
TELE-DOMOFON  BEZPRZEWODOWY

Instrukcja Obsługi

Kowalski

Importer:

Firma Wena
Al. Jerozolimskie 311
05-816 Reguły / k. Warszawy
tel.: 22 8174008; 22 8370286
e-mail: wena@wena.biz

wena.bizwww.



Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją
obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą
urządzenia.

Samodzielny montaż urządzenia jest możliwy pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z
zakresu elektroniki. Zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Nieprawidłowe podłączenie i spowodowane nim uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

łączaniu zasilacza do domofonu należy zwrócićWszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu. Przy pod
szczególną uwagę na prawidł łączenie biegunów zasilacza! Nieprawidłowe podłączenie spowoduje uszkodzenieowe pod
domofonu.

Nie montuj urządzenia w pobliżu źródeł silnie emitujących pole magnetyczne.Nie montuj urządzenia w miejscach
narażonych na wibracje lub wstrząsy, w miejscu narażonym na kurz, bezpośrednie promieniowanie słoneczne, wysokie
temperatury lub dużą wilgotność
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ROZWIĄZANIA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH PROBLEMÓWUWAGI

Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych Elektronicznych Urządzeń(WEEE) zakłada
zakaz pozbywania się starych urządzeń domowego użytku jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte
urządzenia muszą byc osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskiwania oraz ponownego
przetworzenia pewnych komponentów i materiałów, pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i
pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina
klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub
sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących postępowania z ich zużytymi urządzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi.
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Urządzenie nie działa

Sprawdź czy zasilacz bazy został prawidłowo podłączony, czy akumulatory w słuchawce są sprawne i naładowane.

Brak sygnału wybierania numeru

Sprawdź czy kabel telefoniczny podłączony jest prawidłowo, czy zasilacz bazy podłączony jest prawidłowo.

Brak informacji na wyświetlaczu

Sprawdź czy słuchawka jest włączona, czy akumulatory w słuchawce są poprawnie zainstalowane i naładowane
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CHRAKTERYSTYKADANE TECHNICZNE

Rodzaj komunikacji 1.88~1.90GHz

Liczba kanałów 120 kanałów duplex

Stabilność częstotliwości

Modulacja GFSK

< 50 KHz

Czas ładowania
akumulatorów

15 godzin

Zasięg do 80m w terenie otwartym

Wilgotność 0%~90%

Wymiary (mm)

Zasilanie

Producent zastrzega sobie dokonywanie zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia.

Baza: 110x100x58mm
Słuchawka: 150x50x28mm
Panel zewnętrzny: 176,5x60x34mm

Teledomofon D102 jest urządzeniem spełniającym zarówno funkcję telefonu bezprzewodowego jak i bezprzewodowego
domofonu. Do obustronnej komunikacji pomiędzy słuchawką a panelem zewnętrznym (bramofonem) oraz pomiędzy
słuchawką a bazą telefonu wykorzystano cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88-1,90 GHz)

Sterowanie ryglem elektromagnetycznym zainstalowanym przy wejściu na posesję również realizowane jest
bezprzewodowo, bezpośrednio z klawiatury słuchawki. Pozostałe połączenia (tj. zasilanie modułów, zwalniacz rygla i
rygiel elektromagnetyczny) wymagają standardowych połączeń przewodowych. Istnieje możliwość zasilania bramofonu
z 2 baterii typu LR14.

Zestaw można rozbudować o 4 dodatkowe słuchawki, a także o 3 dodatkowe bazy. Istnieje możliwość wyboru różnych
(spośród 10 dostępnych fabrycznie) melodii dzwonka – oddzielnie dla połączeń telefonicznych oraz oddzielnie dla
wywołań z bramofonu.

Oprócz możliwości prowadzenia rozmów z zewnętrzną siecią telefoniczną oraz funkcji domofonu, urządzenie oferuje
szereg różnych dodatkowych funkcji takich jak: książka telefoniczna, pamięć ostatnio wybieranych numerów,
identyfikacja osoby dzwoniącej, wybór melodii dzwonków, tryb głośnomówiący, wyświetlanie czasów rozmowy, wybór
języka menu, funkcja budzika itp.Baza: 7,5V, 300mA (w zestawie)

Słuchawka: Ni-MH 1,2V x 2, 600 mAh (w zestawie)
Panel zewnętrzny: DC12V z zasilacza lub baterie LR14
Zwalniacz rygla: DC 12V z zasilacz
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domofonu D102 należy zalogować panel zewnętrzyny ze słuchawką.



Tomek
Linia

Tomek
Pisanie tekstu
6



Tomek
Prostokąt

Tomek
Pisanie tekstu
B



Tomek
Prostokąt

Tomek
Prostokąt

Tomek
Pisanie tekstu
p

Tomek
Pisanie tekstu
D102



Tomek
Prostokąt

Tomek
Pisanie tekstu
4



11

INSTALACJA BATERII W STACJI BRAMOWYM

INSTALACJA

Istnieje możliwość zasilania panelu zewnętrznego za pomocą

2 baterii typu LR14 (brak w zestawie).

Przed pierwszym uruchomieniem zastawu należy je zainstalować

w poniższy sposób w panelu zewnętrznym:

1. przesuń pokrywę zabezpieczająca baterie zgodnie z kierunkiem

strzałki

2. włóż nowe baterie zachowując właściwą polaryzację

3. Zamknij pokrywę baterii tak aby znalazła się w pierwotnej pozycji.

Uwaga!

Odwrócenie polaryzacji akumulatorów może spowodować uszkodzenie panelu zewnętrznego.
Wymieniając zużyte baterie na nowe, należy użyć dobrej jakości baterii alkaicznych.
Długość eksploatacji baterii zależy od częstotliwości korzystania z urządzenia oraz od temperatury otoczenia, im
niższa temperatura tym krótszy okres pracy baterii.
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Każde wciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze słuchawki sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym.
Aby wyłączyć tę funkcję należy postępować zgodnie z poniższymi punktami:

1. Wciśniji przycisk
2. Wciśnij przycisk        lub        w celu wyboru funkcji ustawień słuchawki „USTAW SLUCH” i potwierdź wybór

przyciskiem
3. Wciśnij przycisk        lub        w celu wyboru funkcji ustawień słuchawki „USTAW DZWIEKU” i potwierdź wybór

przyciskiem
4. Wciśnij przycisk        a następnie przyciskiem        lub        wybierz „WL” lub „WYL” (właczenie lub wyłączenie) i

potwierdź wybór przyciskiem
5. Zmiana zostanie zasygnalizowana krótkiem sygnałem dżwiękowym.

1. Wciśnij przycisk
2. Wciśnij przycisk        lub        w celu wyboru funkcji ustawień słuchawki „USTAW SLUCH” i potwierdź wybór

przyciskiem
3. Wciśnij przycisk        lub        w celu wyboru funkcji ustawień słuchawki „DATA I CZAS” i potwierdź wybór

przyciskiem
4. Wciśnij przycisk        lub         i wybierz  funkcję „USTAW DATE” lub „USTAW CZAS” i potwierdź wybór

przyciskiem
5. Z klawiatury numerycznej wprowadź aktualną datę lub czas i potwierdź zmianę przyciskiem

Istnieje możliwość ustawienia daty w formacie „DD-MM” lub „MM-DD”. funkcja „FORMAT DATY” w menu „DATA I CZAS

DŹWIĘK KLAWISZY SŁUCHAWKI

USTAWIENIE DATY I CZASU

MENU/R

MENU/R
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MENU/R
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1. Wciśnij  przycisk
2. Wciśnij przycisk        lub        w celu wyboru funkcji ustawień słuchawki „USTAW SLUCH” i potwierdź wybór

przyciskiem
3. Wciśnij ponownie przycisk        i wybierz funkcją „BUDZIK”, za pomocą przycisków         lub        włącz lub wyłacz

budzik
4. Po wyborze pozycji włącz „WL” wprowadź czas alarmu w systemie 24 godzinnym w formacie HH:MM. wciśnij

przycisk        , głośnik wyda dźwięk.
5. Na wyświetlaczu ukaże się zapytanie o włącznie lub wyłącznie funkcji drzemki „DRZEMKA WL” lub „DRZEMKA WYL”
6. Za pomocą przycisków        i        wybierz żądana funkcję i zatwierdź przyciskiem
7. Dźwięk alarmu można wyłączyć za pomocą dowolnego klawisza na słuchawce.

1. Wciśnij przycisk
2. Wciśnij przycisk        lub        w celu wyboru funkcji ustawień słuchawki „USTAW SLUCH” i potwierdź wybór

przyciskiem
3. Wciśnij przycisk        lub        w celu wyboru funkcji „JĘZYK” i potwierdź wybór przyciskiem
4. Aby wybrać inny język wciśnij przycisk        lub
5. W celu wyboru aktualnie wyświetlonego języka wciśnij przycisk
6. Poprawne wykonanie zostanie zasygnalizowane krótkim dźwiękiem w słuchawce.

USTAWIENIA SŁUCHAWKI / USTAWIENIE ALARMU

WYBÓR JĘZYKA

MENU/R

Przy włączonej funkcji drzemki alarm będzie się powtarzał w odstępach 10 minut.

MENU/R
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