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1 WŁAŚCIWOŚCI 

Wideomonitor bezsłuchawkowy (głośnomówiący) Modo nr ref. 
1717/12 Jest przystosowany do systemu 2Voice. 
Posiada 7” ekran dotykowy. 
 
Główne cechy monitora MODO nr ref. 1717/12 
 

 Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT 7’’ z interfejsem graficznym. 

 Montaż natynkowy 

 Sygnalizacja otwarcia drzwi 

 Wizualna sygnalizacja wywołania 

 Możliwość dostosowania sygnału wywołania do rodzaju wywołania 

 Możliwość podłączenia kolejnych monitorów  

 Cykliczny podgląd kamer 

 Elektroniczny spis abonentów 

 Współpraca z aparatem słuchowym 

 Wywołanie podglądu wizji z kamery zewnętrznej  

 Połączenie wewnętrzne (interkom) 

 Regulacja głośności, nasycenia kolorów i jasności z poziomu menu 
ekranowego 

 Sygnalizacja otwartych drzwi 

 Możliwość podłączenia dzwonka lokalnego 

 Możliwość podłączenia przycisku alarmowego 

 Możliwość podłączenia wtórnika wywołania  

 Otwarcie drzwi lub bramy 
 

2 BUDOWA MONITORA MODO 

 

 

 
1. Ekran dotykowy 
1. Sygnalizacja funkcji MUTE (zielona dioda – funkcja aktywna) 
2. Sygnalizacja funkcji automatycznego otwarcia drzwi (zielona dioda) 
3. Sygnalizacja nowych wiadomości (zielona dioda – wiadomości 

w pamięci) 
4. Sygnalizacja otwartych drzwi (czerwona dioda – drzwi otwarte) 
5. Podświetlane logo „URMET” 
6. Przycisk Włącz/Wyłącz 
7. Głośnik 
8. Mikrofon 
9. Styki podłączenia do systemu 
10. Złącze podłączenia z uchwytem 
11. Przełączniki dip switch: 

- 2 do ustawienia wewnętrznego numeru monitora 
- 8 Do ustawienia numeru lokalu w kolumnie 

12. Terminancja linii 
 

3 PARAMETRY TECHNICZNE 

 

Zasilanie (LINE IN): 36 ÷ 48 Vdc 

Zasilanie (V+; V-): 20 ÷ 30 Vdc 

Pobór prądu w stanie czuwania (LINE IN): max. 3mA 

Pobór prądu w stanie pracy (LINE IN): max. 100mA 

Wyświetlacz: Kolorowy LCD TFT 

Przekątna: 7" 

Typ panela dotykowego rezystancyjny 

Rozdzielczość: 480 x 234 pixeli 

Typ panela dotykowego rezystancyjny 

Jasność: >250 cd/m² 

Kąt widzenia: 
±60° w pionie i 
poziomie 

Wyjście S+ S- 100mA 24V DC 

Zakres temperaturowy: -5°C ÷ +45°C 

Max. wilgotność: 95% przy 30°C 

Wymiary: 
135 x 225 x 35  
(wys x szer x gł) 

Montaż: natynkowy 

Zgodność z normami  
EN61000-6-3, 
EN61000-6-1, 

4 OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY 

Line IN   Wejście linii danych 

Line OUT  Wyjście linii danych do następnego urządzenia 

V + 
V - } 

Złącze na dodatkowe zasilanie (z załączonego 
zasilacza) 

S + 
S - } Dodatkowy dzwonek 

PANIC  Podłączenie przycisku alarmowego 

CP  Podłączenie przycisku wywołania lokalnego 

 Wideomonitor MODO jest przystosowany do współpracy 
z aparatami słuchowymi. 

5 MONTAŻ WIDEOMONITORA 

 Dodatkowy zasilacz musi być zainstalowany na szynie Din. 
Maksymalna odległość między zasilaczem a wideo monitorem 
nie może przekraczać 20m. 

Monitor MODO przeznaczony jest do montażu natynkowego 

 Zamontuj obudowę podtynkową nr ref 503, lub puszkę instalacyjną 

60 na odpowiedniej wysokości zgodnie z poniższymi ilustracjami.  

 Zamocuj uchwyt monitora do puszki. 
 

 
 Ustaw odpowiednio przełączniki dip-swith. 
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 Podłącz przewody. 

 
 Na koniec przytwierdź monitor do uchwytu. 

 
 

6 USTAWIENIA WIDEOMONITORA 

 
Ustawienia fabryczne: 
Każdy monitor MODO do systemu 2VOICE wychodzący z fabryki jest 
domyślnie skonfigurowany następująco: 
CODE - ADRES = 127 
INT - ADRES WEWN. = 0 
TERMINANCJA = ON 
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe ustawienia przełączników dip switch.  
Tabelę ustawień dip switch można znaleźć w rozdziale: „Konfiguracja 
urządzeń”. 
 
CODE: kod użytkownika  
Należy ustawić adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi uwagami:  

 W jednej kolumnie każdy lokal musi mieć osobny numer 
użytkownika.  

 Odbiorniki montowane równolegle w jednym apartamencie 
(odbiorniki należące do tego samego użytkownika) mają ten sam 
adres użytkownika.  

 Kody użytkownika w danej kolumnie muszą być nadawane 
konsekwentnie 

 Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą  
dip-switchy 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym,  
8 bitem najmniej znaczącym. dip switch 1 jest 
niewykorzystywany, musi być w położeniu OFF 

INT: kod wewnętrzny  
Należy ustawić kod wewnętrzny z zakresu 0 - 3, zgodnie z poniższymi 
uwagami:  

 Jeśli w lokalu jest tylko jeden odbiornik, jego kod wewnętrzny musi 
być ustawiony na INT=0.  

 W jednym apartamencie może być podłączone do 4 monitorów. 
Muszą mieć one identyczny kod użytkownika (CODE) ale różne 
kody wewnętrzne (INT). 

 
Kod wewnętrzny jest używany do identyfikacji kilku monitorów 
podłączonych w jednym apartamencie. Umożliwia to połączenia 
interkomowe wewnątrz jednego apartamentu.  
 

 W przypadku wywołania apartamentu z kilkoma odbiornikami, 
najpierw zadzwoni odbiornik z INT=0, następnie dzwonić będą po 
kolei następne odbiorniki.  

 Jeśli wywołanie pochodzi z panela wideo, obraz automatycznie 
pojawi się na monitorze z INT=0  

Na pozostałych monitorach możemy załączyć obraz przy pomocy 

przycisku . Obraz zostanie załączony na wybranym monitorze, a 
wyłączony na pozostałych. 

 Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy monitor jest podłączony 
do dodatkowego zasilacza. 

 Jeśli w jednym apartamencie występują odbiorniki audio oraz 
wideo, kod wewnętrzny 0 musi być ustawiony na wideomonitorze. 

6.1 USTAWIENIE TERMINANCJI LINII 

 
 W każdym odbiorniku w lokalu znajduje się jumper, który pozwala 

na zaterminowanie linii. 

 Terminancja musi być założona w każdym urządzeniu, które 
znajduje się na końcu linii, czyli nie ma urządzeń podłączonych pod 
wyjście LINE OUT.  

 

6.2 CZYSZCZENIE 

Do czyszczenia należy użyć miękkiej, wilgotnej tkaniny, delikatnie 
wycierając ekran. Nie należy używać materiałów szorstkich. 
 

7 FUNKCJE MONITORA 

7.1 WYWOŁANIE MONITORA 

 

Po wywołaniu, odbiornik emituje odpowiedni dźwięk dzwonka w 
zależności od źródła sygnału wywołania: 

 Wywołanie z panela głównego 

 Wywołanie z panela dodatkowego 

 Wywołanie interkomowe 

 Wywołanie lokalne 

 Wywołanie z centrali portierskiej 
W trakcie rozmowy dostępne są niektóre funkcje menu głównego.  
Menu uruchamiamy przyciskiem +, który znajduje się w lewym górnym 
rogu. 
Dostępne są następujące funkcje: 
 
 

Terminancja 
linii 

Term 
ON 

Term 
OFF 

Term 
ON 

Term 
ON 



FUNKCJE MONITORA 

ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ PODGLĄDU WIDEO 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a  tel. (42) 616-21-00  fax. (42) 616-21-13 5 

 F
U

N
K

C
JE

 M
O

N
IT

O
R

A
 

 
 Ukryj menu 

 Wyświetlenie podglądu z kolejnych kamer 

 
Wyciszenie mikrofonu 

 
Rozpoczęcie/zakończenie rozmowy 

 
Ustawienia audio/wideo 

 Zmiana formatu obrazu 4:3 / 16:9 

 
Sterowanie napędem bramy 

 Sterowanie elektrozaczepem 
 

7.2 ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ PODGLĄDU WIDEO 

 
Po wywołaniu monitora lub unifonu aktywny staje się przycisk otwarcia, 
co umożliwia otworzenie bez konieczności rozpoczynania rozmowy.  
 
Jeśli w jednym lokalu jest kilka odbiorników połączonych równolegle, 
odbiorniki dzwonią po kolei. W przypadku wywołania z panela wideo 
obraz z kamery pojawia się na monitorze z kodem wew. INT=0. W 
trakcie czasu na podniesienie słuchawki, można wywołać obraz na 
innym monitorze wewnętrznym poprzez przycisk wywołania auto-

podglądu . 

 Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy monitor jest podłączony do 
dodatkowego zasilacza. 

Jeśli obraz jest wyświetlany na panelu przez ponowne wciśnięcie 

przycisku  możemy cyklicznie przełączać podgląd innych kamer 
zainstalowanych w systemie. 

W trakcie przełączania podglądu za pomocą przycisku  możliwe jest 
zestawienie połączenia głosowego z panelem, z którego obraz jest 
wyświetlany. 
Po odebraniu rozmowy obraz pojawi się na monitorze z którym 
zestawiliśmy połączenie audio. 
 

7.3 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ 

 

Wciskając przycisk , użytkownik zestawia połączenie audio 
z dzwoniącym (przycisk zaczyna migać). Po ponownym wciśnięciu 
przycisku połączenie zostaje przerwane i ekran wyłącza się. 
 

7.4 OTWARCIE DRZWI PODCZAS WYWOŁANIA I 
SYGNALIZACJA OTWARTYCH DRZWI 

 
Po wywołaniu danego użytkownika z panela wywołania, lub podczas 

rozmowy można sterować elektrozaczepem  lub bramą  
wciskając odpowiedni przycisk. 
Jeśli panel wywołania ma podłączony czujnik otwartych drzwi (i funkcja 

nieobecności lokatora jest nieaktywna) dioda  może sygnalizować 
stan otwartych drzwi. Dioda świeci jeśli otwarte są drzwi główne, miga 
jeśli otwarte są drzwi wejścia dodatkowego. 

7.5 WYCISZENIE MIKROFONU 

Funkcja ta pozwala wyciszyć mikrofon w trakcie połączenia, co 
powoduje, że można słyszeć dźwięk przychodzący z innego urządzenia, 
podczas gdy w danym urządzeniu nie słychać sygnału audio z monitora 

MODO. W celu aktywacji funkcji należy wcisnąć ikonę . Gdy funkcja 

jest aktywna ikona miga. Ponowne wciśnięcie ikony  przywraca 
obustronną komunikację. 

 Funkcja ta jest niedostępna, gdy monitor nie jest w trakcie 
rozmowy. 

7.6 WTÓRNIK WYWOŁANIA 

Monitor posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do podłączenia 
dodatkowego dzwonka lub przekaźnika. Wtórnik wywołania jest 
aktywowany w tym samym czasie co dowolny dźwięk wywołania 
unifonu.  

7.7 USTAWIENIA AUDIO I WIDEO PODCZAS ROZMOWY 

 
W czasie wywołania lub rozmowy niektóre parametry audio/wideo 

mogą być zmieniane. Po wciśnięciu ikony  „menu” zostanie 
wyświetlony obraz widoczny poniżej: 

  
Ekran ten zostaje wyświetlony nad obrazem przychodzącym z kamery 
w panelu wywołania. 
Jeśli zestawione jest połączenie tylko audio (np. połączenie 
interkomowe, połączenie z centralą portierską, lub połączenie 
z panelem audio) dostępny jest tyko pasek regulacji wzmocnienia 
głośnika. 
W celu regulacji wybierz odpowiedni parametr i dostosuj jego wartość 
za pomocą przycisków +/- 

  - głośność 

  - jasność 

   - kontrast 

   - kolor  
Wciśnij (OK) aby potwierdzić ustawienia, wciśnij (X) aby anulować,  

 

7.8 DZWONEK LOKALNY 

Odbiorniki są wyposażone w dwa zaciski (CP) umożliwiające 
podłączenie przycisku dzwonka lokalnego. Wciśnięcie przycisku 
dzwonka lokalnego powoduje wyemitowanie przez odbiornik dzwonka 
(ton wybrany przez użytkownika, różny od pozostałych wywołań). Jeśli 
użytkownik ma kilka równolegle podłączonych odbiorników przycisk 
dzwonka wystarczy podłączyć do jednego z nich. Pozostałe odbiorniki w 
danym lokalu będą dzwonić sekwencyjnie. 
 

7.9 WYWOŁANIE INTERKOMOWE I AKTYWACJA FUNKCJI 
SPECJALNYCH 

Monitor Modo w systemie 2Voice pozwala wywołać użytkownika w tym 
samym lokalu (wywołanie wewnętrzne), lub użytkownika w tej samej 
kolumnie (wywołanie zewnętrzne). Możliwe jest także wywołanie 
funkcji specjalnej. 

Jeśli wideomonitor jest włączony po wciśnięciu przycisku  na 
ekranie zostanie wyświetlone: 
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Wywołanie 
wewnętrzne   

wywołanie wewnątrz tego 
samego apartamentu 

Wywołanie 
zewnętrzne  

wywołanie innego lokalu w tej 
samej kolumnie 

Wywołanie 
specjalne  żądanie dekodera specjalnego 

 Wywołanie odbiornika w tym samym lokalu.  

Wciśnij przycisk , wprowadź numer wewnętrzny wybieranego 
odbiornika (od 0 do 3) i potwierdź przyciskiem OK. 
Monitor wyłączy się, jeśli połączenie nie zostanie odebrane w trakcie 
zaprogramowanego czasu wywołania. 

 Wywołanie odbiornika w innym lokalu. 

Wciśnij przycisk  , wprowadź numer wewnętrzny wybieranego 
odbiornika (od 0 do 3) i potwierdź przyciskiem OK. 
Monitor wyłączy się, jeśli połączenie nie zostanie odebrane w trakcie 
zaprogramowanego czasu wywołania. 

 Wywołanie funkcji specjalnej. 
Wywołanie funkcji specjalnej wymaga zainstalowanego dekodera 
funkcji specjalnych. 
W celu uruchomienia funkcji specjalnej wciśnij przycisk , 
wprowadź numer wewnętrzny wybieranego odbiornika (od 0 do 3)  
i potwierdź przyciskiem OK. 

 Wybór z książki adresowej 
Adresy użytkowników, lub dekoderów mogą być wprowadzone 
bezpośrednio, lub wybrane z książki adresowej. Książka adresowa 

otwiera się po wciśnięciu ikony .  
Wybierz odpowiedni wpis i wciśnij OK. 

 W połączeniu interkomowym możemy zestawić tylko AUDIO 

7.10 WSPARCIE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH 

 
Wideomonitor MODO jest wyposażony w pętlę indukcyjną pozwalającą 
na przesył rozmowy przychodzącej bezpośrednio na aparat słuchowy. 
Aparat słuchowy musi być ustawiony w trybie „T” Zasięg nadajnika to 
ok. 20cm od monitora. 

 

8 MENU GŁÓWNE 

W celu uzyskania dostępu do menu, po włączeniu monitora należy 
wcisnąć przycisk (7). 

 Jeśli linia jest zajęta (w danej kolumnie trwa połączenie) 
monitor nie załączy się i wyemituje sygnał ostrzeżenia 

 

 Wyświetlenie podglądu kamer 

 
Wyświetlenie zapamiętanych wiadomości 

 
Interkom i funkcje specjalne 

 
Wyciszenie sygnału wywołania 

 
Wywołanie centrali portierskiej 

 
Sterowanie napędem bramy 

 
Przycisk alarmowy 

 
Tryb automatycznego otwarcia drzwi 

 
Wyłącz 

 Sterowanie elektrozaczepem 

 
Sygnalizacja nieobecności 

 
Ustawienia audio/wideo 

 Niektóre funkcje zostały opisane w rozdziale „Funkcje 
monitora”. 

8.1 AUTOPODGLĄD 

 
Tryb autopodglądu pozwala wyświetlić obrazy przechwycone przez 
kamery w systemie. Gdy odbiornik jest w stanie spoczynku należy 

nacisnąć dedykowany przycisk do wywołania auto-podglądu  
i poczekać na pojawienie się obrazu Po aktywacji auto-podglądu, 
użytkownik widzi obraz z kamery panela głównego z ID = 0; ponowne 

naciskanie przycisku  powoduje przełączanie obrazów 
z dodatkowych kamer CCTV (jeśli są podłączone), następnie pojawiają 
się obrazy z kolejnych paneli głównych wraz z dodatkowymi kamerami, 
na końcu pojawiają się obrazy z paneli dodatkowych podłączonych do 
danej kolumny. Po przełączeniu wszystkich dostępnych kamer cykl 
zaczyna się od początku.  

Wciśnięcie przycisku nawiązania rozmowy  w trakcie auto-podglądu 
powoduje zestawienie połączenia głosowego z wybranym panelem. 

Przy aktywnym połączeniu głosowym. Ponowne wciśnięcie  
zakończy połączenie i funkcję autopodglądu. 
Podgląd nie może być wywołany, jeśli w danej kolumnie akurat trwa 
rozmowa, w takiej sytuacji przy próbie włączenia podglądu monitor 
wyemituje dźwięk ostrzeżenia 

8.2 WYWOŁANIE CENTRALI PORTIERSKIEJ 

 
Funkcja ta pozwala zestawić połączenie z centralą portierską. W celu 

wywołania centrali portierskiej należy wcisnąć , jeśli portier nie 
odbierze w ciągu 10s monitor wyemituje dźwięk ostrzeżenia, a  centrala 
zarejestruje próbę połączenia. 

 Połączenie z centralą portierską jest tylko foniczne. 

Aparat ustawiony 
w tryb „T” 



MENU GŁÓWNE 

PRZYCISK ALARMOWY 
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8.3 PRZYCISK ALARMOWY 

Wciśnij przycisk w celu aktywacji funkcji. Po wciśnięciu przycisku 
wysyłane jest zgłoszenie do centrali portierskiej.  
 

8.4 WYCISZENIE SYGNAŁU WYWOŁANIA 

Funkcja ta pozwala wyciszyć sygnał wywołania. W celu aktywacji funkcji 

należy wcisnąć przycisk . Gdy funkcja jest aktywna dioda LED 

sygnalizująca funkcję MUTE  jest podświetlona i w trakcie 
wywołania monitor nie dzwoni. 
 

8.5 AUTOMATYCZNE OTWARCIE DRZWI 

Funkcja ta umożliwia automatyczne otwarcie drzwi natychmiast 
po otrzymaniu wywołania na wideomonitor. Aby ją uaktywnić naciśnij 

. Kiedy funkcja jest aktywna dioda LED  świeci. 
 

8.6 ABONENT NIEDOSTĘPNY (FUNKCJA NIEDOSTĘPNA) 

Funkcja ta informuje system o braku abonenta w apartamencie. Aby ją 
aktywować należy z wideomonitora, który ma INT = 0  

wybrać ikonę  i nacisnąć OK. Kiedy funkcja jest aktywna dioda LED 

 mruga powoli. 
 

8.7 WIADOMOŚCI WIDEO 

Jeżeli w systemie znajdują się wiadomości dla użytkownika dioda LED 

 miga powoli. Aby je odebrać: 

 Naciśnij przycisk MENU aby wejść do menu głównego 

 Wybierz ikonę i naciśnij OK. 
 

 

Funkcja jest dostępna tylko w systemie wyposażonym 
w specjalny interfejs wideo z pamięcią. 

 
 

8.8 USTAWIENIA AUDIO/WIDEO 

Aby wejść w ustawienia, należy z menu głównego wybrać ikonę . 

 

 

Jeżeli system będzie zajęty, użytkownik nie będzie mógł 
wejść w tryb ustawień. 

 Regulacja głośności 

Wybierz ikonę  na ekranie pojawi się: 

 

 Po potwierdzeniu przyciskiem OK. wszystkie ustawienia zostają 
zapisane i obowiązują dla późniejszych wywołań. W celu 
anulowania ustawień należy wcisnąć X. 

 Regulacja głośności sygnału wywołania 

Wybierz + lub - obok paska oznaczonego za pomocą ikony  
aby ustawić odpowiednią głośność. 

 Regulacja głośności monitora 

Wybierz + lub – obok paska oznaczonego za pomocą ikony  
aby ustawić odpowiednią głośność. 

 Wybór sygnału wywołania 

Wybierz jeden z pięciu tonów dzwonka obok ikony . 

 Wybór sygnału dzwonka lokalnego 

Wybierz jeden z pięciu tonów dzwonka obok ikony . 

 Dźwięki przycisków 
Naciśnij ikonę ON lub OFF w celu aktywacji, lub dezaktywacji dźwięku 
przycisków. 
Jeśli funkcja jest aktywna przy każdym naciśnięciu przycisku zostaje 
wyemitowany dźwięk. 

 Regulacja obrazu 

Wciśnij ikonę , na ekranie zostanie wyświetlone: 

 
 

 Po potwierdzeniu przyciskiem OK. wszystkie ustawienia zostają 
zapisane i obowiązują dla późniejszych wywołań. W celu 
anulowania ustawień należy wcisnąć X. 

 Regulacja podświetlenia 

Wybierz + lub - obok paska oznaczonego ikoną , aby ustawić 
odpowiednią jasność obrazu. 

 Regulacja kontrastu 

Wybierz + lub - obok paska oznaczonego ikoną , aby ustawić 
odpowiedni kontrast obrazu. 

 Regulacja kolorów 

Wybierz + lub - obok paska oznaczonego ikoną , aby ustawić 
odpowiednią saturację kolorów. 

 Wybór motywu wyglądu ekranu 

Wybierz jeden z pięciu motywów obok ikony  w zależności od 
wybranej liczny zmieni się styl wyświetlania oraz kolor tła. 
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8.9 SPIS ABONENTÓW 

Wideomonitor może przechować od 1 do 128 wpisów (wywołań lub 
funkcji specjalnych). 

 Dodawanie wpisu 

 Wybierz ikonę - monitor wyświetli pierwszy wolny wpis 
ze 128 dostępnych. 

 Następnie wybierz typ wywołania, który chcesz przypisać,  
dostępne są następujące opcje: 
Wywołanie 
wewnętrzne   

wywołanie wewnątrz tego 
samego apartamentu 

Wywołanie 
zewnętrzne  

wywołanie innego lokalu w tej 
samej kolumnie 

Wywołanie 
specjalne  żądanie dekodera specjalnego 

 Wprowadź nazwę, dzięki której chcesz identyfikować abonenta, 
lub funkcję specjalną (maksymalnie 16 znaków) 
Wprowadź kod wywołania, który służy do identyfikacji.  
o dla wywołania wewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 3  
o dla wywołania zewnętrznego ‐ kody dostępne są od 0 do 127  
o dla wywołania specjalnego ‐ kody dostępne są od 0 do 250  

 Zmiana wpisu w spisie 
Aby zmienić uprzednio wpisany rekord 

 Wybierz ikonę . 

 Wybierz wpis, którego zmiany chcesz dokonać. 

 Po wybraniu wpisu, który chcesz zmienić, postępuj zgodnie z 
krokami opisanymi w punkcie „dodawanie wpisu”.  

 Usuwanie rekordu ze spisu 
Aby usunąć wpis 

 Wybierz ikonę . 

 Wybierz wpis do skasowania  

 zatwierdź OK., lub wróć do poprzedniego menu przyciskiem X. 

8.10 RESET 

Użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne, wykonując reset 
urządzenia 

 Wybierz ikonę RESET  

 naciśnij przycisk YES aby potwierdzić lub NO, aby wrócić do menu. 

 Procedura ta nie usuwa listy użytkowników 

9 KALIBRACJA EKRANU 

Jeśli wyświetlacz nie reaguje na wciskane ikony (nieprawidłowo 
rozpoznaje miejsca wciśnięcia ekranu) konieczna jest kalibracja ekranu.  
Aby uruchomić kalibrację ekranu włącz monitor. Trzymając wciśnięty 

przycisk ON/OFF (7) wciśnij ikonę ustawień . Na ekranie powinien 
się pojawić następujący obraz: 
 

 
Zwolnij przycisk (7). 

Naciśnij panel dotykowy na środku znaku + i przytrzymaj do momentu 

potwierdzenia dźwiękowego. 
Powtórz powyższą operację dla każdego miejsca, w którym pojawi się 

znak +, 
Krzyżyk pojawia się w dziewięciu różnych miejscach.  

Po przeprowadzeniu procesu kalibracji monitor wyłączy się. 

 Jeśli w trakcie kalibracji zostanie wciśnięty przycisk ON/OFF (7) 
monitor wyłączy się i procedura kalibracji zostanie przerwana. 
 
 
 

10 PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE 

 
 

  Większość schematów połączeń i tabelę ustawień dip-switch 
można znaleźć w instrukcji zasilacza 1083/20, lub w katalogu 
technicznym systemu 2VOICE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zasilacz 
systemowy 

1083/20 

Panel 
wywołania 
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Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej. 
 

Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że 
urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego 
punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w 
systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym  {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}  
Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, 

negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE). 
Jeśli jest to możliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad  związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i 
materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne. 
 

 
 


