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DOMOFON BEZPRZEWODOWY



Bezprzewodowy domofon Caritel skÔ ada siÓ z dwÖch elementÖw:
-czÓ×Ò ruchoma (sÔ uchawka domofonowa z Ô adowarkÑ i zasilaczem) 
-czÓ×Ò staÔ a (kaseta rozmÖwna z moduÔ em elektroniki)

Instalacja
Ruchoma czÓ×Ò bezprzewodowego domofonu zawiera: 
-sÔ uchawkÓ z akumulatorem (A na rys. 1) 
-podstawÓ Ô adowarki akumulatorÖw (B na rys. 1) 
-zasilacz podÔÑczany do podstawy (C na rys. 1).

 SÔ uchawka nie wymaga oddzielnej instalacji. Przed uÙyciem
przeÔÑcznik (I na rys. 1) z boku sÔ uchawki powinien byÒ przesuniÓty na
pozycjÓ ON (wÔÑczony), sÔ uchawka ustawiona na podstawie Ô adowarki,
a zasilacz podÔÑczony do sieci. W tej pozycji powinna pozostawaÒ
ok. 10 godzin do peÔ nego naÔ adowania akumulatora.
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StaÔ a czÓ×Ò (zewnÓtrzna) bezprzewodowego domofonu zawiera:
- panel zewnÓtrzny z gÔ o× nikiem i mikrofonem, przyciskiem wywoÔ ania

i obudowÑ podtynkowÑ (D na rys. 2)
- moduÔ elektroniki (E na rys. 2) z nadajnikiem radiowym i pojemnikiem

na baterie (nie doÔÑczone do zestawu).

Rys. 2

D

E

Rys. 3

T



ModuÔ elektroniki 
PrzystÓpujÑc do instalacji moduÔ u elektroniki naleÙy przestrzegaÒ
nastÓpujÑcych zaleceÕ : Sze× cioÙyÔ owy przewÖd G wychodzÑcy
z moduÔ u i zakoÕczony koÕcÖwkami przeznaczony jest do poÔÑczenia
z kasetÑ rozmÖwnÑ . Powinien on przechodziÒ przez otwÖr w × cianie
lub sÔ upku ogrodzenia do miejsca zamontowania kasety rozmÖwnej.
PozostaÔ e dwa przewody (F) - czerwony i czarny przeznaczone sÑ do
poÔÑc enia z elektrozaczepem. ModuÔ elektroniki powinien byÒ tak
zainstalowany, aby antena byÔ a moÙliwie oddalona od metalowych
czÓ× ci i ØrÖdeÔ zakÔÖceÕ . Antena powinna byÒ zainstalowana na
wysoko× ci minimum 1,6 m od ziemi w pozycji pionowej, ale nie
powinna dotykaÒ gaÔÓzi drzew. 
Aby zamontowaÒ moduÔ elektroniki naleÙy wykrÓciÒ sze×Ò wkrÓtÖw
(H na rys. 5) i zdjÑÒ pokrywÓ obudowy. 

Uwaga! Nie naleÙy dotykaÒ obwodÖw elektronicznych! 
NastÓpnie naleÙy wywierciÒ dwa otwory i po wÔ oÙeniu koÔ kÖw
rozporowych przymocowaÒ obudowÓ do × ciany lub sÔ upka przy
pomocy dwÖch wkrÓtÖw (J na rys. 6) - antena powinna znaleØÒ siÓ
w prawym gÖrnym rogu obudowy. 
Nie naleÙy uÙywaÒ innej anteny niÙ znajdujÑcej siÓ w zestawie. 
Nie naleÙy wkÔ adaÒ baterii zasilajÑcych przed caÔ kowitym
zakoÕczeniem instalacji.
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Kaseta rozmÖwna 
1.  Delikatnie wyjÑÒ przy pomocy maÔ ego wkrÓtaka za× lepkÓ wkrÓtu (K na rys. 8)
2.  OdkrÓciÒ wkrÓt (L na rys. 9 i 10)
3.  OtworzyÒ obudowÓ (rys. 9)
4.  OdkrÓciÒ dwa wkrÓty (N) mocujÑce zawias
5.  WykrÓciÒ cztery wkrÓty (M na rys. 10) mocujÑce obudowÓ kasety do

puszki podtynkowej
6.  PrzymierzyÒ puszkÓ podtynkowÑ do otworu wykutego w sÔ upku lub

× cianie (rys. 3) i wypchnÑÒ jednÑ z za× lepek (P na rys. 10) odpowiedniÑ
do wprowadzenia przewodÖw ÔÑczÑcych kasetÓ rozmÖwnÑ z moduÔ em
elektroniki

7.  PrzeciÑgnÑÒ przewody przez powstaÔ y otwÖr
8.  OsadziÒ przy pomocy cementu lub gipsu puszkÓ podtynkowÑ tak, aby

jej brzeg byÔ w jednej pÔ aszczyØnie z powierzchniÑ × ciany. WkrÓciÒ
cztery wkrÓty (M) i dwa wkrÓty (N) mocujÑce kasetÓ rozmÖwnÑ

9.  PodÔÑczyÒ sze×Ò koÕcÖwek kablowych (G) do odpowiednich zaciskÖw
wedÔ ug rysunku 11

10.  Po podÔÑczeniu wygiÑÒ koÕcÖwki kablowe o 90ł jak na rys. 11, zamknÑÒ
kasetÓ, dokrÓciÒ wkrÓt (L) i wÔ oÙyÒ za× lepkÓ (K). 

Uwaga! Zaleca siÓ uszczelniÒ przewody w otworze × ciany lub sÔ upka
ogrodzeniowego aby ochroniÒ je od drgaÕ i wpÔ ywÖw atmosferycznych.
Nie naleÙy skracaÒ przewodÖw, jeÙeli sÑ za dÔ ugie naleÙy zwinÑÒ je pod
obudowÑ moduÔ u elektroniki (rys. 2).
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WskaØniki sÔuchawki unifonu 
Zielona dioda sygnalizacyjna zapala siÓ, kiedy po usÔ yszeniu

  wywoÔ ania naci× niemy przycisk ‹odpowiedØ“ (           ). Dioda ga× nie
po zakoÕczeniu komunikacji. Czerwona dioda umieszczona obok

  znaczka   ‹         “ zaczyna migaÒ kiedy baterie w module elektroniki
wymagajÑ wymiany. OprÖcz tego sÔ uchawka unifonu wydaje
powtarzajÑcy siÓ sygnaÔ dØwiÓkowy, ktÖry moÙe byÒ zatrzymany
naci× niÓciem przycisku STOP. 
Czerwona dioda miga dopÖki baterie nie zostanÑ wymienione lub

Ô uchawka nie bÓdzie wyÔÑczona (przeÔÑcznik w pozycji OFF).
Uwagi: JeÙeli nie naci× niemy przycisku STOP lub jeÙeli nie wyÔÑczymy

sÔ uchawki, sygnaÔ dØwiÓkowy i miganie diody ustanÑ automatycznie
  po wymianie baterii. Czerwona dioda obok znaczka ‹      “ sygnalizuje

miganiem, Ùe akumulator sÔ uchawki wymaga naÔ adowania. SÔ ychaÒ
rÖwnieÙ przerywany sygnaÔ dØwiÓkowy, ktÖry moÙe byÒ wyÔÑczony
przyciskiem STOP. SÔ uchawkÓ naleÙy umie× ciÒ na podstawie

Ô adowarki w celu naÔ adowania akumulatora. Czerwona dioda na
podstawie Ô adowarki powinna zaczÑÒ × wieciÒ, w przeciwnym
przypadku naleÙy sprawdziÒ poÔÑczenie Ô adowarki z zasilaczem oraz
czy zasilacz jest wÔÑczony do gniazdka. Czerwona dioda obok

  znaczka ‹      “ oraz sygnaÔ dØwiÓkowy wyÔÑczajÑ siÓ po kilku
sekundach od umieszczenia sÔ uchawki na podstawie Ô adowarki, nie
oznacza to jednak, Ùe akumulator juÙ siÓ naÔ adowaÔ . PeÔ ne naÔ adowaü
nie nastÓpuje po ok. 10 godzinach Ô adowania. 
Oczywi× cie diody nie bÓdÑ × wieciÒ rÖwnieÙ w przypadku, kiedy
akumulator jest caÔ kowicie wyÔ adowany. Dla upewnienia siÓ naleÙy
nacisnÑÒ przycisk ‹odpowiedØ“. JeÙeli sÔ uchawka wyemituje potrÖjny
sygnaÔ dØwiÓkowy a diody nie × wiecÑ, oznacza to, Ùe akumulator jest
naÔ adowany a sÔ uchawka znajduje siÓ w stanie oczekiwania. Wtedy
nie jest konieczne pozostawianie jej na podstawie Ô adowarki.
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sÔ uchawki



ObsÔuga 
Podczas normalnego uÙytkowania w domu sÔ uchawka z wysuniÓtÑ
antenÑ powinna znajdowaÒ siÓ na podstawie Ô adowarki i byÒ wÔÑczona
(wÔÑcznik w pozycji ON). JeÙeli go×Ò naci× nie przycisk wywoÔ ania
w kasecie rozmÖwnej, sÔ uchawka bÓdzie dzwoniÒ przez ok. 40 sekund.
Nadajnik w module elektroniki emituje sygnaÔ wywoÔ ania niezaleÙnie,
czy sÔ uchawka jest wÔÑczona, czy nie. Po 40 sekundach nadajnik
przechodzi ponownie w stan oczekiwania. 
Po usÔ yszeniu sygnaÔ u wywoÔ ania moÙemy przej×Ò do rozmowy

 z go× ciem naciskajÑc przycisk ‹odpowiedØ“ (           ), jednocze× nie na
sÔ uchawce zapala siÓ zielona dioda sygnalizujÑca wej× cie w stan
rozmowy. Zasadniczo czas rozmowy jest ograniczony do 60 sekund,
jednak moÙe byÒ przedÔ uÙony przez ponowne naci× niÓcie przycisku

 ‹odpowiedØ“ (           ). Na 20 sekund przed upÔ yniÓciem tego czasu
sÔ uchawka emituje krÖtki sygnaÔ dØwiÓkowy pozwalajÑcy nam
zdecydowaÒ, czy przedÔ uÙymy rozmowÓ o nastÓpne 60 sekund

 ponownie naciskajÑc przycisk ‹odpowiedØ“ (            ), czy jÑ
zakoÕczymy naciskajÑc przycisk ‹STOP“. JeÙeli nic nie zrobimy,
rozmowa wyÔÑczy siÓ automatycznie po 20 sekundach od sygnaÔ u
dØwiÓkowego. RozmowÓ naleÙy zawsze koÕczyÒ naci× niÓciem
przycisku ‹STOP“, poniewaÙ jeÙeli tego nie zrobimy w kasecie
rozmÖwnej sÔ ychaÒ bÓdzie odgÔ osy z mieszkania.
W przypadku, jeÙeli przy drzwiach wej× ciowych jest zainstalowany
elektrozaczep: Zwolnienie elektrozaczepu nastÓpuje po naci× niÓciu

 czerwonego przycisku oznaczonego ‹               “. Ze wzglÓdÖw
bezpieczeÕstwa dziaÔ a on tylko w trakcie rozmowy. Zwolnienie
elektrozaczepu powoduje przerwanie rozmowy i sygnalizowane jest
dØwiÓkiem w kasecie rozmÖwnej.

Uwagi: SÔ uchawka unifonu odbierze wywoÔ anie tylko wtedy, kiedy jest
wÔÑczona (przeÔÑcznik w pozycji ON) oraz kiedy jej akumulator jest
naÔ adowany. W przypadku kiedy jest wyÔÑczona (przeÔÑcznik w pozycji
OFF), sÔ uchawka nie odbierze wywoÔ ania, w kasecie rozmÖwnej przez
40 sekund bÓdzie sÔ ychaÒ wywoÔ anie, potem elektronika przejdzie
w stan oczekiwania.
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Aby zakoÕczyÒ instalacjÓ zewnÓtrznej czÓ× ci bezprzewodowego
domofonu, naleÙy otworzyÒ pojemnik na baterie w module elektroniki
i wÔ oÙyÒ 4 alkaliczne baterie typu LR20 1,5 V zwracajÑc uwagÓ na
prawidÔ owÑ polaryzacjÓ. ZamknÑÒ pojemnik na baterie i zaÔ oÙyÒ pokrywÓ
moduÔ u mocujÑc jÑ sze× cioma wkrÓtami (H). Nie zasÔ aniaÒ przewodÖw
wentylacyjnych (T) znajdujÑcych siÓ na spodzie obudowy (rys. 2).
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Zmiana kodu i czÓstotliwo×ci 
Kodowanie: 

Wszystkie zestawy bezprzewodowego domofonu majÑ wbudowany
przeÔÑcznik zmiany kodu, na ktÖrym fabrycznie jest ustawiony
okre× lony kod. W przypadku kiedy np. nasz sÑsiad uÙywa takiego
samego urzÑdzenia mogÑ wystÑpiÒ zakÔÖcenia (my odbieramy jego
rozmowy lub on nasze), naleÙy wtedy zmieniÒ kod domofonu
w nastÓpujÑcy sposÖb: 
SÔuchawka (rys. 12) 
WykrÓciÒ wkrÓt (R) na spodzie obudowy pomiÓdzy stykami Ô adowania,
zdjÑÒ tylnÑ pokrywÓ i odÔÑczyÒ oraz wyjÑÒ akumulator (S). Przy pomocy
plastikowego przedmiotu przestawiÒ jeden lub kilka miniaturowych
przeÔÑcznikÖw kodowania (rys. 12) i zapisaÒ ich ustawienie. 
ModuÔ elektroniki (rys. 13) 
OdkrÓciÒ sze×Ò wkrÓtÖw mocujÑcych i zdjÑÒ pokrywÓ . WyjÑÒ wszystkie
cztery baterie. Przy pomocy plastikowego przedmiotu przestawiÒ
przeÔÑczniki kodujÑce na ten sam kod, co w sÔ uchawce.

CzÓstotliwo×Ò: 
Wszystkie zestawy bezprzewodowego domofonu pracujÑ na jednej
z trzech moÙliwych, fabrycznie zaprogramowanych czÓstotliwo× ci.
W nielicznych przypadkach (bliskie sÑsiedztwo nadajnika
telewizyjnego, niektÖre sterowane radiem zabawki, radio CB) mogÑ
wystÑpiÒ zakÔÖcenia w transmisji, naleÙy wtedy zmieniÒ czÓstotliwo×Ò
pracy domofonu. SÔ uÙy do tego podwÖjny przeÔÑcznik programujÑcy
czÓstotliwo×Ò znajdujÑcy siÓ zarÖwno w sÔ uchawce jak i w module
elektroniki po lewej stronie przeÔÑcznika kodujÑcego (rys. 12 i 13).
ZmianÓ czÓstotliwo× ci uzyskujemy ustawiajÑc przeÔÑcznik w sÔ uchawce
i module elektroniki nalogicznie jak przy kodowaniu w jednej z trzech
pozycji

Po dokonaniu modyfikacji kodu lub czÓstotliwo× ci naleÙy umie× ciÒ
baterie i akumulator na swoich miejscach zwracajÑc uwagÓ na
prawidÔ owÑ polaryzacjÓ oraz zamknÑÒ obudowy.

Uwaga! Elementy elektroniczne domofonu sÑ wraÙliwe na Ô adunki
elektrostatyczne, przed otworzeniem obudowy naleÙy je rozÔ adowaÒ
dotykajÑc jednego z wyprowadzeÕ baterii lub jednego z kontaktÖw

Ô adujÑcych na dole obudowy sÔ uchawki. Wszelkie uszkodzenia wynikÔ e
z nieprzestrzegania tych zaleceÕ nie bÓdÑ bjÓte gwarancjÑ . 
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