

Sob 15/06/13 01:21

16/16/13 05:55
DOMOFON

KAMERY

8ĩ<7.2:1,.

PROGRAMISTA

16/16/13 05:55

√ Niebieska ramka oznacza wyświetlone już nagrania wideo,
a żółta oznacza nowe nagrania.
} Nacisnąć na wideo, aby rozpocząć odtwarzanie.
kasowanie nagrania wideo
:,$'202ĝû:,'(2

} Nacisnąć

» Ikona
zmienia kolor na niebieski, a dioda LED 2 (
)
podświetla się na niebiesko, co oznacza potwierdzenie, że
czynność została wykonana.
Nagrania są zapisywane w formacie .avi na karcie SD w katalogu
„Wideo”. W razie braku karty SD nagrania są zapisywane w
pamięci flash monitora (maks. 8 nagrań).
» Migająca dioda LED 2 ( ) oraz ikona
w kolorze
niebieskim oznaczają obecność nagrań wideo w części
MEMO WIDEO.

Włączenie wiadomości na sekretarce
Funkcja pozwala na odtwarzanie wiadomości sekretarki
automatycznej (patrz str. 7) przez głośnik kasety bramkowej w
momencie otrzymania wywołania.
} nacisnąć
, aby włączyć/wyłączyć funkcję „wiadomość
sekretarki automatycznej".
» ikona
zmienia kolor na niebieski, co oznacza
potwierdzenie wykonania czynności.

Funkcja blokady ekranu
1. Nacisnąć
, aby zablokować ekran na 60 s.
2. Nacisnąć POTWIERDŹ, aby potwierdzić blokadę ekranu.

1

2

, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
16/16/13 05:55

16/16/13 05:55

1. Nacisnąć „C”, aby włączyć funkcję kasowania.
» Po włączeniu przycisk zmienia kolor na zielony.
2. Wybrać nagranie wideo, które chce się skasować.
3. Nacisnąć POTWIERDŹ, aby potwierdzić kasowanie, lub
ANULUJ, aby powrócić do poprzedniego widoku.

Funkcja kontroli drzwi
Funkcja „kontrola drzwi” (jeśli jest zaprogramowana) pozwala na
przywołanie obrazu z kasety bramkowej przy każdych drzwiach
na liście oraz na skontrolowanie otwartych drzwi.
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» Na wideo pojawia się: „Włączona blokada przycisków”.
Nacisnąć ANULUJ, aby powrócić do widoku strony głównej.

Memo wideo: wyświetlić i skasować
nagrania automatycznej sekretarki wideo
W sekcji MEMO VIDEO zapisuje się treść audio i wideo.

√ Włączona dioda LED 1 ( ) oraz niebieska ikona
sygnalizują obecność otwartych drzwi.

• nagrana automatycznie przez system, gdy włączona jest
funkcja „nagranie wideo" (str. 4).

} nacisnąć ikonę
, aby uzyskać dostęp do widoku
OTWARTE DRZWI.
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LISTA INTERKOM

DRZWI OTWARTE
100

Abc

123

PLANUX WHITE 1

200

PLANUX BLACK

PLANUX WHITE 2

} Nacisnąć dowolną pozycję, aby wyświetlić obraz z danej
oznacza drzwi
kasety bramkowej (Niebieska ikona
otwarte).

UŻYCIE SPISÓW
Połączenie wewnętrzne z
użytkownikiem w spisie
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2. Nacisnąć „123”, aby uzyskać dostęp do widoku wywołania.
3. Wpisać adres, który chce się wywołać.
4. Nacisnąć
, aby rozpocząć wywołanie bezpośrednie.

Włączenie kamer
1. Nacisnąć DOMOFON
, aby uzyskać dostęp do SPISU
WYWOŁAŃ Z DOMOFONU.
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LISTA INTERKOM

DOMOFON
Abc

PLANUX WHITE 1

KAMERY

123

PLANUX BLACK

PLANUX WHITE 2

Spis KAMER pozwala na przywołanie obrazu z kamery kasety
bramkowej lub z oddzielnej kamery.

PLANUX BLACK 2

1. Nacisnąć KAMERY

2. Nacisnąć pozycję w spisie, do której chce się przesłać
wywołanie.
3. Nacisnąć TAK, aby potwierdzić, lub NIE, aby powrócić do
spisu.

Połączenie wewnętrzne bezpośrednie
z dowolnym adresem ViP

, aby wejść do SPISU KAMER.

LISTA KAMER (PANELI ZEW.)

Abc

KAMERA 1

KAMERA 2

KAMERA 3
Sob 15/06/13 01:21

KAMERA 4

DOMOFON

KAMERY

1. Nacisnąć DOMOFON
, aby uzyskać dostęp do SPISU
WYWOŁAŃ Z DOMOFONU.
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2. Nacisnąć kamerę, którą chce się włączyć.
3. Nacisnąć TAK, aby potwierdzić włączenie kamery, lub NIE,
aby powrócić do spisu.

WPROWADŹ DATĘ I GODZINĘ

4. Poprawić nazwę.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić i powrócić do SPIS
WYWOŁAŃ Z DOMOFONU / SPIS KAMER.

Sob 15/06/13 01:21

MENU UŻYTKOWNIKA
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USTAW DATĘ I GODZINĘ.
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} Nacisnąć UŻYTKOWNIK
, aby wejść do MENU
UŻYTKOWNIKA.
W menu użytkownika można:
• Nagrać wiadomość na sekretarce
• Ustawić melodie oraz poziom głośności wywołania i alarmów
• Wyregulować dźwięki przycisków oraz dźwięk ekranu
dotykowego
• Ustawić język
• Skalibrować czułość wyświetlacza dotykowego

DATA / GODZINA

15

DOMOFON

19

ZAPISZ

Nagranie wiadomości na sekretarce
2. Ustawić wartości za pomocą
.
3. Nacisnąć ZAPISZ, aby zapisać ustawienie i powrócić do
widoku początkowego.

1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK
użytkownika.

, aby wejść do menu

0(188ĩ<7.2:1,.$

ZMIEŃ POZYCJE SPISÓW
1. Nacisnąć DOMOFON / KAMERY
/
, aby uzyskać
dostęp do SPISU WYWOŁAŃ Z DOMOFONU / SPISU
KAMER.

:\EyUV\JQDáyZZ\ZRáDQLD

2. Nacisnąć „Sekretarka”.

LISTA INTERKOM

Abc
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123

PLANUX WHITE 1
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Nagraj komunikat
PLANUX BLACK
2GVáXFKDM]DSLVDQ\NRPXQLNDW

2. Nacisnąć „Abc", aby włączyć zmianę.
» Po włączeniu przycisk zmienia kolor na zielony.
3. Nacisnąć pozycję w spisie, która ma być zmieniona.

3. Nacisnąć „Uruchom nagrywanie”.

NAZWA

USTAWIENIA P$0,ĉ&I
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w toku…
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PLANUX BLACK 1
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OdVáXFKDj zapisany komunikat

STOP

4. Rozpocząć nagrywanie wiadomości, mówiąc do mikrofonu
(maks. 20 s.).
5. Nacisnąć „STOP”
(lub odczekać 20 s.), aby przerwać i
zapisać nagranie.

Wysłuchanie wiadomości na sekretarce
1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK
użytkownika.

4a.Nacisnąć na dowolną melodię, aby ją wysłuchać.
, aby ustawić daną melodię jako melodię
5a.Nacisnąć
wywołania/alarmu.
» Sygnał rozpoczęcia będzie widoczny w kolorze zielonym.
Regulacja głośności
32àĄ&=(1,(=3$1(/8=(:

, aby wejść do menu
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2. Nacisnąć „Sekretarka”.
867$:,(1,$3$0,ĉ&,

4b.Nacisnąć
, aby uzyskać dostęp do widoku regulacji
głośności dzwonków.
5b. Ustawić wartości za pomocą
.
6b. Nacisnąć ZAPISZ, aby zapisać ustawienie i powrócić do
poprzedniego widoku. Nacisnąć WYJDŹ, aby powrócić do
poprzedniego widoku bez zapisywania ustawień.

Nagraj komunikat

2GVáXFKDM]DSLVDQ\NRPXQLNDW
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3. Nacisnąć „Wysłuchaj nagrania", aby odsłuchać wiadomość
ustawioną na automatycznej sekretarce.
4. Nacisnąć ponownie „Wysłuchaj nagrania", aby przerwać
odtwarzanie wiadomości.

3
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ZAPISZ

Ustawienie melodii i głośności
Funkcja „Ustaw melodie” pozwala na ustawienie melodii oraz
poziomów głośności wywołania i alarmów.
1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK
, aby wejść do menu
użytkownika.
2. Nacisnąć „Ustaw melodie”, aby wejść do MENU MELODII.
0(188ĩ<7.2:1,.$

Można również dodawać własne dzwonki.
√ Pliki dzwonków muszą być w formacie .wav 8Khz mono 16 bit.
} Zapisać melodie w folderze “wav” karty SD, aby wyświetlić je
w odpowiednim menu.

Regulacja dźwięku przycisków oraz ekranu
dotykowego
1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK
użytkownika.

3DPLĊü
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3. Nacisnąć wybraną pozycję spośród „wywołanie zewnętrzne”,
„wywołanie zewnętrzne z piętra", „wywołanie domofonu",
„Alarmy", aby ustawić dla nich melodię i głośność.

, aby wejść do menu
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2. Nacisnąć „Dźwięki przycisków",
KONFIGURACJI GŁOŚNOŚCI.

aby

wejść

do

867$:6,àĉ'ħ:,ĉ.8
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Tony klawiszy

4

Ton ekranu dotykowego

4

4a
3. Ustawić wartości za pomocą

PL

5a

6\JQDá
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MENU PROGRAMATORA

Ustawienie języka
1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK
UŻYTKOWNIKA.

, aby wejść do MENU

Z poziomu menu programatora można skonfigurować przyciski
funkcji podstawowych, skonfigurować adres monitora oraz
ustawić funkcje specjalne.

0(188ĩ<7.2:1,.$
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2. Nacisnąć „Ustaw język”, aby uzyskać dostęp do widoku
ZMIEŃ JĘZYK.
=0,$1$-ĉ=<.$

Italiano

1. Nacisnąć PROGRAMATOR
, aby wejść do MENU
PROGRAMATORA.
2. Wpisać hasło.
3. Nacisnąć
, aby potwierdzić hasło i uzyskać dostęp do
MENU INSTALATORA.

KONFIGURACJA ZAKOŃCZONA

English

Sob 15/06/13 01:21

Français

Español

3. Nacisnąć wybrany język.
4. Nacisnąć POTWIERDŹ, aby zapisać wybrany język, lub
ANULUJ, aby powrócić do widoku ZMIEŃ JĘZYK bez
zapisywania zmian.

DOMOFON
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ALARM
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Kalibracja ekranu dotykowego
Funkcja „kalibracja ekranu dotykowego" pozwala
skalibrowanie wrażliwości wyświetlacza na dotyk.
1. Nacisnąć UŻYTKOWNIK
UŻYTKOWNIKA.

na

, aby wejść do MENU

0(188ĩ<7.2:1,.$
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Funkcje włączane przez instalatora
A. SPIS SIŁOWNIKÓW (funkcja domyślnie nieaktywna,
lecz może zostać włączona przez instalatora) pozwala
na uruchomienie przekaźnika określonego siłownika
zainstalowanego w instalacji.
B. WŁĄCZENIE ALARMU (funkcja domyślnie nieaktywna,
lecz może zostać włączona przez instalatora) pozwala na
włączenie systemu alarmowego.
szybkie menu

:\EyUMĊ]\ND
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Kalibracja ekranu dotykowego

2. Nacisnąć „Kalibracja ekranu dotykowego", aby uzyskać
dostęp do widoku kalibracji (menu przewija się za pomocą ).
3. Nacisnąć na punkt nagrywania ( ) pokazany na wideo.
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Przekierowanie wywołania (domyślnie nieskonfigurowane, lecz może zostać zaprogramowane przez instalatora).
Lista wiadomości otrzymanych z centralki (domyślnie
nieskonfigurowana, lecz może zostać zaprogramowana przez instalatora).
Wiadomości o zasilaniu (domyślnie nieskonfigurowane,
lecz mogą zostać zaprogramowane przez instalatora).

1° edizione 09/2013 cod. 2G40000959

7RQ\NODZLV]\

