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INFORMACJE OGÓLNE
Urządzenie 40510 jest centralką do systemu wideofonicznego DueFili Plus, wyposażonego w 7-calowy monitor 
kolorowy. Może być używane w trybie głośnomówiącym lub z mikrotelefonem.

Instrukcję obsługi można pobrać ze strony internetowej www.vimar.com

Zasady instalacji
Instalację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami regulującymi zasady instalacji sprzętów elektrycznych, obowią-
zującymi w kraju, gdzie instaluje się produkt.

Zgodność z przepisami
Dyrektywa EMC
Normy EN 60065, EN 61000-6-1 i EN 61000-6-3.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW W MYŚL DYREKTYWY NR 2002/96 (RAEE)
W celu zapobieżenia szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, jak również sankcjom administracyjnym, 
aparaturę opatrzoną tym symbolem należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych lub zwrócić dystry-

butorowi podczas zakupu nowego produktu. Zbiórka aparatury opatrzonej symbolem przekreślonego kosza musi być 
przeprowadzana zgodnie z zaleceniami wydanymi przez kompetentne terytorialnie podmioty zajmujące się utylizacją 
odpadów. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zadzwonić pod bezpłatny numer 800-862307.

Ten produkt został opracowany przy użyciu oprogramowania FreeRTOSTM - http://www.freertos.org/
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Najważniejsze funkcje
Centralka obsługuje następujące funkcje:

1.  wykonywanie i odbieranie połączeń audio z stanowiskami wewnętrznymi;
2.   odbieranie połączeń audio/video ze stanowisk zewnętrznych;
3.   automatyczne włączanie na stanowiskach zewnętrznych;
4.   przekierowywanie do stanowisk wewnętrznych połączeń ze stanowisk zewnętrznych;
5.    wykonywanie połączeń do innej centralki;
6.     zarządzanie powiadomieniami ze stanowisk wewnętrznych
7.    zarządzanie zamkami stanowisk zewnętrznych, światłami na klatce schodowej i przekaźnikami systemu;
8.    uruchamianie kamer TVCC do monitorowania;
9.   rejestrowanie połączeń, powiadomień i uruchomień.

Funkcje zaawansowane
1. zarządzanie przypisanymi strefami 
2. zarządzanie działaniem przedziałów czasowych (Day/Night)
3. przechwytywanie/nieprzechwytywanie połączeń (tryb wewnętrzny/zewnętrzny)

Obsługiwane języki to:
1. Polski
2. Angielski
3. Francuski
4. Niemiecki
5. Hiszpański
6. Grecki
7. Portugalski 
8. Holenderski
9. Polski
10. Rosyjski
11. Szwedzki

Dane techniczne

Dane techniczne:
•	 Napięcie zasilania: znamionowe 28 V (DC)

 Zasilanie za pomocą zasilacza 6923 (niedostarczonego w zestawie)
•	 Maksymalny pobór mocy: 300 mA
•	 Pobór mocy w trybie oczekiwania: 86 mA
•	 7-calowy kolorowy wyświetlacz, rozdzielczość 800 x 480 pikseli, format 16:9
•	 Klasa środowiskowa Klasa 1 (eksploatacja w pomieszczeniach)
•	 Stopień ochrony IP30
•	 Temperatura robocza: -5 °C - +40 °C (eksploatacja w pomieszczeniach)
•	 Wilgotność środowiska roboczego 10 - 80% (bez skraplania)
•	 Dzwonek elektroniczny ze zróżnicowaniem melodii (10 melodii)
•	 Wymiary: 242x213x221 mm (DxWxG ze wspornikiem otwartym)
•	 Przełącznik DIP do terminacji impedancji linii
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Widok z przodu

Klawiatura

Mikrotelefon

Ekran

Widok z tyłu i z boku

Złącze mini-USB 
do podłączania do 
komputera

Gniazdo RJ45 do 
podłączania za pomocą 
puszki do systemu Due Fili 
Plus

Przełącznik DIP do 
terminacji video 



5VIMAR group

Centralka domofonu 7" Due Fili Plus

PL

Klawiatura

Przycisk Opis
Menu / Wybierz

Wyjdź / Anuluj

   

Do góry

W dół

  

  

  

Przyciski alfanumeryczne

Tryb głośnomówiący

Koniec rozmowy

Wewnętrzny / Zewnętrzny

Dzień / Noc

Automatyczne włączanie

Kłódka

Oczekiwanie

Ingerencja / Przekierowanie

F1 (programowalny)
F2 (programowalny)
Kontakty

Lista powiadomień alarmowych

Lista zdarzeń

Zamek
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Sygnalizacje

Led Stan Opis
Światło stałe Power - Centralka jest zasilana

Światło stałe Centralka jest podłączona do komputera przez USB

Światło migające Sygnalizacja nieodebranych połączeń i/lub powiadomień alarmow-
ych



7VIMAR group

Centralka domofonu 7" Due Fili Plus

PL

Podłączenia z zewnątrz
Podłączenia centralki 40510 dokonuje się za pomocą "puszki połączeniowej" i odpowiedniego przewodu podłączeniowego 
RJ45 kat. 5e, dostarczonych w zestawie.

+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

**
Uwaga W puszce podłączeniowej należy skrupulatnie 
przestrzegać podłączeń. Zamiana okablowania może 
spowodować uszkodzenie centralki.

**

Magistrala Due Fili

Uwaga Maksymalna długość podłą-
czenia pomiędzy zasilaczem 6923 i 
puszką podłączeniową wynosi 10 m.

Puszka 
podłączeniowa

Długość: 3 m
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+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

• Uwaga: Zaleca się podłączenie przewodów za pomocą złącza widełkowego faston w odpowiednim rozmiarze 
do śrub puszki i wprowadzenie go pomiędzy łeb śruby a podkładkę okrągłą, rozmieszczając odpowiednio 
przewody w celu zapobieżenia kontaktowi pomiędzy sąsiadującymi ze sobą złączami faston.

Tabela podłączeń: puszka podłączeniowa - System Due Fili

Zaciski puszki podłączeniowej Kolor przewodu w puszce 
podłączeniowej

System domofonu/wideofonu Due Fili

BU 1  • Niebieski 1 (Magistrala Due Fili)
OG 2  • Pomarańczowy 2 (Magistrala Due Fili)
BK 3  • Czarny z zasilacza 6923, zacisk -
RD 4  • Czerwony z zasilacza 6923, zacisk +I
GN 5  • Zielony -
YE 6  • Żółty -
BN 7  • Brązowy -
WH 8  • Biały -

Otwór dostępowy do 
przewodów magistrali 
Due Fili i zasilania

centralki

Terminacja video
Wybrać przełącznik DIP do zakończenia sygnału video
A) jeżeli przewód magistrali wchodzi do zacisków BU (1), OG (2) puszki przyłączy centralki i biegnie do innego sta-

nowiska wewnętrznego.
B) gdy przewód magistrali z impedancją właściwą 100 omów  (przewód Elvox 732I lub 732H) wchodzi do zacisków 

BU (1), OG (2) puszki przyłączy i wspornik zatrzymuje się w centralce.
C) gdy przewód magistrali z impedancją właściwą 50 omów  (przewód kategorii 5 lub 6 z połączonymi podwójnymi 

końcówkami) wchodzi do zacisków BU (1), OG (2) puszki przyłączy i wspornik zatrzymuje się w centralce.
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INTERFEJS GRAFICZNY
Pierwszy wiersz
W pierwszym wierszu na ekranie, począwszy od prawej stronie, mogą się pojawić następujące ikony:

Dzwonek jest nieaktywny. Centralka przyjmuje jednak połączenia i możliwe jest odpowiedzenie 
na nie.

Otrzymano powiadomienie, że drzwi są otwarte.

Mikrofon jest nieaktywny.

Klawiatura jest zablokowana.

Rozmowa odbywa się w trybie głośnomówiącym.

Rozmowa odbywa się za pośrednictwem mikrotelefonu.

Tryb wewnętrzny

Tryb zewnętrzny

 

Tryb wewnętrzny z aktywnym filtrem połączeń

 

Tryb zewnętrzny z aktywnym filtrem połączeń

Wewnętrzny/zewnętrzny automatyczny - aktywny
(Ikona koloru białego)

Wewnętrzny/zewnętrzny automatyczny - zawieszony
(Ikona koloru czerwonego)

Ostatni wiersz
W ostatnim wierszu na ekranie pojawiają się data i godzina w formacie wybranym podczas konfiguracji.
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Stand-by

Ekran trybu oczekiwania

Centralka przechodzi w tryb oczekiwania po upływie konfigurowalnego czasu. W tym stanie podświetlenie ekranu jest 
zmniejszone, a zużycie energii elektrycznej jest niewielkie.
Gdy centralka znajduje się w trybie oczekiwania po naciśnięciu klawisza funkcyjnego funkcja zostaje natychmiast wy-
konana po "wybudzeniu" centralki. W trybie oczekiwania przycisk  powoduje wybudzenie centralki bez wykony-
wania żadnej innej funkcji.

Klawiatura
Przyciski wykonują swoją funkcję po zwolnieniu.
Poniższe przyciski, o ile będą trzymane wciśnięte przez co najmniej 0,5 sekundy, pełnią inną funkcje:

 
PRZYCISK POŁ. SPOCZYNKOWE W TRAKCIE POŁĄCZENIA

Wyłączenie dźwięku dzwonka Wyłączenie dźwięku mikrofonu

N.D. Zmiana ustawianego parametru

Lista automatycznych włączeń

Lista aktywacji

Do obsługi "pośredniej" podobnych zdarzeń N.D.

Do obsługi "pośredniej" podobnych 
alarmów

N.D.

Z aktywnym filtrem zdarzeń / alarmów do 
wprowadzania ID filtra.

N.D.

W widoku listy kontaktów, jeżeli filtr jest 
aktywny, przechodzi bezpośrednio do stanu 

spoczynku

N.D.

W widoku zdarzeń / alarmów, w celu ich 
anulowania po wprowadzeniu kodu PIN 

instalatora

N.D.

Podczas regulacji zegara żąda informacji o 
dacie / godzinie od urządzenia skonfiguro-

wanego jako zegar główny

N.D.
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Blokada klawiatury
Przycisk  blokuje klawiaturę. W celu jej odblokowania należy ponownie nacisnąć przycisk , wprowadzić od-
blokowujący kod PIN (domyślnie 0000) i nacisnąć przycisk . W stanie zablokowania możliwe jest odebranie połą-

czenia poprzez naciśnięcie przycisku  lub podniesienie mikrotelefonu. Po zakończeniu połączenia centralka 
powraca do stanu zablokowanego.
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Konfiguracja podstawowa
W stanie spoczynku przycisk  wywołuje menu konfiguracji, po którym można się poruszać w sposób cykliczny za 
pomocą przycisków  i . W celu skonfigurowania ustawienia należy przejść do listy za pomocą przycisków 

 i , zaznaczyć żądaną pozycję (podświetloną na pomarańczowo), po czym nacisnąć przycisk . Pojawi 
się lista dostępnych pozycji i możliwych ustawień:

Menu konfiguracji podstawowej

•	 Dzwonek wyłączony

 Za pomocą przycisków  i  można włączać/wyłączać dzwonek centralki. W przypadku wyłączenia po 

zakończeniu operacji w prawym górnym rogu ekranu wyświetlona zostanie ikona . Nacisnąć przycisk  
w celu potwierdzenia lub przycisk  w celu anulowania bez zapisywania.

 Ustawienie domyślne: dzwonek włączony.

     

Włączenie dzwonka      Wyłączenie dzwonka

•	 Wybór melodii odtwarzanej ze stanowiska zewnętrznego

 Za pomocą przycisków  i  wybrać jedną z 10 dostępnych melodii (oznaczonych literami od A do J), 
która będzie odtwarzana jako dzwonek w przypadku połączeń ze stanowiska zewnętrznego. Centralka odtwarza 
wybrany dzwonek. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia lub przycisk  w celu anulowania bez 
zapisywania.

 Ustawienie domyślne: melodia B.
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Dzwonek połączenia ze stanowiska 
zewnętrznego      Wybór melodii

•	 Wybór melodii odtwarzanej zza drzwi

 Za pomocą przycisków  i  wybrać jedną z 10 dostępnych melodii (oznaczonych literami od A do J), 
która będzie odtwarzana jako dzwonek w przypadku połączeń zza drzwi. Centralka odtwarza wybrany dzwonek. 
Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia lub przycisk  w celu anulowania bez zapisywania.

 Ustawienie domyślne: melodia C.

Dzwonek połączenia zza drzwi

•	 Wybór melodii odtwarzanej ze stanowiska wewnętrznego lub centralki

 Za pomocą przycisków  i  wybrać jedną z 10 dostępnych melodii (oznaczonych literami od A do J), 
która będzie odtwarzana jako dzwonek w przypadku połączeń ze stanowiska wewnętrznego lub centralki. Cen-
tralka odtwarza wybrany dzwonek. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia lub przycisk  w celu 
anulowania bez zapisywania.

 Ustawienie domyślne: melodia D.
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Dzwonek połączenia interkomunikacyj-
nego

•	 Regulacja poziomu głośności dzwonków

 Naciśnięcie przycisków  i  powoduje zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności dzwonków, a poziom 
głośności dzwonka wskazywany jest przez poziomy pasek. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia lub 
przycisk  w celu anulowania bez zapisywania.

 UWAGA: ustawiony poziom używany jest dla wszystkich rodzajów dzwonków (połączenia ze stanowiska ze-
wnętrznego, zza drzwi, ze stanowiska wewnętrznego lub centralki).

 Ustawienie domyślne: poziom 5.

     

Wybór poziomu głośności dzwonka      Regulacja poziomu głośności dzwonka

•	 Ustawianie daty i godziny

 Za pomocą przycisków  i  wybrać pole wymagające edycji, przesuwając się odpowiednio w prawo i 
w lewo. Do edytowania wartości zaznaczonego pola należy więc używać przycisków numerycznych. Nacisnąć 
przycisk , by potwierdzić i zaktualizować datę i godzinę, po uprzednim sprawdzeniu ich poprawności. Je-
żeli data i godzina nie są prawidłowe, centralka wydaje ton ostrzegający o błędzie i przesuwa kursor na pierwsze 
błędne pole.
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Wybór regulacji daty i godziny      Konfiguracja daty i godziny

 UWAGA: W przypadku braku zasilania elektrycznego urządzenie jest w stanie zachować zaktualizowaną 
datę i godzinę przez 48 godzin.

 UWAGA: W przypadku odpowiedniego zaprogramowania za pomocą funkcji SaveProg centralka koryguje au-
tomatycznie godzinę podczas rozpoczęcia i zakończenia czasu letniego. O godzinie 2:00 w ostatnią niedzielę 
marca zmienia godzinę na 3:00, natomiast o godzinie 3:00 w ostatnią niedzielę października zmienia godzinę 
na 2:00. Domyślnie ta funkcja nie jest aktywna.

 UWAGA: Krótkie naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie/wyłączenie funkcji zegara głównego. Gdy 
funkcja ta jest aktywna, obok godziny pojawia się symbol √, a urządzenie funkcjonuje jako odniesienie systemu 
dla daty i godziny, umożliwiając automatyczną synchronizację wszystkich centralek (bez konieczności ręcznej 
konfiguracji daty i godziny na każdej z nich).

 Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 0,5 sekundy przycisku  urządzenie błyskawicznie synchronizuje się 
z centralką zegara głównego systemu, o ile takowa występuje.

Aktywacja zegara głównego

•	 Ton przycisków

 Za pomocą przycisków  i  można włączyć/wyłączyć sygnalizację akustyczną towarzyszącą naciskaniu 
przycisków (akustyczny sygnał zwrotny). Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia lub przycisk  w celu 
anulowania bez zapisywania.

 Ustawienie domyślne: aktywne
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Ton przycisków

•	 Menu instalatora 

 Po zaznaczeniu pozycji i naciśnięciu przycisku  następuje żądanie wprowadzenia kodu PIN instalatora. 
Menu umożliwia wówczas dostęp do konfiguracji zaawansowanej:

     

Menu instalatora      Wprowadzanie kodu PIN instalatora
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Konfiguracja zaawansowana
Po menu konfiguracji można się cyklicznie poruszać za pomocą przycisków  i . W celu skonfigurowania 
ustawienia należy przejść do listy za pomocą przycisków  i , zaznaczyć żądaną pozycję (podświetloną na 
pomarańczowo), po czym nacisnąć przycisk . Pojawi się lista dostępnych pozycji i możliwych ustawień:

Menu konfiguracji zaawansowanej

• ID centralki
 Nacisnąć przycisk , aby uruchomić procedurę konfiguracji ID. Na kolejnym ekranie należy wprowadzić 

żądany ID, po czym należy nacisnąć przycisk  w celu jego potwierdzenia. Zaczekać na zakończenie etapu 
weryfikacji, podczas której na ekranie pojawia się pasek postępu. W przypadku pomyślnego zakończenia wery-
fikacji wyświetlony zostaje nowy ID centralki; w przeciwnym razie urządzenie zachowuje poprzedni ID i generu-
je komunikat o błędzie.

 Domyślnie: 1

 W przypadku instalacji pionowej wartość ID musi się mieścić w przedziale 1-4. W przypadku instalacji poziomej 
wartość ID musi się mieścić w przedziale 129-144.

 

ID centralki
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Ustawianie ID (Instalacja pionowa)      Ustawianie ID (Instalacja pozioma)

     
Kontrola ID      Potwierdzenie ID

 W przypadku zmodyfikowania typu instalacji (zmiany z pionowego na poziomy lub odwrotnie) ID zostaje unie-
ważniony (jako wartość wskazywane jest 0) i musi zostać ponownie skonfigurowany. W stanie nieważnego (lub 
nieskonfigurowanego) ID urządzenie nie nadaje się do użytku, co sygnalizowane jest przez migający ekran 
trybu oczekiwania: po naciśnięciu dowolnego przycisku pojawia się żądanie wprowadzenia kodu PIN instalato-
ra. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu PIN i jego potwierdzenia przyciskiem  następuje automatyczne 
uruchomienie opisanej poprzednio procedury konfiguracji ID i wyświetlony zostaje przedstawiony powyżej ekran 
ustawiania ID.

• Język
 Wybrać żądany język za pomocą przycisków  i . Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia lub 

przycisk  w celu anulowania bez zapisywania.
 Domyślnie: włoski.

     
Język      Wybór języka
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• Format daty
 Za pomocą przycisków  i  wybrać żądany format wyświetlania daty. Nacisnąć przycisk  w celu 

potwierdzenia lub przycisk  w celu anulowania bez zapisywania.

Format daty

• Format godziny
 Za pomocą przycisków  i  wybrać żądany format wyświetlania godziny. Nacisnąć przycisk  w 

celu potwierdzenia lub przycisk  w celu anulowania bez zapisywania.

Format godziny

• Czas przejścia w tryb oczekiwania
 Za pomocą przycisków  i  wybrać, po upływie jak długiego czasu nieaktywności centralka ma przejść 

w tryb oczekiwania. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia,  w celu anulowania bez zapisywania.
 Domyślnie: 10 sekund.
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Czas przejścia w tryb oczekiwania

• Plan numeracji
Za pomocą przycisków  i  wybrać plan numeracji, który ma być zastosowany, spośród następujących 

opcji: naturalny, 4 cyfry (dostępny tylko dla instalacji pionowej), 8 cyfr. Nacisnąć przycisk  w celu potwier-
dzenia,  w celu anulowania bez zapisywania.

Domyślnie: naturalny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zajrzeć do punktu "Numeracja 4- lub 8-cyfrowa".

     
Plan numeracji      Naturalny

     
4 cyfry      8 cyfr

• Instalacja pozioma lub pionowa
 Za pomocą przycisków  i  wybrać typ instalacji: pionowy (V - VER) lub poziomy (H - HOR). Nacisnąć 

przycisk  w celu potwierdzenia lub przycisk  w celu anulowania bez zapisywania.
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 Domyślnie: pionowy.

 Gdy zmienia się wartość tego parametru, ID centralki zostaje unieważniony (stan wskazywany przez ID: 0) i 
konieczne jest jego ponowne skonfigurowanie.

 Ponadto w przypadku zmiany z instalacji pionowej na poziomą, jeżeli aktualnie stosowany jest 4-cyfrowy plan 
numeracji, zostaje on automatycznie zmieniony na 8-cyfrowy, gdyż plan 4-cyfrowy nie jest kompatybilny z insta-
lacją poziomą.

Instalacja pozioma/pionowa

     
Pionowa      Pozioma

• Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych wszystkich parametrów
 Nacisnąć przycisk , aby uruchomić procedurę resetu konfiguracji centralki. Wyświetlony zostaje ekran 

potwierdzenia (przedstawiony poniżej): nacisnąć przycisk , by kontynuować lub przycisk , by anulować 
i zachować aktualną konfigurację.

 Reset nie dotyczy list kontaktów i list zdarzeń, które zostają trwale zachowane w urządzeniu.
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Przywrócenie domyślnych ustawień 

fabrycznych      Żądanie potwierdzenia resetu

• Kod PIN instalatora
 Nacisnąć przycisk , by uruchomić procedurę zmiany kodu PIN instalatora (w celu uzyskania dostępu do 

menu konfiguracji zaawansowanej). Na kolejnym ekranie wprowadzić cztery cyfry. Nacisnąć przycisk  w 
celu potwierdzenia lub przycisk  w celu anulowania bez zapisywania.

 Domyślnie: 1234.

     
Kod PIN instalatora      Ustawienie kodu PIN

• Kod PIN odblokowujący klawiaturę
 Nacisnąć przycisk  w celu uruchomienia procedury zmiany kodu PIN odblokowującego klawiaturę. Na 

kolejnym ekranie wprowadzić cztery cyfry. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia lub przycisk  w 
celu anulowania bez zapisywania.

 Domyślnie: 0000.

     
Kod PIN odblokowujący klawiaturę      Ustawienie kodu PIN
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• Operacje na listach zdarzeń
 Ta pozycja jest zarezerwowana dla serwisu technicznego. Nie wybierać jej, o ile nie zostało to wyraźnie zalecone 

przez serwis techniczny.

• Informacje dotyczące systemu
 Ta pozycja jest zarezerwowana dla serwisu technicznego. Nie wybierać jej, o ile nie zostało to wyraźnie zalecone 

przez serwis techniczny.
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OBSŁUGA URZĄDZENIA
Połączenie ze stanowiskiem wewnętrznym lub centralką
W celu nawiązania połączenia należy wykonać jedną z następujących czynności:

•	 Wprowadzić numer na klawiaturze, po czym podnieść mikrotelefon lub nacisnąć przycisk .
•	 Wybrać pozycję na liście kontaktów (patrz punkt "Wyszukiwanie na liście kontaktów" poniżej), po czym podnieść 

mikrotelefon lub nacisnąć przycisk .

Wprowadzanie

Rozmowa w toku

Połączenie można zakończyć przyciskiem  lub w przypadku podniesionego mikrotelefonu poprzez jego odło-
żenie.
Zaczekać na ewentualną odpowiedź. Następnie połączenie można zakończyć w opisany powyżej sposób.

Numeracja 4- lub 8-cyfrowa
W systemie Due Fili Plus, a tym samym również w centralce, z niektórych urządzeń można zidentyfikować stanowiska 
wewnętrzne o numerach innych niż ich ID lub numeracja naturalna. Mowa jest o ponownym mapowaniu. W przypadku 
instalacji pionowej w ramach ponownego mapowania można wybrać od 1 do 4cyfr lub od 1 do 8 cyfr. W przypadku 
instalacji poziomej można wybrać od 1 do 8 cyfr. Z reguły chodzi o podział logiczny na blok / budynek / klatkę / miesz-
kanie, ale nie jest to wiążące.
Wartości ponownego mapowania należy zdefiniować w obrębie listy kontaktów (tylko za pomocą opcji SaveProg).
O rzeczywistym użyciu można zadecydować oddzielnie dla każdej centralki za pomocą konfiguracji opisanej w punkcie 
6 rozdziału "Menu instalatora".
Gdy opcja ponownego mapowania jest aktywna, jest widoczna nie tylko w szczegółowych danych listy użytkowników, 
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ale również jest używana wyłącznie do identyfikacji stanowiska wewnętrznego, zarówno dla połączeń odbieranych, jak 
i wychodzących.
Nie można wykonywać połączeń do stanowiska wewnętrznego, dla którego nie zostało zdefiniowane ponowne ma-
powanie. Jeżeli z jednego z takich stanowisk wewnętrznych zostanie wykonane połączenie do centralki, jego ID jest 
poprzedzone symbolem ‘-‘.

Połączenie przychodzące (ze stanowiska zewnętrznego, stanowiska wewnętrznego 
lub centralki)
W przypadku połączenia przychodzącego przed jego odebraniem jest możliwe:

•	 Wyłączenie dzwonka (tylko dla połączenia bieżącego) - w tym celu należy trzymać wciśnięty przez 0,5 sekundy 

przycisk .

•	 Odrzucenie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku .

•	 Podczas dzwonienia dzwonka - wyregulowanie poziomu jego głośności za pomocą przycisków  i .

•	 W przypadku połączenia video - wyregulowanie jasności i kontrastu. Trzymać przycisk  wciśnięty przez 
0,5 sekundy, by wybrać parametr, który chce się wyregulować: poziom głośności dzwonka, jasność lub kontrast. 
Opcje dostępne do wyboru zmieniają się cyklicznie. W celu zwiększenia lub zmniejszenia poziomu należy więc 
użyć przycisków  i .

W prawym dolnym rogu ekranu pojawiają się informacje dotyczące użytkownika wykonującego połączenie:
•	 W przypadku połączenia ze stanowiska zewnętrznego do centralki: numer (i ewentualna nazwa, jeżeli występuje na 

liście kontaktów dla włączeń automatycznych) stanowiska zewnętrznego, z którego wykonywane jest połączenie.
•	 W przypadku połączenia ze stanowiska wewnętrznego do centralki: numer (i ewentualna nazwa, jeżeli występuje 

na liście użytkowników) stanowiska wewnętrznego, z którego wykonywane jest połączenie.

     

Połączenie przychodzące ze stanowiska 
zewnętrznego do centralki      

Połączenie przychodzące ze stanowiska 
wewnętrznego do centralki

Symbol  wskazuje, że chodzi o stanowisko zewnętrzne. Symbol  wskazuje, że chodzi o stanowisko wewnętrz-
ne.

Odebranie połączenia
W celu odebrania połączenia ze stanowiska zewnętrznego, wewnętrznego lub centralki:

•	 Z odłożonym mikrotelefonem, należy wykonać jedną z następujących czynności:
o Podnieść mikrotelefon: połączenie zostaje aktywowane na mikrotelefonie

o Nacisnąć przycisk : połączenie zostaje aktywowane w trybie głośnomówiącym
•	 Z podniesionym mikrotelefonem, należy wykonać jedną z następujących czynności:
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o Odłożyć i ponownie podnieść mikrotelefon: połączenie zostaje aktywowane na mikrotelefonie

o Nacisnąć przycisk : połączenie zostaje aktywowane w trybie głośnomówiącym
Po odebraniu połączenia, w celu przejścia z trybu głośnomówiącego na mikrotelefon, należy podnieść mikrotelefon. I 

odwrotnie, w celu przejścia z mikrotelefonu na tryb głośnomówiący, należy: trzymać wciśnięty przycisk , odło-

żyć mikrotelefon, po czym zwolnić przycisk . 

     
Rozmowa w toku ze stanowiskiem 

wewnętrznym      
Rozmowa w toku ze stanowiskiem 

zewnętrznym

Regulacje podczas rozmowy
Podczas rozmowy można wyregulować:

•	 Poziom głośności głośnika (zróżnicowany w zależności od połączeń ze stanowiskiem wewnętrznym lub zewnętrz-
nym oraz połączeń w trybie głośnomówiącym lub przez słuchawkę).

•	 Poziom głośności mikrofonu (zróżnicowany w zależności od połączeń ze stanowiskiem wewnętrznym lub ze-
wnętrznym oraz połączeń w trybie głośnomówiącym lub przez słuchawkę).

•	 Jasność (w przypadku połączeń video)
•	 Kontrast (w przypadku połączeń video)

Po nawiązaniu połączenia przyciski  i  umożliwiają regulację poziomu głośności głośnika. Poziom jest zróż-
nicowany w zależności od tego, czy mamy do czynienia z połączeniem ze stanowiskiem wewnętrznym, czy zewnętrznym, 
a regulacja dotyczy tylko poziomu dla typu połączenia w toku.

W celu wyregulowania innych poziomów należy trzymać przycisk  przez 0,5 sekundy: cyklicznie, w górnej 
części ekranu, w tym samym wierszu, w którym znajdują się ikony stanu, wyświetlany jest pasek odnoszący się do 

jednego z czterech parametrów. Trzymać wciśnięty przycisk  przez 0,5 sekundy, dopóki nie zostanie wybrany 
parametr wymagający regulacji (głośnik, mikrofon, jasność, kontrast), po czym użyć przycisków  i  w celu 
zwiększenia lub zmniejszenia poziomu.

Istnieje możliwość wyłączenia mikrofonu - w tym celu należy trzymać przycisk  wciśnięty przez 0,5 sekundy. W 
tym stanie na pasku stanu wyświetlona zostaje odpowiednia ikona. W celu ponownego włączenia mikrofonu należy 
powtórzyć tę samą czynność.

Koniec połączenia
W celu zakończenia połączenia należy wykonać jedną z następujących czynności:

•	 Nacisnąć przycisk 
•	 Odłożyć mikrotelefon (jeżeli połączenie realizowane jest przez mikrotelefon)
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Przełączenie na oczekiwanie i przekierowanie połączenia
Nacisnąć przycisk  w celu tymczasowego wstrzymania połączenia w toku ze stanowiskiem wewnętrznym lub 
zewnętrznym. Urządzenie, z którym uprzednio nawiązano połączenie, wydaje charakterystyczny ton powiadamiający 
o przełączeniu na oczekiwanie. Podczas oczekiwania, nawet jeżeli odłoży się mikrotelefon, połączenie nie zostaje 
przerwane. Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje wznowienie rozmowy.
Podczas gdy jedno połączenie jest w trybie oczekiwania, istnieje możliwość wykonania drugiego połączenia: należy 

wpisać numer, pod który chce się zadzwonić, po czym nacisnąć przycisk  lub podnieść mikrotelefon (odłożyć i 
podnieść w przypadku, gdy był już podniesiony). Również podczas połączenia w toku wpisanie numeru i naciśnięcie 

przycisku  powoduje automatyczne przełączenie w tryb oczekiwania aktualnego połączenia i wykonanie połą-
czenia bezpośredniego z wpisanym numerem.
Gdy centralka znajduje się w trybie wewnętrznym i odbiera połączenie ze stanowiska zewnętrznego, przeznaczone dla 
stanowiska wewnętrznego, po rozpoczęciu rozmowy ze stanowiskiem zewnętrznym może przełączyć połączenie na 
tryb oczekiwania i wykonać drugie połączenie z żądanym stanowiskiem wewnętrznym, naciskając przycisk , a 

następnie .
W przypadku połączenia z drugim stanowiskiem wewnętrznym, po jego odebraniu centralka może połączyć ze sobą 
rozmowę pomiędzy dwoma stanowiskami wewnętrznymi: Nacisnąć przycisk , by przekierować połączenie.

Poniższa sekwencja przedstawia najważniejsze kroki związane z funkcjami przełączenia na tryb oczekiwania, wykonania 
drugiego połączenia i przekierowanie połączenia.

        

1.  Połączenie ze stanowiska zewnętrznego do 
stanowiska wewnętrznego, przechwycone przez 
centralkę w trybie wewnętrznym.

Stanowisko zewnętrzne 1 (Wejście dla pieszych) 
dzwoni do użytkownika Mario Rossiego, stanowi-
sko wewnętrzne 1. Jako że centralka jest w trybie 
wewnętrznym, połączenie zostaje odebrane przez 
centralkę.

        

2.  Połączenie pomiędzy centralką a 
stanowiskiem zewnętrznym.

Centralka odbiera połączenie, podnosząc mikrotele-

fon lub naciskając przycisk  i uczestniczy w 
rozmowie ze stanowiskiem zewnętrznym (Wejście 
dla pieszych).
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3.  Stanowisko zewnętrzne przełączone na tryb 
oczekiwania przez centralkę.

Operator obsługujący centralkę, po rozmowie ze 
stanowiskiem zewnętrznym, przełącza je w tryb 
oczekiwania, naciskając przycisk  w celu 
skontaktowania się z żądanym użytkownikiem (hipo-
teza A) lub innym stanowiskiem wewnętrznym (hipo-
teza B).

(Połączenie z centralki do żądanego stanowiska wewnętrznego):

        

4A.  Połączenie z centralki dla stanowiska 
wewnętrznego

Operator obsługujący centralkę wykonuje połączenie 
do żądanego użytkownika (Mario Rossiego), naci-
skając przycisk , a następnie przycisk 

.

        

5A.   Połączenie pomiędzy stanowiskiem 
wewnętrznym a centralką

Użytkownik Mario Rossi odbiera połączenie i zaczyna 
rozmowę z operatorem centralki.

        

6.A  Przekierowanie połączenia pomiędzy 
stanowiskiem wewnętrznym a stanowiskiem 
zewnętrznym

Operator obsługujący centralkę przekierowuje połą-
czenie do stanowiska zewnętrznego, naciskając 
przycisk . Stanowisko zewnętrzne (Wejście 
dla pieszych) i użytkownik stanowiska wewnętrznego 
(Mario Rossi) nawiązują bezpośrednią rozmowę, a 
centralka opuszcza połączenie.

(Połączenie z centralki do innego stanowiska wewnętrznego):
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4.B  Połączenie z centralki do innego 
stanowiska wewnętrznego, różnego od 
żądanego

Operator obsługujący centralkę, zamiast skontakto-
wać się z żądanym stanowiskiem wewnętrznym, 
kontaktuje się z innym, wpisując jego ID, a następnie 

naciskając przycisk : kontaktuje się konkret-
nie z użytkownikiem Andolfo Zanardo na stanowisku 
wewnętrznym 3.

        

5.B  Przekierowanie połączenia pomiędzy 
stanowiskiem wewnętrznym a stanowiskiem 
zewnętrznym

Po nawiązaniu rozmowy z użytkownikiem Andolfo 
Zanardo (analogicznie do punktu 5.A) operator cen-
tralki przekierowuje połączenie do stanowiska ze-
wnętrznego, naciskając przycisk . Stanowi-
sko zewnętrzne (Wejście dla pieszych) oraz użytkow-
nik stanowiska wewnętrznego 3 (Andolfo Zanardo) 
nawiązują bezpośrednią rozmowę, a centralka 
opuszcza połączenie.

Ingerencja
Po połączeniu przez centralkę rozmowy stanowiska wewnętrznego ze stanowiskiem zewnętrznym (lub innym stanowi-
skiem wewnętrznym), jeżeli jedno z dwóch urządzeń uczestniczących w połączeniu znajduje się w tym samym segmencie/
wyspie centralki, na ekranie tej ostatniej pozostaje wskazanie połączenia w toku.

W tej sytuacji centralka może dokonać ingerencji w połączenie za pomocą przycisku . Charakterystyczny ton 
nakładający się na rozmowę informuje uczestników, że centralka włączyła się w rozmowę. Centralka słucha wszystkich 
i jest słuchana przez wszystkich, ale nie może wymusić zakończenia połączenia. Jeżeli centralka zakończy ingerencję, 
użytkownicy kontynuują rozmowę. Jeżeli jeden z dwóch użytkowników zakończy połączenie, spowoduje to również 
zakończenie ingerencji.
Podczas ingerencji poziom głośności jest zawsze taki sam, jak dla połączenia wewnętrznego.

Wewnętrzny / Zewnętrzny
Naciśnięcie przycisku   powoduje wybór - na przemian - trybu wewnętrznego lub zewnętrznego. 
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wyłączona jest funkcja "stref kompetencji" (patrz następny punkt).
Centralka zmienia tryb tylko wtedy, gdy magistrala nie znajduje się w trybie zajętym; w przeciwnym wypadku emituje 
ostrzeżenie akustyczne i wizualne i utrzymuje aktualny tryb działania.
W trybie zewnętrznym centralka odbiera ze stanowiska zewnętrznego tylko połączenia przeznaczone konkretnie dla 
samej centralki.
W trybie wewnętrznym centralka odbiera, oprócz pozostałych, również wszystkie połączenia pochodzące z jakiegokol-
wiek stanowiska zewnętrznego podłączonego do tego samego segmentu/wyspy, do którego przypisana jest centralka.

Tryb wewnętrzny / zewnętrzny automatyczny
ISTNIEJE możliwość skonfigurowania centralki (tylko za pomocą opcji SaveProg) pod kątem automatycznego zarządzania 
wg przedziałów godzinowych trybami wewnętrznym/zewnętrznym. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wyłączona 
jest funkcja "stref kompetencji" (patrz następny punkt).
Jest ona wykonywana niezależnie dla każdej centralki.
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Zarządzanie jest bardzo uproszczone i przewiduje podział dni tygodnia na dwie kategorie oznaczone jako robocze (od 
poniedziałku do piątku) i świąteczne (sobota i niedziela). Każda kategoria jest następnie dzielona na dwa przedziały - 
rozpoczęcia / zakończenia usługi. Gdy godzina przypada na dany przedział, centralka jest w trybie wewnętrznym. Gdy 
przypada poza przedziałem, centralka jest w trybie zewnętrznym.

Jeżeli tryb automatyczny jest aktywny, w pierwszym wierszu ikon pojawia się  i operator obsługujący centralkę nie 
może ręcznie przełączyć trybu W/Z, chyba że w celu tymczasowego zawieszenia stanu trybu wewnętrznego. Zawie-
szenia dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku , a następnie wskazanie czasu zawieszenia, wyrażonego w 
minutach i jego potwierdzenie za pomocą przycisku . Maksymalny czas jest ustawiony na 30 minut. W tym 

okresie ikona zmienia kolor na czerwony (  ), sygnalizując nową sytuację.
Powrót do trybu wewnętrznego następuje:

1. Automatycznie po upływie ustawionego czasu
2. Jeżeli w międzyczasie zmieni się przedział godzinowy
3. Po interwencji operatora obsługującego centralkę, polegającej na powtórzeniu poprzedniej procedury i wpisaniu 

wartości 0 dla czasu.

Strefy kompetencji (SK)
Strefy kompetencji, odtąd zwane SK, stanowią rozszerzenie trybu wewnętrznego/zewnętrznego centralki oraz automa-
tycznego trybu wewnętrznego/zewnętrznego.
SK konfigurowane są wyłącznie za pośrednictwem trybu projektu SaveProg (zajrzeć do pomocy on-line w celu uzyska-
nia szczegółowych informacji). Gdy są one skonfigurowane, przycisk  nie pełni żadnej funkcji.
SK w ścisłym znaczeniu słowa składają się z listy:

1. Samych stanowisk wewnętrznych
2. Samych stanowisk zewnętrznych
3. Stanowisk wewnętrznych i zewnętrznych

obsługiwanych przez centralkę. Definicja SK musi być identyczna dla wszystkich centralek należących do tego samego 
systemu.
Następnie SK zostają przypisane do dni tygodnia (lub dni wolnych), a dla każdego z nich do przedziałów czasowych 
trwających 30 minut.

Dla każdego z trzech wyżej wymienionych przypadków zarządzanie przedstawia się następująco:
1. Stanowiska wewnętrzne wykonujące połączenie z centralką ogólną są obsługiwane przez wszystkie centralki, 

które posiadają je w aktywnej SK. Połączenia pochodzące wyraźnie ze stanowisk wewnętrznych są obsługiwane 
w każdym przypadku.

2. Połączeniami pochodzącymi ze wskazanych stanowisk zewnętrznych, skierowanymi do dowolnej centralki, 
zarządzają centralki posiadające te stanowiska zewnętrzne w aktywnej SK.

3. Połączenia pochodzące z jednego ze stanowisk zewnętrznych znajdujących się na liście i RÓWNOCZEŚNIE 
skierowane do jednego ze stanowisk wewnętrznych z listy, są obsługiwane przez wszystkie centralki posiadające 
je w aktywnej SK.

Uwaga: gdy występują co najmniej dwie centralki, konieczne jest skonfigurowanie stref kompetencji.

Filtr połączeń
Po włączeniu filtra połączeń centralka nie odbiera połączeń ze stanowisk wewnętrznych. Istnieje możliwość skonfigu-
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rowania dwóch oddzielnych filtrów. Filtr połączeń wewnętrzny stosowany jest, gdy centralka znajduje się w trybie we-
wnętrznym. Filtr połączeń zewnętrzny stosowany jest, gdy centralka znajduje się w trybie zewnętrznym. Te dwa filtry 
można włączać/wyłączać niezależnie, tylko za pomocą opcji SaveProg (zajrzeć do pomocy on-line w celu uzyskania 
szczegółowych informacji). Gdy filtr jest aktywny, na ekranie pojawia się - obok ikony związanej z trybem wewnętrznym/

zewnętrznym - ikona .

Programowalne przyciski
Przyciski  i  są programowalne i domyślnie wykonują odpowiednio polecenia F1 i F2 dla stanowiska zewnętrz-
nego uczestniczącego w połączeniu. W stanie spoczynku polecenia są przesyłane do ostatniego stanowiska zewnętrz-
nego, które uczestniczyło w rozmowie lub wykonało połączenie.
Programowanie jest możliwe tylko za pośrednictwem opcji SaveProg. Zaprogramować można następujące funkcje:in-
terkomunikację, włączenie automatyczne, aktywację pomocniczą, funkcję F1, funkcję F2, zamek.

Po wprowadzeniu numeru i naciśnięciu przycisku  następuje polecenie wyjścia F1 ze stanowiska zewnętrznego 
odpowiadającego wprowadzonemu numerowi. Analogicznie - po wprowadzeniu numeru i naciśnięciu przycisku  
następuje polecenie wyjścia F2 ze stanowiska zewnętrznego odpowiadającego wprowadzonemu numerowi. Dzieje się 
to niezależnie od funkcji zaprogramowanej za pośrednictwem opcji SaveProg.

Wyszukiwanie na liście kontaktów

Nacisnąć przycisk , by wejść do listy kontaktów w trybie wyświetlania listy.
Dla każdego elementu w kolumnie po lewej stronie wskazany jest ID stanowiska wewnętrznego (ewentualnie poprze-
dzony symbolem √, jeżeli chodzi o nazwę główną przypisaną do tego ID), a w kolumnie po prawej stronie nazwa użyt-
kownika. Lista jest uporządkowana w sposób automatyczny i można ją przewijać za pomocą przycisków  i 
.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście na przemian z wyświetlania listy do wyświetlania szczegółów.

Wyświetlanie listy
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Wyświetlanie szczegółowe

     
Wyświetlanie szczegółowe z aktywnym 

ponownym mapowaniem

W tym trybie lewa kolumna pozostaje niezmieniona, podczas gdy w części po prawej stronie wyświetlane są następujące 
szczegółowe informacje dotyczące zaznaczonego elementu:

• ID stanowiska wewnętrznego (ewentualnie poprzedzony symbolem √, jeżeli chodzi o przypisaną nazwę główną), 
kod ponownego mapowania (jeżeli występuje na liście kontaktu i jest aktywny w centralce), odnośna klatka 
schodowa (jeżeli jest podana na liście kontaktów).

• Nazwa budynku, w którym znajduje się stanowisko wewnętrzne (jeżeli jest podana na liście kontaktów).
• Nazwa użytkownika przypisana do stanowiska wewnętrznego.
• Ewentualne informacje o użytkowniku i/lub druga nazwa (jeżeli są podane na liście kontaktów).

Przy pomocy przycisków  i  można przesunąć zaznaczenie, w lewej kolumnie, do poprzedniego lub następ-
nego wiersza. Prawa strona zostaje odpowiednio zaktualizowana.

W trybie listy istnieje możliwość filtrowania elementów z listy kontaktów wyświetlanych na ekranie, poprzez wprowadze-

nie początkowej części wyszukiwanej nazwy/nazwiska. W tym celu należy użyć przycisków  ÷  metodą 

multi-tap. Na przykład dwukrotne naciśnięcie przycisku  (litera "E"), a następnie trzykrotne naciśnięcie przycisku 

 (litera "L") powoduje utworzenie filtra "EL", dla którego wyświetlane są tylko elementy, których nazwa rozpo-
czyna się od liter "EL".

Filtr jest wyświetlany w pierwszym wierszu u góry po lewej stronie po ikonie  . Podczas wprowadzania znaki mają 
kolor szary: po krótkiej chwili po wprowadzeniu ostatniego znaku (multi-tap timeout) kolor zmienia się na biały, a filtr 
zostaje zastosowany, co powoduje aktualizację listy wyświetlanych elementów.
Jeżeli żaden z elementów listy kontaktów nie odpowiada wprowadzonemu filtrowi, na ekranie wyświetlany jest komunikat 
LISTA KONTAKTÓW PUSTA.

Po zastosowaniu filtra istnieje zawsze możliwość przewijania przefiltrowanej listy za pomocą przycisków  i .

Naciśnięcie przycisku  powoduje skasowanie ostatniego znaku filtra. Zaktualizowany filtr zostaje zastosowany, 
ale nie powoduje zmiany wybranego wiersza.

Gdy filtr jest pusty, naciśnięcie przycisku  powoduje zamknięcie listy kontaktów. Gdy filtr jest aktywny, istnieje 
możliwość zamknięcia listy kontaktów, trzymając przycisk  wciśnięty przez co najmniej 0,5 sekundy.

Multitap

W celu wprowadzenia znaków/symboli należy użyć przycisków od  do . Do każdego z przycisków 
przypisany jest więcej niż jeden znak/symbol (patrz poniższa tabela):
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PRZYCISK SYMBOLE
1 1.,:;?!()<>

2 ABC2abc
ÁĄĆČáąćč

3 DEF3def
ĎÉĘĚďéęě

4 GHI4ghi
Íí

5 JKL5jkl
Łł

6 MNO6mno
ŃŇÓńňó

7 PQRS7pqrs
ŘŚŠřśš

8 TUV8tuv
ŤÚŮťúů

9
WXYZ9wxyz

ÝŹŻŽýźżž

0 <spazio>0_$&*#+-=/%” ‘

W celu przejścia do żądanego znaku/symbolu należy wielokrotnie nacisnąć przycisk przed upływem limitu czasu, który 
zostaje odnowiony po każdorazowym wpisaniu znaku.

Zamek

Krótkie naciśnięcie przycisku  powoduje wydanie polecenia otwarcia zamku do stanowiska zewnętrznego, z 
którym prowadzona jest rozmowa. W stanie spoczynku polecenie jest przesyłane do ostatniego stanowiska zewnętrz-
nego, które uczestniczyło w rozmowie lub wykonało połączenie.

Wybranie numeru i naciśnięcie przycisku  powoduje wydanie polecenia otwarcia zamka do stanowiska zewnętrz-

nego odpowiadającego wpisanemu numerowi. Wybranie numeru i trzymanie przycisku  wciśniętego przez 0,5 
sekundy powoduje wydanie polecenia aktywacji przekaźnika odpowiadającego wpisanemu numerowi.

Jeżeli przycisk  pozostaje wciśnięty przez 0,5 sekundy, o ile jest zaprogramowane, otwiera się menu aktywacji. 
Jeżeli menu nie jest zaprogramowane, centralka wydaje ton ostrzegawczy. Na liście należy wybrać żądaną aktywację 

za pomocą przycisków  i . Następnie należy nacisnąć przycisk , by dokonać aktywacji lub przycisk 
, by wyjść z menu. Menu zamyka się również w przypadku dłuższego okresu nieaktywności.
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Menu aktywacji

Przycisk  działa w ten sam sposób również podczas połączenia ze stanowiskiem zewnętrznym.
Programowanie wykonywane jest wyłącznie za pomocą opcji SaveProg (zajrzeć do pomocy on-line w celu uzyskania 
szczegółowych informacji).

Automatyczne włączanie
Krótkie naciśnięcie przycisku  powoduje żądanie automatycznego włączenia dla stanowiska zewnętrznego, zgod-
nie z sekwencją zaprogramowaną na głównym stanowisku zewnętrznym systemu. Kolejne naciśnięcia przycisku powo-
dują postęp sekwencji, umożliwiając cykliczną aktywację większej liczby stanowisk zewnętrznych.

Wybranie numeru i naciśnięcie przycisku  powoduje wydanie polecenia automatycznego włączenia stanowiska 
zewnętrznego odpowiadającego wpisanemu numerowi.

Jeżeli przycisk  pozostaje wciśnięty przez 0,5 sekundy, o ile jest zaprogramowane, otwiera się menu automatycz-
nych włączeń. Jeżeli menu nie jest zaprogramowane, centralka wydaje ton ostrzegawczy.  Na liście należy wybrać 
stanowisko zewnętrzne lub kamerę telewizji przemysłowej, dla których chce się wydać polecenie automatycznego 
włączenia, przy pomocy przycisków  i . Nacisnąć przycisk , by wydać polecenie automatycznego włą-
czenia lub przycisk , by wyjść z menu. Menu zamyka się również w przypadku dłuższego okresu nieaktywności.

Menu automatycznych włączeń

Przycisk  działa w ten sam sposób również podczas połączenia ze stanowiskiem zewnętrznym.
Funkcja automatycznego włączenia jest zawsze rozpoczynana z wyłączonym mikrofonem (mute), ale z włączonym 
głośnikiem, by możliwe było słyszenie dźwięku pochodzącego ze stanowiska zewnętrznego.
Programowanie wykonywane jest wyłącznie za pomocą opcji SaveProg (zajrzeć do pomocy on-line w celu uzyskania 
szczegółowych informacji).
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Edytowanie list kontaktów
Istnieje możliwość edytowania następujących list kontaktów:

•	 Automatyczne włączenia 

•	 Aktywacje 

•	 Użytkownicy 

Wskazane listy kontaktów mogą być edytowane przez centralkę tylko w przypadku, gdy zawierają mniej niż 500 po-
zycji. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest przedstawiony poniżej ekran z komunikatem o błędzie. Niezależnie od 
wielkości, listy kontaktów można zawsze modyfikować za pomocą opcji SaveProg (zajrzeć do pomocy on-line w celu 
uzyskania szczegółowych informacji).

Uwaga: parametry Klatka schodowa i Budynek na liście użytkowników można wybrać spośród zaprogramowanych: w 
celu dodania nowych, usunięcia lub edytowania listy budynków należy użyć opcji SaveProg.

Osiągnięto maksymalną liczbę pozycji na 
liście

Dla każdej z tych opcji możliwe jest:

•	 Edytowanie istniejącej pozycji 

•	 Usunięcie istniejącej pozycji 

•	 Dodanie nowej pozycji 

Najpierw należy aktywować żądaną listę kontaktów za pomocą odpowiedniego przycisku. Jeżeli jest ona pusta, rozpoczyna 
się natychmiast procedura dodania nowej pozycji, w przeciwnym wypadku przechodzi się do normalnego przeglądu listy.

Po liście można się poruszać za pomocą strzałek lub trzymając przycisk  przez co najmniej 0,5 sekundy. Otwiera 
się menu umożliwiające wybór żądanego działania.
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Edytowanie list kontaktów

Za pomocą strzałek można najechać na żądane działanie i potwierdzić wybór przyciskiem .
Procedury edycji i usuwania dotyczą wybranego elementu listy kontaktów.
Przed usunięciem pozycji żądane jest potwierdzenie:

Żądanie potwierdzenia edycji list

Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia wyboru lub przycisk  w celu jego anulowania.
Procedura dodania pozycji powoduje utworzenie pustego elementu z kilkoma częściami ustawionymi domyślnie w 
zależności od typu listy.
Zarówno w przypadku , gdy element przeznaczony do edycji jest nowy, jak w przypadku istniejącego wcześniej elemen-
tu, pomiędzy polami można się poruszać za pomocą strzałek. Po znalezieniu pola do edycji należy nacisnąć przycisk 

. Dozwolone działania uzależnione są od listy kontaktów i od aktualnie wybranego pola. Poniżej opisano każde 
pole należące do każdej z list.

Lista automatycznych włączeń
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Edycja listy automatycznych włączeń

NAGŁÓWEK ZNACZENIE UWAGI
Opis Od 1 do 20 znaków opisujących stanowisko zewnętrzne

ID Wpisać ID stanowiska zewnętrznego

Numer kamery Od 1 do 16 w przypadku, gdy stanowisko zewnętrzne jest art. 69AM 
lub 69AM/T, w przeciwnym wypadku NIE 69AM

Lista aktywacji

Edycja listy aktywacji

NAGŁÓWEK ZNACZENIE UWAGI
Opis Od 1 do 20 znaków opisujących aktywację

ID Wpisać ID stanowiska zewnętrznego lub przekaźnika w zależności 
od następnego pola

Modyfikator Za pomocą strzałek można dokonać wyboru spośród opcji: 
PRZEKAŹNIK, ZAMEK, F1, F2.

Bitmapa Jest to ilustracja powiązana z opisem. Pełni wyłącznie funkcję 
mnemoniczną. Wyboru dokonuje się za pomocą strzałek.

Lista użytkowników
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Edycja listy użytkowników

NAGŁÓWEK ZNACZENIE UWAGI

ID

Wpisać ID stanowiska wewnętrznego lub centralki. W przypadku 
instalacji pionowej prawidłowe są numery od 1 do 204. W przypadku 
instalacji poziomej numery od 1 do 41144. Powiązany jest również 
symbol główny

Ponowne mapowanie
Wpisać numerację alternatywną dla ID, złożoną z maksymalnie 8 cyfr. 
Zastosowanie uzależnione jest od włączenia usługi i jeżeli nie jest ona 
ustawiona jako aktywna, zostaje pominięta.

Klatka schodowa
Litera klatki schodowej powiązanej z budynkiem. Do różnych budy-
nków przypisane są różne klatki schodowe. Wyboru dokonuje się za 
pomocą strzałek.

Budynek Nazwa budynku, w którym znajduje się stanowisko wewnętrzne lub 
centralka. Wyboru dokonuje się za pomocą strzałek.

Nazwa użytkownika Od 1 do 20 znaków
Informacje o 
użytkowniku Od 1 do 20 znaków

Druga nazwa Od 1 do 20 znaków

W przypadku edytowania pola alfanumerycznego (czyli ,  lub ) do wprowadzania liter, cyfr i 

symboli używane są przyciski od  do , przy zastosowaniu metody multitap. Przycisk  służy do 
usuwania symbolu znajdującego się najdalej na prawo. Przycisk  służy do potwierdzania zmian i powoduje powrót 
do wyboru nowego pola do edycji za pomocą strzałek.

Do edytowania pól numerycznych służą przyciski od  do , a do potwierdzania przycisk .

W przypadku edytowania innych typów pól przycisk  służy do potwierdzania zmian i powoduje powrót do wyboru 
nowego pola do edycji za pomocą strzałek.
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Tylko w przypadku ponownego mapowania przycisk  powoduje anulowanie ewentualnie obecnego ponownego 
mapowania.

Przycisk   wciśnięty przez 0,5 sekundy podczas wyboru pola powoduje powrót do widoku listy, z wyeliminowaniem 
ewentualnych zmian bez żądania potwierdzenia. To samo ma miejsce, jeżeli nie wykona się żadnego działania przed 
upływem limitu czasu menu edycji listy, a w konsekwencji centralka przechodzi w stan spoczynku.
Na liście użytkowników symbol główny przełączany jest podczas edycji ID stanowiska wewnętrznego lub centralki za 

pomocą przycisków strzałek. Przed ID pojawia się symbol "ptaszka" .

Przycisk  wciśnięty przez 0,5 sekundy powoduje rozpoczęcie procedury kontroli spójności wprowadzonych danych 
i ich ewentualne zapamiętanie. W przypadku problemów z wprowadzonymi danymi centralka emituje ton i aktywuje 
edycję pierwszego błędnego pola od góry w dół. Warunki poprawności są następujące:

1. Lista automatycznych włączeń
a. ID musi się mieścić w przedziale od 1 do 8248
b. Numer kamery nie może być wyższy niż 16
c. Opis nie może być pusty

2. Lista aktywacji
a. Jeżeli modyfikator jest ustawiony na PRZEKAŹNIK, ID musi się mieścić w przedziale od 1 do 6000. Jeżeli jest 

ustawiony na ZAMEK, F1 lub F2, ID musi się mieścić w przedziale od 1 do 8248.
b. Opis nie może być pusty

3. Lista użytkowników
a. ID stanowiska wewnętrznego lub centralki
b. ID musi być niepowtarzalny, oprócz symbolu głównego
c. Ponowne mapowanie musi być niepowtarzalne
d. Nazwa użytkownika nie może być pusta

Zapamiętywanie trwa ułamek sekundy dla list automatycznych włączeń i aktywacji, bądź kilka sekund dla listy 
użytkowników. Podczas zapamiętywania pojawia się pasek oczekiwania wskazujący zapamiętywanie dokonanych zmian.

Uwaga: Połączenia wewnętrzne i zewnętrzne mają pierwszeństwo w stosunku do edytowania list, dlatego 
ewentualne połączenie przychodzące do centralki spowodowałoby natychmiastowe wyjście z edycji w toku, 
wraz z utratą wszystkich wprowadzonych, ale jeszcze niezapisanych zmian. Niniejsza procedura edycji list 
nie powinna być traktowana jako rutynowe narzędzie, należy ją stosować tylko do okazjonalnego edytowania/
tworzenia niewielkiej liczby pozycji. Odpowiednim narzędziem jest tryb projektu w opcji SaveProg.

Wszystkie zmodyfikowane listy można zaimportować w trybie projektu SaveProg. W celu uzyskania szczegółowych 
danych roboczych odsyłamy do tego oprogramowania.

Lista zdarzeń
W przypadku co najmniej jednego zdarzenia, które nie zostało obsłużone lub pozostało bez reakcji, u góry po prawej 

stronie pojawia się następująca migająca ikona  :
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Powiadomienie o zdarzeniach

Centralka zapamiętuje następujące zdarzenia (w nawiasie typologia ich klasyfikacji):
1. Połączenia, na które centralka nie odpowiedziała, czyli nieodebrane (ZDARZENIA)
2. Połączenia wyraźnie odrzucone przez centralkę (ZDARZENIA).
3. Aktywacje zamka (ZAMEK).
4. Aktywacje przekaźników (PRZEKAŹNIK)
5. Powiadomienie o otwartych drzwiach (OTWARTE DRZWI).
6. Powiadomienie o zamkniętych drzwiach (ZAMKNIĘTE DRZWI).
7. Aktywacja F1 (F1)
8. Aktywacja F2 (F2).

W celu uzyskania dostępu do listy należy nacisnąć przycisk : wyświetlone zostaje najnowsze zdarzenie (ozna-
czone numerem 1). Za pomocą przycisków  i  można przewijać listę, uporządkowaną od najnowszego 
zdarzenia do najstarszego. W celu zakończenia wyświetlania zdarzeń należy nacisnąć przycisk  lub zaczekać na 
upływ limitu czasu nieaktywności.

W celu skasowanie całej listy zdarzeń należy trzymać przycisk  wciśnięty przez co najmniej 0,5 sekundy, po czym 
wprowadzić kod PIN instalatora. Nie można skasować pojedynczego zdarzenia.

Uwaga: maksymalna liczba zdarzeń wynosi 400; po jj przekroczeniu z listy zostaje automatycznie usunięte najstarsze 
zdarzenie.

Wyświetlane są następujące informacje.
W pierwszym wierszu po lewej stronie wskazany jest typ zdarzenia. Po prawej stronie wskazane są w formacie I / T 
(N): indeks wyświetlanego zdarzenia (I), łączna liczba zdarzeń znajdujących się na liście (T) oraz liczba nieobsłużonych 
jeszcze zdarzeń (N).
W drugim wierszu, na niebiesko zaznaczona jest data i godzina zdarzenia w skonfigurowanym formacie.
W trzecim wierszu, w przypadku ZDARZEŃ, wyświetlany jest komunikat NIEOBSŁUŻONE/BEZ REAKCJI lub alternatywnie 
data i godzina, w której zdarzenie zostało obsłużone. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się 
z następnym punktem "Obsługa zdarzeń".
W czwartym wierszu znajdują się informacje dotyczące źródła zdarzenia: symbol, po którym następuje numer identyfi-

kacyjny użytkownika i ewentualnie jego nazwa. Może to być stanowisko wewnętrzne , stanowisko zewnętrzne  

lub inne urządzenie należące do systemu, na przykład przekaźnik .

Piąty wiersz zawiera informacje dotyczące adresata zdarzenia lub dodatkowe informacje ogólne. Na przykład  

wskazuje centralkę lub  stanowisko wewnętrzne, po których następuje numer identyfikacyjny i ewentualna nazwa. 
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NIEODEBRANE

     

Połączenie do centralki ze stanowiska 
wewnętrznego, nieodebrane      

Połączenie do centralki ze stanowiska 
wewnętrznego, odrzucone 

NIEODEBRANE

     

Połączenie do centralki ze stanowiska 
zewnętrznego, nieodebrane      

Połączenie do centralki ze stanowiska 
zewnętrznego, odrzucone 

NIEODEBRANE

     

Połączenie ze stanowiska zewnętrznego do 
stanowiska wewnętrznego 1 z centralką w 

trybie wewnętrznym, nieodebrane      

Połączenie ze stanowiska zewnętrznego do 
stanowiska wewnętrznego 1 z centralką w 

trybie wewnętrznym, odrzucone
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Połączenie do centralki ze stanowiska 
wewnętrznego, wcześniej nieodebrane, a 

następnie obsłużone      

Połączenie do centralki ze stanowiska 
wewnętrznego, wcześniej odrzucone, a 

następnie obsłużone

     
Otwarcie zamka      Aktywacja przekaźnika

     
Drzwi otwarte      Drzwi zamknięte

Alarm
Alarmy są ostrzeżeniami, które odpowiednie stanowiska wewnętrzne mogą przesyłać do centralek. Powiadomienia te 
mogą być wysyłane nawet wtedy, gdy magistrala jest zajęta przez połączenie w toku. Gdy centralka odbiera powiado-
mienie, wydaje ton ostrzegawczy i wprowadza na listę alarmów nowe zdarzenie.

W przypadku co najmniej jednego alarmu u góry po prawej stronie pojawia się migająca ikona  i miga odpowied-
nia kontrolka LED.

W celu uzyskania dostępu do listy powiadomień o alarmach należy nacisnąć przycisk : wyświetlone zostaje 
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najnowsze zdarzenie (oznaczone numerem 1). Za pomocą przycisków  i  można przewijać listę, uporządko-
waną od najnowszego zdarzenia do najstarszego. W celu zakończenia wyświetlania zdarzeń należy nacisnąć przycisk 

 lub zaczekać na upływ limitu czasu nieaktywności.
Uwaga: maksymalna liczba powiadomień alarmowych wynosi 400; po jej przekroczeniu automatycznie kasowane jest 
najstarsze powiadomienie.

Powiadomienie o alarmie

     

Alarm "nieobsłużone"      Alarm "obsłużone"

Numer po prawej stronie symbolu # znajduje się podadres powiązany ze stanowiskiem wewnętrznym (może na przy-
kład wskazywać łazienkę zamiast sypialni), podczas gdy numer po CNT wskazuje, ile razy stanowisko wewnętrzne 
przesłało żądanie.
W celu obsłużenia alarmu operator centralki musi otworzyć listę i nawiązać połączenie ze stanowiskiem wewnętrznym 

za pomocą przycisku   lub podnosząc mikrotelefon.

Obsługa podobnych zdarzeń (nieodebranych lub odrzuconych połączeń)
Podczas dzwonienia do użytkownika zostają zaznaczone jako obsłużone również wszystkie podobne zdarzenia, czyli 
połączenia nieodebrane lub odrzucone pochodzące z tego samego stanowiska wewnętrznego. W celu ponownego 

zadzwonienia do użytkownika wystarczy po prostu nacisnąć przycisk   lub podnieść mikrotelefon.
Zdarzenie, z którego wykonywane jest połączenie, oznaczone zostaje jako obsłużone bezpośrednio. W takim przypadku 
data i godzina obsługi wyświetlane są w kolorze jasnozielonym.
Inne zdarzenia oznaczane są jako obsłużone pośrednio. W takim przypadku data i godzina obsługi wyświetlane są w 
kolorze ciemnozielonym.

Istnieje możliwość oznaczenia zdarzenia (i wszystkich mu podobnych) jako obsłużone, trzymając przycisk  
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wciśnięty przez 0,5 sekundy. W tym przypadku również wypunktowane zdarzenie oznaczone zostaje jako obsłużone 
pośrednio.
Uwaga: jako obsłużone pośrednio oznaczane są połączenia nieodebrane lub odrzucone, nawet jeżeli połączenie ma 
miejsce spoza listy zdarzeń.

Filtr na liście zdarzeń
Istnieje możliwość filtrowania informacji wyświetlanych na liście zdarzeń. Po otwarciu listy rozpoczyna się od stanu bez 
żadnego zastosowanego filtra. Za pomocą przycisku  dokonuje się zmiany spośród trzech możliwych wariantów 
wyświetlania wskazywanych przez ikonę w pierwszej pozycji u góry po lewej stronie, nad listą zdarzeń:

•	 Brak ikony, brak filtra.

•	  dla aktywnego filtra (patrz dalej, by zobaczyć, co jest pokazywane, a co nie).

•	  dla aktywnego filtra i ograniczony do nieobsłużonych zdarzeń (patrz dalej, by zobaczyć, co jest pokazywane, 
a co nie).

W drugim i trzecim przypadku mogą zostać dodane dodatkowe informacje, które dodatkowo ograniczają zbiór 
wyświetlanych zdarzeń. Jeżeli nie ma żadnych danych, filtr wyświetla wszystko, jak gdyby nie został zastosowany.
Po ikonie może się znajdować numer przedstawiający ID stanowiska wewnętrznego lub centralki. Będzie jedynym, dla 

którego wyświetlane będą zdarzenia. W celu jego wprowadzenia należy trzymać przycisk  wciśnięty przez 0,5 
sekundy, po czym wpisać ID. W celu wyeliminowania filtrowania dla ID należy wpisać 0, po czym potwierdzić wybór 
przyciskiem .
Uwaga: centralki bez rozszerzenia  mają ID od 201 do 204. Te z rozszerzeniem od 40001 do 40128 dla instalacji pio-
nowych i od 40129 do 40144 dla instalacji poziomych.
Następnie można aktywować dodatkowe filtry również w zależności od konfiguracji centralki. Można je aktywować tylko 
wtedy, gdy centralka umożliwia ich rejestrację (patrz SaveProg).
W pierwszym wierszu wyświetlacza, po prawej stronie ikony filtra i ewentualnego ID wyświetlane będą w kolejności 
podanej w poniższej tabeli, niezależnie od kolejności, w której zostały aktywowane. Każdy obecny filtr wskazuje wy-
świetlanie również odnośnego zdarzenia. Przypomina się, że brak filtra jest traktowany jako wyświetlanie wszystkiego. 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje na przemian pojawianie się i znikanie odnośnej ikony.

PRZYCISK IKONA ZNACZENIE
Połączenia nieodebrane

Połączenia odrzucone

Otwarte / zamknięte drzwi

Zamek

F1

F2

Przekaźnik

Za pomocą przycisków  i  można się poruszać tylko w obrębie zdarzeń odpowiadających kryteriom filtra.
Uwaga. W wierszu P / T / (N) pokazywane są nadal zawsze te same wartości.
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Jeżeli filtr nie zwraca żadnego zdarzenia, pojawia się wskazanie PUSTA LISTA.

Załącznik

Powiadomienie o błędzie/prośba o 
ponowienie próby

Ekran "Powiadomienie o błędzie/Spróbuj ponownie" wyświetlany jest w następujących przypadkach:
• Nie można przypisać ID
• Podjęto próbę nawiązania połączenia ze stanowiskiem wewnętrznym z klawiatury, listy, zdarzeń, alarmów
• Po odebraniu wykonanego połączenia nie odbiera komunikatu o połączeniu z innego stanowiska wewnętrzne-

go, centralki lub stanowiska zewnętrznego.
• Podczas połączenia wychodzącego ze stanowiska wewnętrznego lub centralki nie odebrano potwierdzenia 

połączenia.
• W trybie automatycznego włączania lub podczas połączenia ze stanowiskiem wewnętrznym lub centralką 

odbiera wyraźny komunikat o stanie zajętym.
• Nie otrzymuje żadnej odpowiedzi na żądanie automatycznego włączenia.
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Minimalny przekrój kabli (mm2)
Zamek 1,5 mm2

Pozostałe: -, +U, +I    (β) 1 mm2

(β) dodatkowy zasilacz 6923 należy 
zainstalować jak najbliżej urządzenia, 
do którego ma być podłączony.

*  TERMINACJA MAGISTRALI DLA SYSTEMÓW DUE FILI PLUS

Ta uwaga odnosi się do wszystkich urządzeń 
wyposażonych w “złącze lub przełącznik DIP do termi-
nacji MAGISTRALI”, opatrzone napisem serigraficznym 
“ABC” i oznaczonym na schematach połączeniowych 
symbolem *.
W celu prawidłowego dostosowania linii należy 
wykonać ustawienia zgodnie z poniższą regułą:
- Zachować pozycję "A", jeżeli MAGISTRALA wchodzi 

do urządzenia i wychodzi z niego;
- Przesunąć do pozycji "B" (W przypadku kabla 

Elvox) lub do pozycji “C” (jeżeli kabel jest "KAT.5” z 
połączonymi podwójnymi końcówkami), jeżeli linia 
MAGISTRALI "kończy się" w samym urządzeniu.

Systemy z dystrybutorem biernym 692D
Należy ZAWSZE używać wyjścia dystrybutora 692D 
(jedyne, które nie posiada mostka terminacyjnego). 
Dla terminacji 692D: 
- Jeżeli wyjścia  “OUT”, “2”, “3” lub “4”  nie są używane, 

należy ZACHOWAĆ mostek na złączu “TOUT”, “T2”, 
“T3” lub “T4”. 

- Mostek "TOUT" jest domyślnie w położeniu “100” 
(kabel Elvox), należy go ustawić w położeniu “50” ty-
lko wtedy, gdy używa się kabla KAT. 5 z połączonymi 
końcówkami podwójnymi.

Systemy z dystrybutorem czynnym 692D/2
Mostek terminacyjny należy ustawić w pozycji “B” (dla 
kabla Elvox) lub “C” (dla kabla CAT5 z podłączonymi 
podwójnymi końcówkami) TYLKO WTEDY, GDY MAG-
ISTRALA kończy się na samym urządzeniu. Należy go 
pozostawić w pozycji “A”, jeżeli się wykonuje wejście-
wyjście przy użyciu zacisków 1-2 692D/2.

“A” = Brak terminacji
“B” = Terminacja 100 omów
“C” = Terminacja 50 omów

**
Uwaga
W puszce podłączeniowej należy skrupu-
latnie przestrzegać podłączeń.
Zamiana okablowania może 
spowodować uszkodzenie centralki.

Schematy instalacyjne
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System wideofonu dla bloku mieszkalnego z większą liczbą tabliczek zewnętrznych, centralką portierni i 
dystrybutorem na piętrze

D -  Tabliczka video z przyciskami z serii Pixel
D0 -  Alfanumeryczna tabliczka video z przyciska-

mi z serii Pixel
K -  Przycisk połączenia zza drzwi
L -  Zamek elektryczny 12 V
P -  Przycisk otwierania drzwi

SC_02_DF_015
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System wideofonu w kompleksowym budynku z 4 centralkami portierni

C -  Tabliczka audio z przyciskami z serii Pixel
D -  Tabliczka video z przyciskami z serii Pixel
D0 -  Alfanumeryczna tabliczka video z przyciska-

mi z serii Pixel
L -  Zamek elektryczny 12 V
P -  Przycisk otwierania drzwi

SC_02_DF_028
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