
UNIFON LG-8D
Instalacja i uruchomienie.



1. Warunki instalacji i eksploatacji

- Przed przyst¹pieniem do monta¿u unifonu nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ instalacji

systemu domofonowego lub wideodomofonowego, w którym unifon zostanie

wykorzystany.

- Przed przyst¹pieniem do eksploatacji i u¿ytkowania nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹

eksploatacji unifonu.

- Unifon pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu.

- Unifon nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym dla domowników miejscu, w taki

sposób, aby nie stwarza³ dla nich zagro¿enia.

- Zabronione jest pod³¹czanie unifonu do instalacji innej ni¿ instalacja domofonowa

wymagana i wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.

- Unifon nie powinien byæ nara¿ony na dzia³anie wysokiej temperatury oraz wilgoci.

Unifon nale¿y chroniæ przed zalaniem wszelkimi p³ynami.

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

niew³a�ciwe dzia³anie urz¹dzenia.

- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê

w obudowie unifonu, poniewa¿ grozi to uszkodzeniem urz¹dzenia.

- Pod³¹czenie do zacisków unifonów zasilania ze �róde³ innych, ni¿ oryginalny zasilacz

jest zabronione, poniewa¿ mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia unifonu lub po¿aru.

- Samodzielna naprawa urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad zestawu jest zabroniona.

Powoduje ona utratê gwarancji.

- Nie nale¿y przyk³adaæ ucha do otworów g³o�nika w unifonie, poniewa¿ w przypadku

pojawienia siê sygna³u wywo³ania mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu.

2. Przeznaczenie unifonu

Unifon LG-8d przeznaczony jest do cyfrowych systemów domofonowych firmy Laskomex

(CD-2501, CD2502 i CD-3100).

LG-8d to unifon g³o�nomówi¹cy, pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX � nie jest wymagane

wciskanie ¿adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê.

W warunkach silnych zak³óceñ na zewn¹trz budynku, mo¿liwe jest nadanie przywileju

dla kierunku unifon-bramofon przez naci�niêcie w trakcie rozmowy przycisku TALK.

Unifon wymaga zewnêtrznego zasilania z zasilacza centralnego 15V DC/ 4 A (do 40

unifonów) lub w³asnego zasilacza (13-15)V DC/1A . Je¿eli liczba unifonów zasilanych

z zasilacza centralnego przekroczy 40 trzeba wykorzystaæ kolejny zasilacz.

Maksymalna d³ugo�æ przewodów zasilaj¹cych przy zasilaniu centralnym nie powinna

przekraczaæ 100m, a �rednica nie mniejsza ni¿ 0,8mm (przekrój 0,5mm2).
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3. Monta¿ unifonu

Unifon powinien byæ zamontowany wewn¹trz budynku, na wysoko�ci zapewniaj¹cej

wygodne korzystanie z urz¹dzenia wszystkim mieszkañcom.

Unifon mocowany jest do pod³o¿a przy pomocy dwóch ko³ków rozporowych i wkrêtów.

Inny sposób monta¿u nie jest zalecany.

Aby przymocowaæ unifon do �ciany nale¿y odkrêciæ jeden wkrêt we frontowej czê�ci

unifonu i zdj¹æ pokrywê. Nastêpnie przy³o¿yæ unifon w miejscu, w którym zostanie on

zamontowany i zaznaczyæ miejsca pod ko³ki rozporowe. Nastêpnie wykonaæ otwory

pod ko³ki rozporowe , przy³o¿yæ do �ciany podstawê unifonu, przez otwór w podstawie

wprowadziæ do �rodka przewody i przykrêciæ unifon do �ciany. Nastêpnie pod³¹czyæ

przewody zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na w³a�ciwa polaryzacê przewodów. Pod³¹czenie

nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym zasilaniu unifonu!

Obs³uga �procedury instalacyjnej� (wymaga aktywacji w systemie CD)

Trzymaj¹c wci�niêty przycisk TALK wciskamy szybko piêciokrotnie przycisk DOOR

(za�wieci siê dioda D3). Nastêpnie wciskamy przycisk DOOR. Kaseta elektroniki

systemu CD zacznie poszukiwanie unifonu - po jego znalezieniu w g³o�niku unifonu

odtworzony zostanie jego numer. Sygna³y d�wiekowe bed¹ generowane tyle razy ile

wynosz¹ kolejno liczba setek, dziesi¹tek i jedno�ci zaprogramowanego numeru.

D³u¿sza przerwa oznacza przej�cie do kolejnej cyfry w zaprogramowanym numerze,

natomiast d³u¿szy czas trwania sygna³u d�wiêkowego oznacza warto�æ zerow¹ danej

cyfry.
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Je¿eli przycisk DOOR nie zostanie wci�niêty w czasie oko³o 30 sekund, nast¹pi

automatyczne wyj�cie z procedury.

Po zakoñczeniu odtwarzania numeru poprzez sekwencyjne wciskanie przycisku DOOR

mo¿liwy jest wybór sygna³u wywo³ania dla tego unifonu, natomiast przycisk TALK

s³u¿y do zmiany g³o�no�ci wywo³ania.

Mo¿liwe s¹ cztery tryby tej g³o�no�ci: cichy, po�redni, g³o�ny oraz narastaj¹cy (trzy

krótkie sygna³y o narastaj¹cej czêstotliwo�ci).

Po dokonaniu zmian wciskamy i przytrzymujemy przez chwilê przycisk TALK, po czym

centrala oddzwoni do unifonu, a instalator bêdzie móg³ sprawdziæ dzia³anie toru

akustycznego i elektrozaczepu.

4. Programowanie unifonu

Standardowo w ka¿dym unifonie zaprogramowany jest numer 63, jest to numer testowy

i nawet w lokalu o numerze 63 nale¿y go ponowie zaprogramowaæ. Programowanie

nale¿y wykonaæ bezpo�rednio po zamontowaniu i pod³¹czeniu unifonów.

Programowanie nale¿y prowadziæ przy zdjêtej pokrywie unifonu (patrz rys. 1b)

i w³¹czonym zasilaniu unifonu.

UWAGA!
W unifonie mo¿na zaprogramowaæ numery lokali z przedzia³u 1...255. Zaprogramowanie

numeru wiêkszego ni¿ 255 nie jest mo¿liwe. Nie nale¿y programowaæ numeru '0'!

Ka¿da taka próba spowoduje zaprogramowanie domy�lnego numeru '63'

Programowanie odbywa siê przy u¿yciu przycisków S1 i S2 oraz diod �wiec¹cych D2,

D3 i D4:

S1 - wprowadzenie programowanej warto�ci

S2 - potwierdzenie wprowadzonej warto�ci, przej�cie do kolejnego etapu programowania

D2- liczba zaprogramowanych setek

D3- liczba zaprogramowanych dziesi¹tek

D4- liczba zaprogramowanych jedno�ci

4.1. Na piny 1, 2 z³¹cza PROG za³o¿yæ na chwilê jumper (patrz rys. 1b). Unifon

przechodzi w tryb programowania, co sygnalizuje krótkie, jednoczesne migniêcie

wszystkich diod �wiec¹cych w unifonie.

4.2. Ustawienie liczby setek. Przycisk S1 wcisn¹æ tyle razy, ile setek wchodzi w sk³ad

programowanego numeru (0, 1 lub 2). Ka¿de wci�niêcie sygnalizowane jest

migniêciem diody D2. Nastêpnie zakoñczyæ wprowadzanie setek przyciskiem S2,
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     co potwierdzi d³ugie migniêcie diody D2. Je¿eli liczba setek jest równa 0

(programowany numer mniejszy od 100) od razu wcisn¹æ przycisk S2 i przej�æ

do kolejnego kroku.

4.3. Ustawienie liczby dziesi¹tek. Przycisk S1 wcisn¹æ tyle razy, ile dziesi¹tek wchodzi

w sk³ad programowanego numeru. Ka¿de wci�niêcie sygnalizowane jest migniêciem

diody D3. Nastêpnie zakoñczyæ wprowadzanie dziesi¹tek przyciskiem S2, co

potwierdzi d³ugie migniêcie diody D3 . Je¿eli liczba dziesi¹tek jest równa 0, od

razu wcisn¹æ przycisk S2 i przej�æ do kolejnego kroku.

4.4. Ustawienie liczby jedno�ci. Przycisk S1 wcisn¹æ tyle razy, ile jedno�ci wchodzi

w sk³ad programowanego numeru. Ka¿de wci�niêcie sygnalizowane jest migniêciem

diody D4. Nastêpnie zakoñczyæ wprowadzanie jednostek przyciskiem S2, co

potwierdzi d³ugie migniêcie diody D4. Je¿eli liczba jedno�ci wynosi 0, od razu

wcisn¹æ przycisk S2. Po tym unifon przechodzi w tryb prezentacji numeru.

4.5. Prezentacja numeru.

    - Dioda D2 mignie tyle razy, ile wynosi liczba setek zaprogramowanego numeru.

Je¿eli dioda nie mignie ani razu, oznacza to, ¿e zaprogramowana liczba setek

jest równa zero.

     - Dioda D3 mignie tyle razy, ile wynosi liczba dziesi¹tek zaprogramowanego

numeru. Je¿eli dioda nie mignie ani razu, oznacza to, ¿e zaprogramowana liczba

dziesi¹tek jest równa zero.

     - Dioda D4 mignie tyle razy, ile wynosi liczba jedno�ci zaprogramowanego numeru.

Je¿eli dioda nie mignie ani razu, oznacza to, ¿e zaprogramowana liczba jedno�ci

jest równa zero.

- Po zakoñczeniu odtwarzania zaprogramowanego numeru na czas ok. 1s za�wiec¹

siê wszystkie diody. Unifon przejdzie z trybu programowania w tryb oczekiwania

z zapamiêtanym numerem

UWAGA! Je¿eli w trakcie programowania od momentu ostatniego wci�niêcia przycisku

minê³o ponad 30 sekund, to nast¹pi samoczynne wyj�cie z procedury,

a numer monitora nie zostanie zmieniony.

5. Sprawdzenie numeru unifonu.

Aby sprawdziæ zaprogramowany numer unifonu nale¿y w trybie oczekiwania (nie ma

po³¹czenia audio) przytrzymaæ przycisk OFF do momentu za�wiecenia siê wszystkich

diod, po czym zaprogramowany numer zostanie odtworzony w sposób opisany

w punkcie 4.5.
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6. Balansowanie uk³adu antylokanlego unifonu

Balansowanie uk³adu antylokalnego ma na celu zminimalizowanie przes³uchu z toru

mikrofonu unifonu do jego g³o�nika.

- Aby zbalansowaæ uk³ad antylokalny konieczne jest nawi¹zanie po³¹czenia miêdzy

panelem zewnêtrznym a balansowanym unifonem.

- Po nawi¹zaniu po³¹czenia zak³adamy na p³ytce unifonu zworê BALANCE.

- Po za³o¿eniu zwory w g³o�niku powinien byæ s³yszalny d�wiêk o czêstotliwo�ci 1kHz.

- Potencjometr BALANCE ustawiamy w takim po³o¿eniu, przy którym d�wiêk dochodz¹cy

z g³o�nika jest najcichszy.

- Zdejmujemy zworê BALANCE i roz³¹czamy po³¹czenie.

7. Zmiana melodii dzwonka do drzwi

W tym celu nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk DOOR do momentu zmiany melodii.

Dostêpne s¹ trzy ró¿ne melodie dzwonka.

8. Konserwacja

- W przypadku zabrudzenia, unifon nale¿y czy�ciæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹.

- Zalecane jest, aby operacja ta by³a wykonywana przy wy³¹czonym zasilaniu urz¹dzenia.

- Nale¿y unikaæ zalania wod¹ lub inn¹ ciecz¹ wnêtrza unifonu, 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

9. Dane techniczne

Zasilanie:                      (13-15)V DC/ 1A

Stopieñ ochrony: IP30

Wymiary:                        204x48x33 mm
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WSKAZÓWKI DOTYCZ�CE OCHRONY �RODOWISKAProdukt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie
z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e
byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi
z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do
oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na
www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony  �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza  powstawanie odpadów.


