
Rys. 2 Wideodomofon dla dwóch lokatorów (jeden monitor, unifon LM-15  w zastêpstwie drugiego 
monitora). Po³¹czenia zaznaczone lini¹  przerywan¹ wykonaæ w przypadku, kiedy realizowana
bêdzie ³¹czno�æ wewnêtrzna miêdzy unifonem a wideomonitorem.
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6. Konserwacja

7. Opis zacisków

Rys. 1. a) elementy regulacyjne,

b) przyciski dostêpne w unifonie oraz

                 regulacja g³o�no�ci wywo³ania

a) b)
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1. Przeznaczenie unifonu LM-15/1

4. Regulacja unifonu LM-15/1

5. Korzystanie z unifonu LM-15/1

Prowadzenie rozmowy i sterowanie elektrozaczepem

Po sygnale wywo³ania nale¿y podnie�æ s³uchawkê unifonu- w tym momencie nast¹pi zestawienie po³aczenia

miêdzy unifonem a bramofonem i lokator mo¿e prowadziæ rozmowê z osob¹ odwiedzaj¹c¹. Czas rozmowy

w unifonie LM-15/1 nie jest limitowany, a przerwanie po³¹czenia nastêpuje po od³o¿eniu s³uchawki unifonu.

W trakcie prowadzenia rozmowy lokator mo¿e zwolniæ elektrozaczep blokuj¹cy wej�cie, wciskaj¹c

górny przycisk w kolorze niebieskim (patrz rys. 1 b), znajduj¹cy siê w podstawie unifonu. Elektrozaczep

pozostanie zwolniony tak d³ugo, jak wci�niêty bêdzie przycisk w unifonie.

£¹czno�æ wewnêtrzna

Miêdzy unifonem a wideomonitorem mo¿na realizowaæ ³¹czno�æ wewnêtrzn¹ pod warunkiem, ¿e do

wideomonitora nie jest pod³¹czony unifon dodatkowy LM-15/1. Wywo³anie nastêpuje po wci�niêciu przycisku

�interkom� (patrz rys. 1. b). W odró¿nieniu od wywo³ania z bramy wywo³anie wewnêtrzne sygnalizowane jest

d�wiêkiem ci¹g³ym. Je�li w czasie prowadzenia rozmowy wewnêtrznej pojawi siê wywo³anie z bramy, to w

s³uchawkach obydwu urz¹dzeñ pojawi siê modulowany ton wywo³ania zewnêtrznego, a osoba znajduj¹ca siê

przy bramofonie w³¹czy siê do rozmowy.

UWAGA!

Trzymaj¹c s³uchawkê przy uchu nie nale¿y wciskaæ wide³ek w unifonie, poniewa¿ w przypadku

wci�niêcia w tym momencie przycisku wywo³ania w bramofonie w s³uchawce pojawi siê g³o�ny

sygna³ wywo³ania mog¹cy doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu.

Regulacja g³o�no�ci wywo³ania

W unifonie dostêpny jest trójpozycyjny prze³¹cznik umo¿liwiaj¹cy skokow¹ regulacjê g³o�no�ci wywo³ania.

Prze³¹cznik ten jest dostêpny po zdjêciu s³uchawki z podstawy unifonu. Zmiany g³o�no�ci wywo³ania mo¿e

dokonaæ u¿ytkownik w dololnym momencie.

UWAGA!

Ustawienie prze³¹cznika g³o�no�ci wywo³ania w pozycji �rodkowej (patrz rys 1.b) spowoduje

od³¹czenie sygna³u wywo³ania. W zwi¹zku z tym z opcji tej nale¿y korzystaæ rozwa¿nie, poniewa¿

pozostawienie prze³¹cznika w tej pozycji uniemo¿liwia osobie odwiedzaj¹cej nawi¹zanie ³¹czno�ci

z lokatorami.

Je�li to konieczne, unifon nale¿y czy�ciæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹.

Nale¿y unikaæ zalania wnêtrza unifonu wod¹ lub inn¹ ciecz¹, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie

urz¹dzenia.

Nie nale¿y stosowaæ materia³ów ciernych, mog¹cych zarysowaæ powierzchniê obudowy.

Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników i silnych detergentów, poniewa¿

mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub odbarwienie powierzchni. Konserwacjê bramofonu nale¿y wykonywaæ

w analogiczny sposób.

L - linia audio, wywo³anie zewnêtrzne, sterowanie zaczepem

4 - masa

W - wywo³anie wewnêtrzne

U2 - nie wykorzystany (nie ³¹czyæ!)

U1 - zasilanie bramofonu

S2,S1 - zasilanie unifonu (12,5 V AC; 0,8 A)

- Zastêpuje jeden z wideomonitorów w zestawie BASTION dla dwóch lokatorów.

- Wykonany z wysokiej jako�ci tworzywa ABS

- Umo¿liwia sterowanie elektrozaczepem blokuj¹cym wej�cie.

- Umo¿liwia ³¹czno�æ wewnêtrzn¹ z monitorem.

Po zdjêciu pokrywy unifonu dostêpne s¹ nastêpuj¹ce elementy regulacyjne (patrz rys. 1. a):

- Potencjometr P1 s³u¿¹cy do regulacji tonu wywo³ania.

- Potencjometr P2 s³u¿acy do regulacji czu³o�ci mikrofonu (wp³ywa na g³o�no�æ w g³o�niku bramofonu).

Unifony regulowane s¹ w procesie produkcyjnym i po zamontowaniu unifonu powinien on dzia³aæ poprawnie.

Z regulacji tej mo¿na skorzystaæ w celu dopasowania parametrów pracy unifonu do indywidualnych wymagañ

u¿ytkownika (np. w celu zmiany tonu wywo³ania lub w przypadku, kiedy g³os lokatora w g³o�niku bramofonu

jest zbyt cichy)
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Unifon przeznaczony jest do zestawu wideodomofonowego Bastion z dwuprzyciskowym bramofonem. Unifon

stosowany jest w przypadku, kiedy w jednym lokalu wymagane jest zamontowanie wideomonitora, a w drugim

wystarczaj¹ce bêdzie zamontowanie unifonu wywo³ywanego niezale¿nie jednym z przycisków w bramofonie.

Unifon posiada przycisk umo¿liwiaj¹cy sterowanie elektrozaczepem blokuj¹cym furtkê lub wej�cie do budynku.

Elektrozaczep dzia³a tak d³ugo, jak wci�niêty jest przycisk w unifonie.

Szczegó³owe informacje na temat ca³ego systemu wideodomofonowego  znajduj¹ siê w instrukcji do³¹czonej

do zestawu Bastion.

3. Opis urz¹dzenia

- Unifon nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym dla domowników miejscu, w taki sposób, aby nie stwarza³

zagro¿enia dla u¿ytkowników i nie by³ nara¿ony na przypadkowe potr¹cenia.

- Zabronione jest pod³¹czanie unifonu do instalacji innej ni¿ wideodomofonowa wykonana zgodnie z

zaleceniami producenta,

- Unifon nie powinien byæ nara¿ony na dzia³anie wysokiej temperatury oraz wilgoci. Nie nale¿y montowaæ

unifonu w ³azienkach ani w pobli¿u grzejników.

- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie unifonu, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ jego niew³a�ciwe

dzia³anie.

- Pod³¹czenie do zacisków unifonu zasilania z innych �róde³, ni¿ oryginalny zasilacz,  jest zabronione,

poniewa¿ mo¿e doprowadziæ do jego uszkodzenia lub po¿aru.

- Nie nale¿y jednocze�nie trzymaæ s³uchawki przy uchu i wciskaæ d�wigni w podstawie unifonu (nie dotyczy

przycisku otwierania drzwi i wywo³ania wewnêtrznego). Stwarza to mo¿liwo�æ pojawienia siê w s³uchawce

g³o�nego sygna³u wywo³ania, który mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu.

- Samodzielna naprawa unifonu jest zabroniona,poniewa¿ mo¿e byæ niebezpieczna dla zdrowia i ¿ycia.

2. Warunki instalacji i eksploatacji


