PANEL WYWO£ANIA
Nr Ref. 1038/13

14) Mo¿liwoœæ zdefiniowania obs³ugi 1 lub 2 kana³ów fonicznych.
15) Akustyczne potwierdzenie wciœniêcia któregokolwiek z przycisków
klawiatury oraz ustawianie g³oœnoœci tego potwierdzenia.
16) Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika zamkniêcia drzwi np. kontaktronu
(sygnalizacja nie zamkniêtych drzwi przekazywana jest do centrali,
jeœli otwarcie drzwi jest d³u¿sze ni¿ 30 sekund).

BUDOWA URZ¥DZENIA

INFORMACJE OGÓLNE
Modu³ wywo³ania nr ref.1038/13 posiada wbudowany wyœwietlacz LCD
(2 x 16 znaków), spe³niaj¹cy funkcjê elektronicznego spisu nazwisk.
Modu³ wykonany jest na bazie panela typu Sinthesi „Mod. 1145”
(2 modu³y). Mo¿e byæ montowany zarówno w wersji podtynkowej, jak i
natynkowej.

PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Dzwonienie do wszystkich unifonów przypisanych do danego
modu³u.
2) Dzwonienie do central portierskich (tylko z modu³ów skonfigurowanych jako „g³ówne”).
3) Dwa sposoby wywo³ywania (dzwonienia):
poprzez wprowadzenie z klawiatury kodu przypisanego danemu
u¿ytkownikowi,
poprzez wybranie w elektronicznym spisie nazwiska (lub opisu)
danego u¿ytkownika.
4) Mo¿liwoœæ wprowadzenia do pamiêci modu³u 740 nazwisk (lub
innych informacji opisuj¹cych u¿ytkowników).
5) Ustawialna d³ugoœæ sygna³u wywo³ania (od 1 do 5 sekund).
6) Akustyczne potwierdzenie wys³ania wywo³ania.
7) Akustyczne potwierdzenie zakoñczenia rozmowy (roz³¹czenie).
8) Ró¿ne sygna³y wywo³ania dla paneli skonfigurowanych jako „g³ówne”
i „dodatkowe”.
9) Otwieranie drzwi przy u¿yciu klawiatury.
10) Mo¿liwoœæ zaprogramowania 980 kodów otwarcia drzwi:
740 kodów przypisanych u¿ytkownikom, których nazwiska
zaprogramowane zosta³y w elektronicznym spisie nazwisk,
240 ogólnych kodów otwierania drzwi.
11) Ustawianie czasu zwolnienia elektrozaczepu (od 1 do 30 sekund).
11) Obs³uga dodatkowych przycisków otwierania drzwi:
„Przycisk listonosza”,
„Przycisk otwieranie drzwi od wewn¹trz”.
12) Akustyczne potwierdzenie zwolnienia elektrozaczepu.
13) Mo¿liwoœæ rozbudowy panela o:
klawiaturê alfabetyczn¹ nr ref. 1038/74 , pozwalaj¹c¹
na wprowadzanie kodów wywo³ania w trzech ró¿nych formatach:
numerycznym (np. 1234 ), alfab etycznym (np. ABC D ),
alfanumerycznym (np. A12B),
modu³ kamery nr ref. 1745/70 - w wersjach videodomofonowych,
p³ytê z 1 (nr ref. 1145/11) lub z 2 (nr ref. 1145/12) przyciskami,
którym mo¿emy przypisaæ 2 dowolne kody wywo³ania.
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(1)
(2)
(3)
(4)

Aluminiowa p³yta czo³owa, wielkoœci 2 modu³ów typu Sinthesi.
Gniazdo do pod³¹czenia terminalu nr ref. 1038/56.
Potencjometr regulacji g³oœnoœci w panelu.
Przycisk umo¿liwiaj¹cy wejœcie w tryb programowania bez
znajomoœci has³a dostêpu.
(5) Podœwietlony wielofunkcyjny wyœwietlacz LCD (2 x 16 znaków).
(6) Podœwietlone „na ¿ó³to” przyciski do przegl¹dania zawartoœci
elektronicznego spisu nazwisk.
(7) Podœwietlona „na zielono” klawiatura numeryczna ( 0 - 9 ) oraz
podœwietlone „na ¿ó³to” przyciski:
- „dzwonienie”,

- „klucz”,

- „kasuj”.

(8) Gniazdo do pod³¹czenia dodatkowej klawiatury alfabetycznej
nr ref. 1038/72.
(9) Z³¹cza z zaciskami pod przewody (MP1, MP2, MS).
(10) Etykieta z numerem seryjnym danego modu³u.
(11) Potencjometr regulacji kontrastu wyœwietlacza.
(12) Z³¹cza z zaciskami pod przewody (MA, MV).

OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY
MP1 Pierwsze z³¹cze do pod³¹czenia g³ównej magistrali.
+V
0V
D
FA1
FB1

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V).
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kana³u fonicznego nr 1.
Linia kana³u fonicznego nr 1.

MP2

Drugie z³¹cze do pod³¹czenia g³ównej magistrali.

FA2
FB2
+F
0F

Linia kana³u fonicznego nr 2.
Linia kana³u fonicznego nr 2.
Napiêcie zasilaj¹ce foniê (+33V).
Masa dla napiêcia +F .

MS

Z³¹cze do pod³¹czenia „pionu”.

+V
0V
D
FA
FB

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V).
Masa dla napiêcia +V oraz dla linii danych D.
Linia danych (cyfrowych).
Linia kana³u fonicznego.
Linia kana³u fonicznego.
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MA

Z³¹cze do pod³¹czenia przewodów realizuj¹cych funkcje
specjalne.

INSTRUKCJA OBS£UGI

SESE+
0V
T2
T1
SP
H

Zasilanie elektrozaczepu (-).
Zasilanie elektrozaczepu (+).
Masa dla przycisków T1 i T2.
Wyjœcie na dodatkowy przycisk T2.
Wyjœcie na dodatkowy przycisk T1.
Wyjœcie do czujnika zamkniêcia drzwi.
Blokowanie funkcji otwierania drzwi przy u¿yciu zaprogramowanych kodów.
Wyjœcie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (listonosza).
Wyjœcie na dodatkowy przycisk otwarcia drzwi (od wewnêtrznej
strony drzwi).

Zamieszczone komunikaty i informacje pojawiaj¹ce siê na wyœwietlaczu
wystêpuj¹ w dwóch wersjach jêzykowych:
- polskiej,
- angielskiej.

P
PH

MV

Z³¹cze do pod³¹czenia przewodów przy wersji video.

+V

Napiêcie zasilaj¹ce (+24V) dla przeka¿ników nr ref. 1038/68
i nr ref. 1032/9.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref. 1038/68
- pod³¹czenie sygna³u video z g³ównej magistrali do pionu.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref. 1038/68
- za³¹czenie lokalnej kamery TV.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref. 1038/68
- prze³¹czanie pomiêdzy kana³ami: 1 i 2.
Masa dla napiêcia zasilaj¹cego +V dla przeka¿nika
nr ref. 1038/68.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref. 1032/9
- za³¹czenie kana³u fonicznego nr 1.
Wyjœcie wyzwalaj¹ce do przeka¿nika nr ref. 1032/9
- za³¹czenie kana³u fonicznego nr 2.
Masa dla napiêcia zasilaj¹cego przeka¿nik nr ref. 1032/9.

SC
SL
S12
0V
S1
S2
0V

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY U¯YCIU
ELEKTRONICZNEGO SPISU NAZWISK
Prawid³owo funkcjonuj¹cy panel wyœwietla komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

Przy u¿yciu przycisków „” lub „” wybieramy dowolnego u¿ytkownika
systemu. Aby zadzwoniæ nale¿y zatwierdziæ wybrane nazwisko
przyciskiem
. Wówczas na wyœwietlaczu przez chwilê pojawi siê
komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

DANE TECHNICZNE

Maksymalny pobór pr¹du

400

Modu³ wyemituje 3 d¿wiêki “bip” potwierdzaj¹ce wys³anie sygna³u
wywo³ania, po czym wyœwietlacz ponownie poka¿e nazwisko
u¿ytkownika, do którego skierowane zosta³o wywo³anie. Napis ten
pozostanie na wyœwietlaczu przez oko³o 30 sekund. W tym czasie
wciskaj¹c przycisk
mo¿na ponownie wys³aæ sygna³ wywo³ania.
Podniesienie s³uchawki dzwoni¹cego unifonu sygnalizowane jest przez
modu³ wywo³ania nastêpuj¹cym komunikatem:
WERSJA POLSKA

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

WERSJAANGIELSKA

Mo¿liwa jest wówczas rozmowa.
Wciœniêcie w unifonie przycisku otwierania drzwi sygnalizowane jest
w module 3 d¿wiêkami „bip” oraz komunikatem na wyœwietlaczu:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA
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INSTRUKCJA OBS£UGI
Odwieszenie s³uchawki unifonu, czyli koniec rozmowy, sygnalizowane
jest w module 3 d¿wiêkami „bip”. Wyœwietlacz powróci do stanu
pozwalaj¹cego na ponowne dokonanie wyboru nazwiska, czyli:

WERSJA POLSKA
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WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA
Mo¿liwa jest wówczas rozmowa.
Wciœniêcie w unifonie przycisku otwierania drzwi sygnalizowane jest
w module 3 d¿wiêkami „bip” oraz komunikatem na wyœwietlaczu:
WERSJA POLSKA

DZWONIENIE DO UNIFONÓW PRZY U¯YCIU KLAWIATURY
MODU£U
Do ka¿dego unifonu mo¿emy siê równie¿ dodzwoniæ przy u¿yciu
klawiatury. W tym celu nale¿y wprowadziæ kod danego u¿ytkownika.
Kody wywo³ania u¿ytkowników s¹ z zakresu:

WERSJAANGIELSKA

1 - JJJJ
Wprowadzanie kodu wywo³ania zawieraj¹cego znaki alfabetyczne jest
mo¿liwe tylko w modu³ach wyposa¿onych dodatkowo w klawiaturê
alfabetyczn¹ nr ref. 1038/74.
Wprowadzony kod wywo³ania nigdy nie mo¿e byæ poprzedzony
zerem np. aby wywo³aæ u¿ytkownika o kodzie 12A, nie wolno
wprowadzaæ kodu 012A.
W trakcie wprowadzania kodu modu³ wywo³ania wyœwietla komunikat:

Odwieszenie s³uchawki unifonu, czyli koniec rozmowy, sygnalizowane
jest w module 3 d¿wiêkami „bip”. Wyœwietlacz powróci do stanu
pozwalaj¹cego na ponowne dokonanie wyboru nazwiska, czyli:

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA
WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

BEZPOŒREDNIE DZWONIENIE DO DWÓCH WYBRANYCH
U¯YTKOWNIKÓW

W przypadku pomy³ki mo¿emy wprowadzany kod wykasowaæ
.
przyciskiem
Prawid³owo wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
, co
sygnalizowane jest przez chwilê komunikatem:
WERSJA POLSKA

Funkcja ta jest dostêpna jeœli modu³ wywo³ania wyposa¿ony jest
w dodatkow¹ p³ytê z 1 lub 2 przyciskami. Wówczas pod tymi przyciskami
mo¿emy zaprogramowaæ dowolne 1 lub 2 kody wywo³ania.
Aby zadzwoniæ do u¿ytkownika, którego kod jest przypisany
dodatkowemu przyciskowi wystarczy nacisn¹æ ten przycisk.

OTWIERANIE DRZWI PRZY U¯YCIU KODU
Modu³ wywo³ania umo¿liwia otwarcie drzwi poprzez wprowadzenie
z klawiatury odpowiedniego kodu.
Kody otwierania s¹ z zakresu:
1 - 99999999

WERSJAANGIELSKA

Aby otworzyæ drzwi nale¿y wcisn¹æ przycisk
na wyœwietlaczu komunikatem:
WERSJA POLSKA

Modu³ wyemituje 3 d¿wiêki “bip” potwierdzaj¹ce wys³anie sygna³u
wywo³ania, po czym wyœwietlacz ponownie poka¿e wczeœniej
wprowadzony kod u¿ytkownika, do którego skierowane zosta³o
wywo³anie. Napis ten pozostanie na wyœwietlaczu przez oko³o 30
sekund. W tym czasie wciskaj¹c przycisk
mo¿na ponownie wys³aæ
sygna³ wywo³ania. Podniesienie s³uchawki dzwoni¹cego unifonu
sygnalizowane jest przez modu³ wywo³ania nastêpuj¹cym komunikatem:
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WERSJAANGIELSKA

, co jest sygnalizowane

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Gdzie:
1234 - przyk³adowy kod u¿ytkownika.
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PROGRAMOWANIE

Nastêpnie wprowadzamy kod (od 1 do 8 cyfr). W trakcie wprowadzania
poszczególnych cyfr na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê znaki „ * ”.

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

WERSJA POLSKA

Sposób programowania tych urz¹dzeñ zosta³ przedstawiony
w rozdzia³ach opisuj¹cych poszczególne urz¹dzenia.
Jeœli programowanie, któregokolwiek z tych urz¹dzeñ zostanie
przeprowadzone w poprawny sposób, na wyœwietlaczu modu³u poka¿e
siê komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA
Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
. W tym momencie
nast¹pi zwolnienie elktrozaczepu. Czas zwolnienia elektrozaczepu jest
definiowany podczas programowania modu³u (od 1 do 30 sekund).
Funkcja otwarcia drzwi przy u¿yciu zaprogramowanych kodów mo¿e
zostaæ czasowo zablokowana poprzez zwarcie w panelu zacisków „H”
i „0V”.

Jeœli podczas programowania wyst¹pi jakiœ b³¹d, sygnalizowane jest to
nastêpuj¹cym komunikatem:
WERSJA POLSKA

FUNKCJE SPECJALNE
Z klawiatury panela mo¿emy aktywowaæ i deaktywowaæ dowolne
urz¹dzenia tj. oœwietlenie na klatce schodowej, oœwietlenie ogrodu itp.
Realizuje siê to za poœrednictwem programowalnych urz¹dzeñ
przeka¿nikowych nr ref. 1038/80.
Aby za³¹czyæ lub wy³¹czyæ wybrane urz¹dzenie nale¿y wprowadziæ
z klawiatury panela zaprogramowany kod przeka¿nika, które danym
urz¹dzeniem steruje.
Wprowadzany kod zawsze musi byæ poprzedzony zerem.
Wprowadzanie kodu jest sygnalizowana na wyœwietlaczu modu³u
komunikatem:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

PROGRAMOWANIE
METODY PROGRAMOWANIA
1) Programowanie przy u¿yciu terminalu nr ref. 1038/56.
Jest kilka sposobów pod³¹czenia terminalu, umo¿liwiaj¹cych
zaprogramowanie modu³u nr ref. 1038/13:

WERSJAANGIELSKA

bezpoœrednie pod³¹czenie terminalu do programowanego
modu³u (gniazdo (2)),
pod³¹czenie terminalu do dowolnego innego modu³u wywo³ania
pracuj¹cego w systemie,
pod³¹czenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej
nr ref. 1038/40, pracuj¹cej w systemie,
pod³¹czenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90,
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.
2) Programowanie przy u¿yciu klawiatury programowanego modu³u.
Wejœcie w taki tryb programowania mo¿e odbywaæ siê na dwa
sposoby:






W przypadku pomy³ki mo¿emy wprowadzany kod wykasowaæ
przyciskiem
.
. Na wyœwietlaczu
Wprowadzony kod zatwierdzamy przyciskiem
pojawi siê wówczas komunikat informuj¹cy nas o aktualnym ustawieniu
przeka¿nika:
za³¹czony - ON,

wy³¹czony - OFF.






WERSJA POLSKA

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE



wprowadzenie z klawiatury zaprogramowanego wczeœniej has³a
dostêpu,
wciœniêcie przycisku programowania (4).

WERSJAANGIELSKA

WYKORZYSTANIE MODU£U DO PROGRAMOWANIA
INNYCH URZ¥DZEÑ
Modu³ nr ref. 1038/13 mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany do
programowania:




unifonów z dekoderem pojedynczym nr ref. 1138/31,
dekoderów 4-wyjœciowych nr ref. 1038/34, nr ref. 1038/35, nr ref.
1038/38,
programowalnych urz¹dzeñ przeka¿nikowych nr ref. 1038/80.

OPIS PARAMETRÓW USTAWIANYCH PODCZAS
PROGRAMOWANIA
W module wywo³ania nr ref. 1038/13 mo¿emy okreœliæ wersjê jêzykow¹,
z której chcemy korzystaæ. Komunikaty pojawiaj¹ce siê na wyœwietlaczu
modu³u prezentowane s¹ w katalogu w dwóch wersjach: polskiej
i angielskiej.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Ka¿dy modu³ nr ref. 1038/13 mo¿e mieæ wprowadzony do pamiêci swój
opis, sk³adaj¹cy siê z maksymalnie 30 znaków. Pierwsze 15 znaków
wyœwietlanych jest w chwili za³¹czenia zasilania modu³u.
Ka¿dy modu³ nr ref. 1038/13 wymaga ustawienia 11 nastêpuj¹cych
parametrów:



1) Typ modu³u wywo³ania (typ panela).
G£ÓWNY

- z tak skonfigurowanego modu³u mo¿na dodzwonic siê
do wszystkich unifonów oraz central portierskich
pracuj¹cych w systemie.
DODATKOWY - z tak skonfigurowanego modu³u mo¿na wywo³aæ tylko
unifony pod³¹czone do pionu dedykowanego dla tego
modu³u.

2) Kod modu³u wywo³ania (kod panela).
Jest to kod, który identyfikuje dany modu³ wywo³ania.
Zakres kodów jakie mamy do dyspozycji zale¿y od tego, czy modu³y
pracuj¹ jako „g³ówne”, czy „dodatkowe”.
- kod z zakresu 1 - JJJ
G£ÓWNY
DODATKOWY - kod z zakresu 1 - JJ
Kod przypisany modu³owi „dodatkowemu” identyfikuje numer pionu,
który jest do tego modu³u do³¹czony. W obrêbie jednego systemu kody
modu³ów „g³ównych” i „dodatkowych” mog¹ byæ takie same.

3) Czas zajêtoœci.
Jest to gwarantowany czas rozmowy, podczas którego nie mo¿e nast¹piæ
jej roz³¹czenie przez innych u¿ytkowników.
Wystêpuj¹ce w systemie wszystkie modu³y wywo³ania oraz centrale
portierskie powinny mieæ ustawiony taki sam czas zajêtoœci.
Od chwili wys³ania wywo³ania do dowolnego u¿ytkownika (unifonu lub
centrali), w innych panelach nr ref. 1038/13, które maj¹ mo¿liwoœæ
skomunikowania siê z tym samym u¿ytkownikiem wyœwietla siê
komunikat:
WERSJA POLSKA

wejœcia „dodatkowe” mog¹ mieæ dowolny charakter otwierania
drzwi, dostosowany do potrzeb u¿ytkownika:
 Jeœli ustawimy ZAWSZE, wciœniêcie przycisku otwierania
w unifonie, po nadejœciu wywo³ania z modu³u skonfigurowanego jako „g³ówny”, spowoduje jednoczesne otwarcie
drzwi „g³ównych” i „dodatkowych”,
 Jeœli ustawimy SELEKTYWNIE, wciœniêcie przycisku
otwierania w unifonie spowoduje otwarcie tylko drzwi,
z których pochodzi wywo³anie.

5) Cz a s o twa rc ia d rz wi.
Jest to czas podawania napiêcia na elektrozaczep.
Jeœli zwalnianie elektrozaczepu ma mieæ charakter impulsowy
(elektrozaczepy z pamiêci¹) ustawiamy wartoœæ 0.
Jeœli wykorzystujemy zwyk³e elektrozaczepy ustawiamy czas z zakresu
1-30 sekund .

6) D³ugoœæ sygna³u wywo³ania.
D³ugoœæ wysy³anego z modu³u sygna³u wywo³ania mo¿e wynosiæ od 1
do 5 sekund.
Zaleca siê, aby wystêpuj¹ce w systemie wszystkie modu³y
wywo³ania oraz centrale portierskie mia³y ustawion¹ tak¹ sam¹
d³ugoœæ sygna³u wywo³ania.

7) Lic z b a ka na³ów fonii.
W module wywo³ania definiujemy liczbê obs³ugiwanych kana³ów
fonicznych.
Oprócz zaprogramowania w panelu 1 lub 2 kana³ów fonicznych,
do prawid³owego funkcjonowania ca³ego systemu, niezbêdne jest
równie¿:
zaprogramowanie we wszystkich pozosta³ych panelach takiej samej

liczby kana³ów fonicznych,
zastosowanie odpowiedniej iloœci zasilaczy oraz wykonanie

niezbêdnych, dodatkowych po³¹czeñ.

NR REF. 1038/13
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8) G³oœnoœæ buzzera potwierdzaj¹cego wciœniêcie
dowolnego przycisku klawiatury.
Mamy do wyboru trzy poziomy g³oœnoœci:

WERSJAANGIELSKA





MIN
SR
MAX

- minimalny,
- œredni,
- maksymalny.

9) Ko d d o d a tko weg o p rz yc isku T1.

4) Zarz¹dzanie funkcj¹ otwierania drzwi.
Zwalnianie elektrozaczepu do³¹czonego do danego modu³u mo¿e mieæ
charakter:
ZAWSZE

- wciœniêcie w dowolnym unifonie przycisku otwierania
drzwi zawsze spowoduje zwolnienie elektrozaczepu
(dotyczy to unifonów, do których mo¿emy siê
dodzwoniæ z tego modu³u),

SELEKTYWNIE - wciœniêcie w unifonie przycisku otwierania spowoduje
zwolnienie elektrozaczepu tylko po wywo³aniu
z modu³u, do którego elektrozaczep jest pod³¹czony.
W zale¿noœci od typu instalacji nale¿y stosowaæ siê do nastêpuj¹cych
zaleceñ:
1) W systemach z jednym modu³em wywo³ania (zawsze konfigurowanym jako „g³ówny”) charakter otwierania drzwi mo¿e byæ dowolny.
2) W systemach z kilkoma modu³ami wywo³ania skonfigurowanymi,
jako „g³ówne”, charakter otwierania drzwi musi byæ selektywny.
3) W systemach, gzie wystêpuj¹ zarówno modu³y „g³ówne”, jak
i „dodatkowe”:


wejœcia „g³ówne” musz¹ mieæ selektywny charakter otwierania
drzwi,

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Zdefiniowanie tego kodu jest niezbêdne jeœli modu³ wywo³ania
wyposa¿ony jest w p³ytê z 1 (nr ref. 1145/11) lub z 2 (nr ref. 1145/12)
przyciskami. Przyciskom tym mo¿emy wówczas przypisaæ dwa dowolne
kody wywo³ania.

10) Ko d d o d a tko weg o p rz yc isku T2.
Jak w pkt. 9.

11) Has³o dostêpu do programowania.
Jest to has³o, które umo¿liwia wejœcie w tryb programowania wszystkich
wy¿ej wymienionych parametrów modu³u z poziomu klawiatury, bez
koniecznoœci rozkrêcania modu³u.
Definiowane has³o musi byæ 4-cyfrowe (z zakresu 0001-9998, nie mo¿e
zawieraæ liter).
Zdefiniowane has³o generuje automatycznie drugie has³o, przy u¿yciu
którego wchodzimy w tryb programowania kodów otwierania drzwi oraz
nazwisk w elektronicznym spisie.
Nowe has³o dostêpu tworzone jest automatycznie na podstawie has³a
dostêpu do programowania podstawowych ustawieñ konfiguracyjnych,
poprzez dodanie do tego has³a wartoœci „1”.
Jeœli na przyk³ad do ustawiania podstawowych parametrów modu³u
zdefiniujemy has³o 1234, to has³o do programowania kodów otwierania
drzwi oraz nazwisk bêdzie 1235.

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Przy wprowadzaniu opisywanego parametru mamy do wyboru:
10, 20, 30 lub 40 sekund.
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WEJŒCIE W TRYB PROGRAMOWANIA
Programowanie modu³u nr ref. 1038/13 przy u¿yciu terminalu
przeprowadza siê w normalnie pracuj¹cym systemie.
Aby uruchomiæ terminal i skomunikowaæ siê w systemie z programowanym modu³em nale¿y kolejno:

W tym momencie terminal jest zalogowany do modu³u, co sygnalizowane
jest na jego wyœwietlaczu komunikatem:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

1) wcisn¹æ w terminalu przycisk „ON” i przytrzymaæ go przez co
najmniej 3 sekundy,
2) pod³¹czyæ terminal do systemu, korzystaj¹c z jednego ze sposobów
umo¿liwiaj¹cych zaprogramowanie modu³u:
bezpoœrednie pod³¹czenie terminalu do programowanego
modu³u (gniazdo (2),
pod³¹czenie terminalu do dowolnego innego modu³u wywo³ania
pracuj¹cego w systemie,
pod³¹czenie terminalu do dowolnej centrali portierskiej
nr ref. 1038/40, pracuj¹cej w systemie,
pod³¹czenie terminalu do pasywnych gniazd nr ref. 1038/90,
których rozmieszczenie w instalacji oraz liczba jest dowolna.
Terminal automatycznie zaloguje siê do systemu, a jego wyœwietlacz
przez 3 sekundy wyœwietli komunikat:








Uwaga:
Pomimo komunikatu sygnalizuj¹cego wprowadzanie zmian w ustawieniach konfiguracyjnych, modu³ nieprzerwanie realizuje funkcjê otwierania
drzwi .
W tym momencie mo¿emy rozpocz¹æ ustawianie wymienionych
w poprzednim rozdziale 11 parametrów konfiguracyjnych modu³u.

USTAWIENIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH
Dziêki wykorzystaniu terminalu wszystkie ustawiane parametry modu³u
wywo³ania mieszcz¹ siê na czterech, kolejno wyœwietlanych stronach:
Strona nr 1
(opis modu³u)

A nastêpnie poka¿e:

Przy u¿yciu klawiatury terminalu wprowadzamy dowolny opis panela np.
WEJSCIE GLOWNE NR 1.
Wybierz przyciskiem „” lub „” pozycjê <Serial number> i zatwierd¿
przyciskiem „”. Terminal wyœwietli:

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Nale¿y wprowadziæ z klawiatury terminala numer seryjny programowanego modu³u (jest on umieszczony na tylnej czêœci obudowy,
na etykiecie (7), za literami S/N) i zatwierdziæ go przyciskiem „”.
Jeœli wprowadzony numer jest poprawny terminal wyœwietli:

Strona nr 2
(typ modu³u, kod, czas zajêtoœci, zarz¹dzanie funkcj¹ otwierania drzwi)

Gdzie:
Type
Code
Busy
LockRel

- typ modu³u:
P - g³ówny (Primary)
S - dodatkowy (Secondary),
- kod,
- czas zajêtoœci,
- czas i sposób otwarcia drzwi:
L - zawsze
S - selektywnie,

Strona nr 3
(d³ugoœæ sygna³u wywo³ania, liczba kana³ów fonii, g³oœnoœæ buzzera)
Gdzie:
REP
SN
00105F

- panel elektronicznym spisem (REPertory),
- skrót od „numer seryjny” (Serial Number),
- przyk³adowy numer.

Gdzie:
Call
Lines
Buzzer

- d³ugoœæ wywo³ania,
- liczba kana³ów fonii,
- g³oœnoœæ buzzera.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Strona nr 4
(kod dodatkowych przycisków T1 i T2, has³o dostêpu, wersja jêzykowa)

Gdzie:
Button 1
Button 2
Password
Lang.







- kod przycisku T1,
- kod przycisku T2,
- has³o dostêpu,
- wersja jêzykowa.

Do ustawiania w/w parametrów wykorzystujemy w terminalu nastêpuj¹ce
przyciski:
„” lub „” - przechodzenie do nastêpnego lub poprzedniego
parametru oraz poruszanie siê pomiêdzy poszczególnymi stronami,
„” - zatwierdzanie wprowadzanego parametru,
„sp” - wybór mo¿liwych ustawieñ danego parametru.
Aby wszystkie wprowadzone ustawienia zosta³y zapamiêtane nale¿y
przy u¿yciu przycisków „” lub „” przejœæ do strony:

MIWI

Wprowadzamy 3 pierwsze kody otwierania. Nastêpnie wybieramy
przyciskiem „” lub „” pozycjê <OK> i zatwierdzamy przyciskiem „”.
Aby wyœwietlane kody zosta³y zapamiêtane nale¿y zawsze
zatwierdziæ aktualnie wyœwietlane 3 kody poleceniem <OK>.
Przejœcie do nastêpnych 3 kodów otwierania drzwi realizuje siê
wybieraj¹c przyciskiem „” lub „” pozycjê <N> i zatwierdzaj¹c j¹
przyciskiem „”.
Przejœcie do poprzednich 3 kodów otwierania drzwi realizuje siê
wybieraj¹c przyciskiem „” lub „” pozycjê <P> i zatwierdzaj¹c j¹
przyciskiem „”.
Po zaprogramowaniu wymaganej liczby kodów wybieramy przyciskiem
„” lub „” pozycjê <ESC> i zatwierdzamy j¹ przyciskiem „”.
Wyœwietlacz terminalu powróci wówczas do nastêpuj¹cego „okna”:

Aby wyjœæ z trybu programowania nale¿y wybraæ przyciskiem „” lub „”
pozycjê <Exit> i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „”.
W tym momencie mo¿emy od³¹czyæ terminal od programowanego
modu³u i wy³¹czyæ go wciskaj¹c przycisk „OFF” przez co najmniej 3
sekundy.
Uwaga:
Aby wykasowaæ dowolny kod otwierania drzwi nale¿y przeprogramowaæ
go kodem:
„00000000”

Nastêpnie nale¿y wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê <Program>
i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „”.
Jeœli chcemy anulowaæ wszystkie ustawione parametry nale¿y wybraæ
przyciskiem „” lub „” pozycjê <Cancel> i zatwierdziæ j¹ przyciskiem
„”.
Aby wyjœæ z trybu programowania modu³u nale¿y wybraæ przyciskiem „”
lub „” pozycjê <Exit> i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „”. Po tej operacji
modu³ przejdzie do trybu normalnej pracy.
W tym momencie mo¿emy wypi¹æ przewód ³¹cz¹cy terminal z modu³em
wywo³ania i wy³¹czyæ terminal wciskaj¹c i przytrzymuj¹c przez co
najmniej 3 sekundy przycisk „OFF”.
Jeœli w systemie znajduj¹ siê inne modu³y wywo³ania, które wymagaj¹
zaprogramowania, mo¿emy je skonfigurowaæ, bêd¹c przy³¹czonym do
aktualnie programowanego panela (odbywa siê to poprzez sieæ).
Realizujemy to w analogiczny sposób jak wy¿ej opisany proces
programowania.
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PROGRAMOWANIE NAZWISK W ELEKTRONICZNYM
SPISIE
Aby przy u¿yciu terminalu zaprogramowaæ nazwiska lub inne opisy
identyfikuj¹ce u¿ytkowników terminal musi wyœwietlaæ:

Wówczas nale¿y wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê <Names>
i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

PROGRAMOWANIE 240 OGÓLNYCH KODÓW
OTWIERANIA DRZWI

<Insert> - wprowadzanie nowych nazwisk
Wybieramy przyciskami „” lub „” pozycjê <Insert> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:
Wówczas nale¿y wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê <LockRel>
i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli pierwsze 3 kody otwierania drzwi:

Przy u¿yciu klawiatury alfanumerycznej wprowadzamy:
1) nazwisko lub inny opis u¿ytkownika, sk³adaj¹cy siê z maksymalnie
32 znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kod wywo³ania przypisany do wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualny kod otwierania drzwi.
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Aby przy u¿yciu terminalu zaprogramowaæ ogólne kody otwierania drzwi
terminal musi wyœwietlaæ:

NR REF. 1038/13
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MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
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PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU TERMINALU NR REF. 1038/56

Wprowadzone w punktach 1-3 dane zatwierdzamy ka¿dorazowo
przyciskiem „”. Po zatwierdzeniu ostatniego parametru (kodu
otwierania drzwi) terminal ponownie wyœwietli „okno” zachêcaj¹ce
do wprowadzenia kolejnego nazwiska:

3) zatwierdziæ (Y) lub anulowaæ (NO) kasowanie.

Mo¿emy wówczas:


wprowadziæ kolejne nazwisko, wykonuj¹c ponownie opisane
operacje,

lub
 powróciæ do wyjœciowego „okna” wciskaj¹c przycisk „ ”.
<Modify> - modyfikacja istniej¹cych nazwisk

CA£KOWITE KASOWANIE PAMIÊCI ELEKTRONICZNEGO
SPISU NAZWISK
Czasami mo¿e zaistnieæ potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajduj¹cych siê w pamiêci modu³u wywo³ania. Dotyczy to wszystkich
nazwisk oraz indywidualnych kodów otwierania drzwi (np. jeœli chcemy
wykorzystaæ dany modu³ w innej instalacji).
Aby to wykonaæ nale¿y:
1) wejœæ w terminalu w tryb wyœwietlania poni¿szego okna:

Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <Modify> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

2) wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê <Names> i zatwierdziæ j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:
Przy u¿yciu przycisków „” i „” wyszukujemy nazwisko do modyfikacji.
W trakcie wyszukiwania wyœwietlane jest tylko pierwsze 16 znaków
opisu. Jeœli znajdziemy w³aœciw¹ pozycjê nale¿y:
1) odczekaæ ok. 3
sekundy, a¿ wyœwietlacz poka¿e wszystkie
parametry zwi¹zane z danym u¿ytkownikiem,
2) wprowadziæ po¿¹dane zmiany,
3) wcisn¹æ przycisk „”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

3) wcisn¹æ przycisk „bs” i przytrzymaæ go przez co najmniej 3 sekundy.
Terminal wyœwietli:

4) zatwierdziæ (Y) lub anulowaæ (NO) kasowanie.
4) zatwierdziæ (Y) lub anulowaæ (NO) wprowadzone zmiany.

<Delete> - kasowanie istniej¹cych nazwisk

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <Delete> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

UWAGA !!!
Omówione kasowanie pamiêci nie dotyczy ogólnych 240 kodów
otwierania drzwi.
Funkcja kasowania 240 ogólnych kodów otwierania drzwi jest
dostêpna tylko po wejœciu w tryb programowania modu³u z poziomu
w³asnej klawiatury.

TWORZENIE W TERMINALU NR REF. 1038/56 SPISU
U¯YTKOWNIKÓW SYSTEMU
Terminal nr ref. 1038/56 posiada wbudowany bufor pamiêci, który
umo¿liwia stworzenie w nim bazy danych zawieraj¹cej:

Przy u¿yciu przycisków „” i „” wyszukujemy nazwisko do skasowania.
W trakcie wyszukiwania wyœwietlane jest tylko pierwsze 16 znaków
opisu. Jeœli znajdziemy w³aœciw¹ pozycjê nale¿y:
1) odczekaæ ok. 3
sekundy, a¿ wyœwietlacz poka¿e wszystkie
parametry zwi¹zane z danym u¿ytkownikiem,
2) wcisn¹æ przycisk „”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

1) nazwiska lub inne opisy u¿ytkowników, sk³adaj¹ce siê z maksymalnie
32 znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kody wywo³ania przypisane do wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualne kody otwierania drzwi.
Baza ta jest tworzona w terminalu nie pod³¹czonym do systemu (np. w
domu).
Nale¿y w³¹czyæ terminal przyciskiem „ON”, przytrzymuj¹c go przez co
najmniej 3 sekundy.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Terminal wyœwietli:

MIWI

Mo¿emy wówczas:
 wprowadziæ kolejne nazwisko, wykonuj¹c ponownie opisane operacje
lub
 powróciæ do wyjœciowego „okna” wciskaj¹c przycisk „ ”.

<Modify> - modyfikacja istniej¹cych nazwisk
Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <Database> i zatwierdzamy
j¹ przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <Modify> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

Aby opuœciæ bazê danych nale¿y wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê
<Esc> i zatwierdziæ j¹ przyciskiem „”.

Przy u¿yciu przycisków „” i „” wyszukujemy nazwisko do modyfikacji.
W trakcie wyszukiwania wyœwietlane jest tylko pierwsze 16 znaków
opisu. Jeœli znajdziemy w³aœciw¹ pozycjê nale¿y:

<Display> - przegl¹danie bazy danych z nazwiskami
Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <Display> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

1) odczekaæ ok. 3 sekundy, a¿ wyœwietlacz poka¿e wszystkie parametry
zwi¹zane z danym u¿ytkownikiem,
2) wprowadziæ po¿¹dane zmiany,
3) wcisn¹æ przycisk „”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

NR REF. 1038/13
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4) zatwierdziæ (Y) lub anulowaæ (NO) wprowadzone zmiany.
Przy u¿yciu przycisków „” i „” przegl¹damy zawartoœæ bazy danych.
W trakcie wyszukiwania wyœwietlane jest tylko pierwsze 16 znaków
opisu. Jeœli znajdziemy w³aœciw¹ pozycjê nale¿y odczekaæ ok. 3
sekundy, a¿ wyœwietlacz poka¿e wszystkie parametry zwi¹zane z danym
u¿ytkownikiem.
Aby powróciæ do poprzedniego okna nale¿y wcisn¹æ przycisk „ ”.

<Insert> - wprowadzanie nowych nazwisk
Wybieramy przyciskami „” lub „” pozycjê <Insert> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

Nastêpnie mo¿liwe jest:
 wyszukanie kolejnego nazwiska, wykonuj¹c ponownie opisane
operacje
lub
 powrót do wyjœciowego „okna” wciskaj¹c przycisk „ ”.

<Delete> - kasowanie istniej¹cych nazwisk
Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <Delete> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

1) nazwisko lub inny opis u¿ytkownika, sk³adaj¹cy siê z maksymalnie 32
znaków (2 linie po 16 znaków),
2) kod wywo³ania przypisany do wprowadzonego nazwiska,
3) indywidualny kod otwierania drzwi.
Wprowadzone w punktach 1-3 dane zatwierdzamy ka¿dorazowo
przyciskiem „”. Po zatwierdzeniu ostatniego parametru (kodu
otwierania drzwi) terminal ponownie wyœwietli „okno” zachêcaj¹ce
do wprowadzenia kolejnego nazwiska:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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Przy u¿yciu przycisków „” i „” wyszukujemy nazwisko do skasowania. W trakcie wyszukiwania wyœwietlane jest tylko pierwsze 16
znaków opisu. Jeœli znajdziemy w³aœciw¹ pozycjê nale¿y:
1) odczekaæ ok. 3
sekundy, a¿ wyœwietlacz poka¿e wszystkie
parametry zwi¹zane z danym u¿ytkownikiem,
2) wcisn¹æ przycisk „”, co sygnalizowane jest w terminalu
komunikatem:

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Przy u¿yciu klawiatury alfanumerycznej wprowadzamy:
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3) zatwierdziæ (Y) lub anulowaæ (NO) kasowanie.
Nastêpnie mo¿liwe jest:
 wyszukanie kolejnego nazwiska, wykonuj¹c ponownie opisane
operacje,
lub
 powrót do wyjœciowego „okna” wciskaj¹c przycisk „ ”
Utworzona lub zmodyfikowana baza danych mo¿e byæ przesy³ana
z terminalu do modu³u wywo³ania.

4) wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê <PT-REP> i zatwierdziæ j¹
przyciskiem „”
Terminal wyœwietli:

CA£KOWITE KASOWANIE BAZY DANYCH TERMINALU
NR REF. 1038/56
Czasami mo¿e zaistnieæ potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajduj¹cych siê w bazie danych terminalu. Dotyczy to wszystkich
nazwisk oraz przypisanych im kodów otwierania drzwi (np. jeœli chcemy
stworzyæ zupe³nie now¹ bazê danych dla innego obiektu).
Ca³kowite kasowanie bazy wykonuje siê w terminalu nie pod³¹czonym
do systemu.
Aby to wykonaæ nale¿y:

5) zatwierdziæ (Y) lub anulowaæ (NO) transfer danych,
6) poczekaæ, a¿ ca³a baza zostanie przes³ana do modu³u, co jest
wizualizowane na wyœwietlaczu terminala:

1) w³¹czyæ terminal przyciskiem „ON”, przytrzymuj¹c go przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyœwietli:

2) wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê <Database> i zatwierdziæ j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

7) wylogowaæ siê z modu³u wywo³ania wybieraj¹c kolejno <ESC>
i <Exit>,
8) od³¹czyæ terminal.

3) wcisn¹æ przycisk „bs” i przytrzymaæ go przez co najmniej 3 sekundy.
Terminal wyœwietli:

W podobny sposób mo¿emy dokonaæ transferu danych w drug¹ stronê
tzn. z modu³u wywo³ania do terminalu.
W tym przypadku wybieramy w terminalu pozycjê <REP-TP> i zatwierdzamy j¹ przyciskiem „”.

WSPÓ£PRACA TERMINALU NR REF. 1038/56
Z KOMPUTEREM PC
Transfer bazy danych z komputera PC do terminalu

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

4) zatwierdziæ (Y) lub anulowaæ (NO) kasowanie.

PRZESY£ANIE (TRANSFER) BAZY DANYCH POMIÊDZY
TERMINALEM NR REF. 1038/56, A MODU£EM WYWO£ANIA
Aby bazê danych terminalu, której sposób tworzenia zosta³ opisany
w poprzednim rozdziale, przes³aæ do modu³u wywo³ania nr ref. 1038/13
nale¿y:
1) pod³¹czyæ terminal do systemu (lub bezpoœrednio do programowanego modu³u),
2) skomunikowaæ siê (zalogowaæ) do programowanego panela,
3) wejœæ w tryb programowania nazwisk w elektronicznym spisie, co
zwi¹zane jest z wyœwietlaniem przez terminal poni¿szego „okna”:

Baza danych zawieraj¹ca:
1) nazwiska lub inne opisy u¿ytkowników,
2) kody wywo³ania przypisane do poszczególnych nazwisk,
3) indywidualne kody otwierania drzwi,
mo¿e byæ w prosty i przejrzysty sposób tworzona w komputerze PC, przy
wykorzystaniu programu DVOICE. Program jest dostêpny na stronie
internetowej firmy MIWI-URMET: www.miwiurmet.com.pl.
Stworzon¹ w programie DVOICE bazê danych mo¿emy przes³aæ
do terminalu w nastêpuj¹cy sposób:
1) pod³¹czamy terminal pod port szeregowy RS-232 komputera PC
(przewód dostarczany jest razem z terminalem),
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcjê transferu bazy danych
z komputera do terminalu,
3) w³¹czamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymuj¹c go przez co
najmniej 3 sekundy.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU TERMINALU NR REF. 1038/56
Terminal wyœwietli:

MIWI

4) wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <PC> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.

NR REF. 1038/13

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13

4) wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <PC> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem „”.
Terminal wyœwietli:

5) wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <TP-PC> i zatwierdzamy j¹ przyciskiem „”,
6) zatwierdzamy (Y) lub anulujemy (NO) transfer danych:

5) wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <PC-TP> i zatwierdzamy j¹ przyciskiem „”,
6) zatwierdzamy (Y) lub anulujemy (NO) transfer danych:

7) czekamy, a¿ ca³a baza zostanie przes³ana do modu³u, co jest
wizualizowane na wyœwietlaczu terminala:

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

Terminal wyœwietli:

7) czekamy, a¿ ca³a baza zostanie przes³ana do modu³u, co jest
wizualizowane na wyœwietlaczu terminala:

8) wybieramy polecenie <Exit>,
9) od³¹czamy terminal.

SYGNALIZACJA B£ÊDU TRANSMISJI DANYCH
Terminal umo¿liwia cztery rodzaje transmisji:
5) wybieramy polecenie <Exit>,
6) od³¹czamy terminal.

1) z terminalu do modu³u wywo³ania:
PT - REP
2) z modu³u wywo³ania do terminalu:

Transfer bazy danych z terminalu do komputera PC

REP - PT

1) pod³¹czamy terminal do portu szeregowego RS-232 komputera PC
(przewód dostarczany jest razem z terminalem),
2) uruchamiamy w programie DVOICE funkcjê transferu bazy danych
z terminalu do komputera,
3) w³¹czamy terminal przyciskiem „ON”, przytrzymuj¹c go przez co
najmniej 3 sekundy.
Terminal wyœwietli:

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PT - PC
4) z komputera PC do terminalu:
PC - PT
Je¿eli wyst¹pi b³¹d transmisji np. przy nieprawid³owym po³¹czeniu
urz¹dzeñ, braku po³¹czenia itp., sygnalizowane jest to na wyœwietlaczu
terminalu komunikatem:

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

3) z terminalu do komputera PC:
Baza danych terminalu, która wczeœniej mo¿e byæ np. œci¹gniêta
z dowolnego modu³u wywo³ania nr ref. 1038/13, mo¿e byæ przes³ana do
programu DVOICE w nastêpuj¹cy sposób:

NR REF. 1038/13
MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
MIWI

PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU KLAWIATURY MODU£U

PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU
KLAWIATURY MODU£U

WERSJA ANGIELSKA

WEJŒCIE W TRYB PROGRAMOWANIA USTAWIEÑ
KONFIGURACYJNYCH
S¹ dwa sposoby wejœcia w ten tryb programowania modu³u
nr ref. 1038/13.

1) Znany jest kod dostêpu

Wybierz przyciskiem „” lub „” pozycjê <JÊ ZYK> i zatwierd¿
.
przyciskiem
Modu³ wyœwietli:
WERSJA POLSKA

Wprowadzamy dwa zera „00”, a nastêpnie 4-cyfrowy kod dostêpu
(fabrycznie ustawione has³o to: 9998). Jeœli wprowadzony kod jest
nieprawid³owy na wyœwietlaczu modu³u poka¿e siê komunikat:
WERSJA POLSKA
WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA
Wybierz przyciskiem „” lub „” odpowiedni¹ wersje jêzykow¹ i zatwierd¿
.
przyciskiem
Modu³ ponownie wyœwietli g³ówne MENU.
Jeœli 3-krotnie wprowadzimy niew³aœciwy kod, wprowadzenie ka¿dego
nastêpnego b³êdnego kodu bêdzie powodowa³o wyd³u¿enie czasu
oczekiwania na gotowoœæ modu³u do ponownego przyjêcia kodu
dostêpu. Odbywa siê to zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:

Aby wprowadziæ opis panela (maksymalnie 32 znaki) wybierz
.
przyciskiem „” lub „” pozycjê <ID> i zatwierd¿ przyciskiem
Modu³ wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

Przyciskami „” i „” przegl¹damy alfabet, wybieramy odpowiedni¹ literê i
zatwierdzamy przyciskiem
. Czynnoœæ tê powtarzamy, a¿
wprowadzimy ca³y opis panela.
Po wprowadzaniu ostatniej litery opisu nale¿y wybraæ przyciskami „” lub
„” pozycjê <KON> i zatwierdziæ przyciskiem
.
Aby wróciæ do g³ównego MENU wybieramy przyciskami „” i „” pozycjê
<WYJ> i zatwierdzamy j¹ przyciskiem
.

2) Nie jest znany kod dostêpu

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

Odkrêcamy obudowê panela i wciskamy, znajduj¹cy siê w tylnej czêœci
modu³u czerwony przycisk (10).
Po wejœciu jednym z w/w sposobów w tryb programowania modu³
wyœwietli przez kilka sekund komunikat:

USTAWIENIE PARAMETRÓW KONFIGURACYJNYCH
Aby ustawiæ parametry konfiguracyjne modu³u nale¿y wybraæ
przyciskiem „” lub „” pozycjê <KONFIG.> i zatwierdziæ j¹ przyciskiem
.
Dla ka¿dy z ustawianych parametrów wyœwietlane jest niezale¿ne
„okno”.

Gdzie:
v 1.0
- wersja oprogramowania,
B
- wersja sprzêtowa,
00105F - numer modu³u.

Okno nr 1
(typ modu³u)
WERSJA POLSKA

Po chwili modu³ wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU KLAWIATURY MODU£U
Wybierz przyciskiem „” lub „” w³aœciwy parametr i zatwierd¿
.
przyciskiem

MIWI

Okno nr 6
(d³ugoœæ sygna³u wywo³ania)

WERSJA POLSKA
WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA
Wybierz przyciskiem „” lub „” w³aœciwy parametr i zatwierd¿
przyciskiem
.
Wprowad¿ z klawiatury odpowiedni kod i zatwierd¿ przyciskiem

.

Okno nr 3
(czas zajêtoœci)

Okno nr 7
(liczba kana³ów fonii)
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA
WERSJAANGIELSKA

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

WERSJA POLSKA

Okno nr 2
(kod modu³u (panela))

Wybierz przyciskiem „” lub „” w³aœciwy parametr i zatwierd¿
przyciskiem
.
Wybierz przyciskiem „” lub „” w³aœciwy parametr i zatwierd¿
.
przyciskiem
Okno nr 4
(zarz¹dzanie funkcj¹ otwierania drzwi)

Okno nr 8
(g³oœnoœæ buzzera)
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA
WERSJAANGIELSKA

Wybierz przyciskiem „” lub „” w³aœciwy parametr i zatwierd¿
przyciskiem
.
Wybierz przyciskiem „” lub „” w³aœciwy parametr i zatwierd¿
.
przyciskiem
Okno nr 5
(czas otwarcia drzwi)

Okno nr 9
(kod dodatkowego przycisku T1)
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA
WERSJAANGIELSKA

Wprowad¿ z klawiatury odpowiedni kod i zatwierd¿ przyciskiem
Czas ten wyd³u¿amy pozycj¹ < + > , zaœ skracamy pozycj¹ <  >.

Okno nr 10
(kod dodatkowego przycisku T2)

Po ustawieniu w³aœciwego czasu nale¿y wybraæ przyciskiem „” lub „”
.
pozycjê <OK.> i zatwierd¿ przyciskiem

WERSJA POLSKA

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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.

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

WERSJA POLSKA

NR REF. 1038/13
MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
MIWI

PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU KLAWIATURY MODU£U
Jeœli 3-krotnie wprowadzimy niew³aœciwy kod, wprowadzenie ka¿dego
nastêpnego b³êdnego kodu bêdzie powodowa³o wyd³u¿enie czasu
oczekiwania na gotowoœæ modu³u do ponownego przyjêcia kodu
dostêpu. Odbywa siê to zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:

WERSJAANGIELSKA

Wprowad¿ z klawiatury odpowiedni kod i zatwierd¿ przyciskiem

.

Okno nr 11
(has³o dostêpu)
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

Wybierz z klawiatury odpowiedni kod i zatwierd¿ przyciskiem

.

Po wprowadzeniu ostatniego parametru modu³ wywo³ania automatycznie przejdzie do wyœwietlania g³ównego MENU:

Po wprowadzenie prawid³owego kodu dostêpu modu³ wejdzie
w omawiany tryb programowania co sygnalizowane jest poni¿szym
stanem wyœwietlacza:
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA
WERSJAANGIELSKA

Aby wyjœæ z trybu programowania wybierz przyciskiem „” lub „” pozycjê
.
<WYJ> i zatwierd¿ przyciskiem
Uwaga:
Mo¿liwe jest wyjœcie z trybu programowania w dowolnej chwili, poprzez
przez co najmniej 3 sekundy.
wciœniêcie przycisku
Wszystkie zmiany wprowadzone do tego momentu zostan¹ przez modu³
zapamiêtane.

PROGRAMOWANE 240 OGÓLNYCH KODÓW OTWIERANIA
DRZWI
Aby zaprogramowaæ ogólne kody otwarcia drzwi nale¿y:
1) wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê <Kody otw.> i zatwierdziæ
przyciskiem
,
Modu³ wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

WEJŒCIE W TRYB PROGRAMOWANIA SPISU NAZWISK
ORAZ 240 OGÓLNYCH KODÓW OTWIERANIA DRZWI
Aby wejœæ w ten tryb programowania wprowadzamy dwa zera „00”, a
nastêpnie 4-cyfrowy kod dostêpu do programowania spisu nazwisk
i kodów otwierania drzwi (fabrycznie ustawione has³o to: 9999).
Ten kod dostêpu tworzony jest automatycznie na podstawie kodu
dostêpu do programowania podstawowych ustawieñ konfiguracyjnych,
poprzez dodanie do tego kodu wartoœci „1”.
Jeœli na przyk³ad do ustawiania podstawowych parametrów modu³u
zdefiniujemy has³o 1234, to has³o do programowania spisu nazwisk oraz
kodów otwierania drzwi oraz nazwisk bêdzie 1235.
Jeœli wprowadzony kod jest nieprawid³owy na wyœwietlaczu modu³u
poka¿e siê komunikat:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

2) wprowadzaæ z klawiatury kolejne kody otwierania, zatwierdzaj¹c je
przyciskiem
3) po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych kodów, aby opuœciæ tryb
przez co najmniej 3 sekundy
programowania, wcisn¹æ przycisk
Przegl¹danie wprowadzonych kodów mo¿emy dokonywaæ, wykorzystuj¹c przyciski „” lub „”.
Uwaga 1:
W przypadku pomy³ki w trakcie wprowadzania wartoœci programo.
wanego kodu, mo¿emy wykasowaæ go przyciskiem

WERSJAANGIELSKA

Uwaga 2:
Istnieje mo¿liwoœæ szybkiego wyszukania pierwszego wolnego kodu.
Realizujemy to wciskaj¹c przycisk
i trzymaj¹c go przez 3 sekundy.
Uwaga 3:
Aby wykasowaæ dowolny kod otwierania drzwi nale¿y przeprogramowaæ
go kodem:

„00000000”
MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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PROGRAMOWANIE NAZWISK W ELEKTRONICZNYM
SPISIE
Wprowadzanie do pamiêci modu³u nazwisk lub innych opisów
identyfikuj¹cych u¿ytkowników, przy u¿yciu klawiatury modu³u, jest dosyæ
pracoch³onne. Dlatego te¿ zaleca siê, aby wykonywa³o siê to przy
wykorzystaniu terminalu nr ref. 1038/56.
Programowanie modu³u z w³asnej klawiatury jest bardzo przydatne przy
wprowadzaniu niewielkich zmian w istniej¹cej ju¿ liœcie lokatorów.
Aby zaprogramowaæ nazwiska lub inne opisy identyfikuj¹ce
u¿ytkowników nale¿y:
1) wejœæ w tryb programowania przy u¿yciu specjalnego kodu dostêpu
(tworzonego na podstawie kodu dostêpu do programowania
podstawowych parametrów konfiguracyjnych):

MIWI

WERSJAANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury kod wywo³ania danego u¿ytkownika i
zatwierdzamy go przyciskiem
.
Uwaga:
Modu³ jest zabezpieczony przed wprowadzeniem dwóch takich samych
nazwisk.
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA
WERSJAANGIELSKA

Wprowadzamy z klawiatury kod otwierania przypisany do danego
u¿ytkownika i zatwierdzamy go przyciskiem
.
2) wybraæ przyciskiem „” lub „” pozycjê <Nazwiska> i zatwierdziæ
przyciskiem
,

Nastêpnie mo¿liwe jest:

Modu³ wyœwietli:

 dodanie kolejnego nazwiska, wykonuj¹c ponownie opisane operacje,

WERSJA POLSKA

lub

NR REF. 1038/13

PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU KLAWIATURY MODU£U

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13

 powrót do wyjœciowego „okna” wybieraj¹c przyciskami „” lub „”
pozycjê <WYJ> i zatwierdzaj¹c j¹ przyciskiem
.

WERSJAANGIELSKA

Uwaga:
Jeœli wprowadzony kod otwierania by³ wczeœniej przypisany innemu
u¿ytkownikowi, na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat:
WERSJA POLSKA

3) wybraæ przyciskiem „” lub „” funkcjê, któr¹ chcemy wykorzystaæ
i zatwierd¿ przyciskiem
.

<DODAJ> - wprowadzanie nowych nazwisk

WERSJAANGIELSKA

Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <DODAJ> i zatwierdzamy
przyciskiem
.
WERSJA POLSKA

Mo¿emy wówczas zatwierdziæ (T) lub anulowaæ (N) wprowadzany kod.

<MODYFIKUJ> - modyfikacja istniej¹cych nazwisk
Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <MODYFIKUJ> i zatwierdzamy j¹ przyciskiem
.
WERSJA POLSKA

Przyciskami „” i „” przegl¹damy alfabet, wybieramy odpowiedni¹ literê i
zatwierdzamy przyciskiem
. Czynnoœæ tê powtarzamy, a¿
wprowadzimy ca³y opis u¿ytkownika.

WERSJAANGIELSKA

Po wprowadzaniu ostatniej litery opisu nale¿y wybraæ przyciskami „” lub
„” pozycjê <KON> i zatwierdziæ przyciskiem
.
WERSJA POLSKA
Przyciskami „” i „” wyszukujemy nazwisko do modyfikacji i zatwierdzamy przyciskiem
.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

WERSJAANGIELSKA

NR REF. 1038/13
MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
MIWI

PROGRAMOWANIE PRZY U¯YCIU KLAWIATURY MODU£U

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

Zatwierdzamy wybrane nazwisko przyciskiem

.

WERSJA POLSKA

Przyciskami „” i „” przegl¹damy alfabet, wybieramy odpowiedni¹ literê
i zatwierdzamy przyciskiem
. Czynnoœæ tê powtarzamy, a¿
zmodyfikujemy ca³y opis u¿ytkownika.

WERSJAANGIELSKA

Po wprowadzaniu ostatniej litery opisu nale¿y wybraæ przyciskami „” lub
„” pozycjê <KON> i zatwierdziæ przyciskiem
.
WERSJA POLSKA
Mo¿emy wówczas zatwierdziæ (T) lub anulowaæ (N) kasowanie danego
u¿ytkownika.
Nastêpnie mo¿liwe jest:
WERSJAANGIELSKA



kasowanie kolejnego nazwiska, wykonuj¹c ponownie opisane
operacje

lub


powrót do wyjœciowego „okna” wybieraj¹c przyciskami „” lub „”
pozycjê <WYJ> i zatwierdzaj¹c j¹ przyciskiem
.

Wprowadzamy z klawiatury nowy kod wywo³ania danego u¿ytkownika
.
i zatwierdzamy go przyciskiem

CA£KOWITE KASOWANIE PAMIÊCI ELEKTRONICZNEGO
SPISU NAZWISK

WERSJA POLSKA

Czasami mo¿e zaistnieæ potrzeba wykasowania wszystkich danych
znajduj¹cych siê w pamiêci modu³u wywo³ania. Dotyczy to kasowania:
wszystkich 740 nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami otwarcia
drzwi
wszystkich 240 ogólnych kodów otwierania drzwi.
Aby to wykonaæ nale¿y:


WERSJAANGIELSKA



1) wejœæ w tryb programowania podstawowych ustawieñ konfiguracyjnych, co sygnalizowane nastêpuj¹cym stanem wyœwietlacza:
Wprowadzamy z klawiatury kod otwierania przypisany do danego
u¿ytkownika i zatwierdzamy go przyciskiem
.

WERSJA POLSKA

Nastêpnie mo¿liwa jest:


modyfikacja kolejnego nazwiska, wykonuj¹c ponownie opisane
operacje
WERSJAANGIELSKA

lub


powrót do wyjœciowego „okna” wybieraj¹c przyciskami „” lub „”
pozycjê <WYJ> i zatwierdzaj¹c j¹ przyciskiem
.

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

<KASUJ> - kasowanie istniej¹cych nazwisk
Wybieramy przyciskiem „” lub „” pozycjê <KASUJ> i zatwierdzamy j¹
przyciskiem
.

2) wcisn¹æ jednoczeœnie przyciski: „5” i

,

Modu³ wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA
WERSJAANGIELSKA

Przyciskami „” i „” wyszukujemy nazwisko do skasowania.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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3) zatwierdziæ (T) lub anulowaæ (N) kasowanie wszystkiego czyli:




wszystkich 740 nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami
otwarcia drzwi
wszystkich 240 ogólnych kodów otwierania drzwi.

MIWI

Wprowadzony kod otwierania drzwi nie istnieje
WERSJA POLSKA

Jeœli anulujemy kompleksowe kasowanie (N) modu³ wyœwietli:
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

WERSJAANGIELSKA

Co najmniej jeden przycisk klawiatury jest zablokowany
WERSJA POLSKA
4) zatwierdziæ (T) lub anulowaæ (N) kasowanie tylko wszystkich 740
nazwisk wraz z ich indywidualnymi kodami otwarcia drzwi nazwisk.
Jeœli anulujemy (N) kasowanie nazwisk modu³ wyœwietli:

WERSJAANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

NR REF. 1038/13

KOMUNIKATY O B£ÊDACH

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13

B£ÊDY WYSTÊPUJ¥CE PODCZAS PROGRAMOWANIA
I INSTALACJI SYSTEMU
Brak linii danych (nie pod³¹czony zacisk „D” lub brak sygna³u)
5) zatwierdziæ (T) lub anulowaæ (N) kasowanie tylko wszystkich 240
ogólnych kodów otwierania drzwi.

WERSJA POLSKA

KOMUNIKATY O B£ÊDACH
Na wyœwietlaczu modu³u wywo³ania mog¹ pojawiaæ siê komunikaty
o wystêpuj¹cych w systemie b³êdach.

WERSJAANGIELSKA

B£ÊDY WYSTÊPUJ¥CE PODCZAS POPRAWNEJ PRACY
SYSTEMU

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

Wywo³anie z wejœcia dodatkowego, do u¿ytkownika który
przyporz¹dkowany jest innemu modu³owi dodatkowemu
WERSJA POLSKA

Nieprawid³owy kod dostêpu
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

Wprowadzenie do pamiêci istniej¹cego nazwiska (opisu)
u¿ytkownika
WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA
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WERSJAANGIELSKA

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

U¿ytkownik do którego dzwonimy jest niedostêpny (lub
w ogóle nie istnieje)

NR REF. 1038/13

MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD NR REF. 1038/13
MIWI

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

WSKAZÓWKI DLA INSTALATORA

Brak miejsca w pamiêci modu³u
WERSJA POLSKA

WYŒWIETLACZ LCD
W przypadku wyst¹pienia problemów z wyœwietlaczem nale¿y:
Sprawdziæ, czy mo¿liwa jest regulacja kontrastu przy u¿yciu,
znajduj¹cego siê w tylnej czêœci obudowy, potencjometru (11).
Wejœæ w tryb programowania i wybieraj¹c przyciskiem „” lub „”
wybraæ pozycjê <TEST>.




MODU£ WYWO£ANIA Z WYŒWIETLACZEM LCD

WERSJAANGIELSKA

WERSJA POLSKA

Brak danych w pamiêci modu³u

WERSJAANGIELSKA

WERSJA POLSKA

WERSJAANGIELSKA

Zatwierdzaj¹c tê pozycjê przyciskiem uruchamiamy test wyœwietlacza.
Prawid³owo funkcjonuj¹cy wyœwietlacz pokazuje:

B£ÊDY WYKRYWANE PODCZAS AUTOTESTU
Brak pamiêci

ELEKTROZACZEP
Jeœli nie dzia³a funkcja otwierania drzwi przyczyna mo¿e byæ w:
module wywo³ania, jeœli emituje on d¿wiêk „bip” potwierdzaj¹cy
otwieranie drzwi, a nie nastêpuje otwarcie drzwi,
unifonie, jeœli modu³ nie emituje sygna³u „bip” potwierdzaj¹cego
otwarcie drzwi.


WERSJA POLSKA



WYMIANA MODU£U
WERSJAANGIELSKA

Jeœli zaistnieje koniecznoœæ wymiany modu³u na nowy, a chcemy
zachowaæ zaprogramowane ogólne kody otwierania drzwi oraz opisy
(nazwiska) u¿ytkowników wraz z indywidualnymi kodami otwierania,
mo¿emy prze³o¿yæ odpowiedzialne za to pamiêci (uk³ady scalone U3
i MEW 7019) z uszkodzonego modu³u do nowego.
Przed rozpoczêciem tej operacji nale¿y wy³¹czyæ zasilanie modu³u.

B³¹d pamiêci ustawieñ konfiguracyjnych
WERSJA POLSKA

WYPOSA¯ENIE ZEWNÊTRZNE

WERSJAANGIELSKA

B³¹d pamiêci spisu nazwisk i kodów
WERSJA POLSKA

Po wymianie pamiêci w nowym module wywo³ania automatycznie
ulegnie zmianie jego numer seryjny. Nowy modu³ wywo³ania bêdzie mia³
numer seryjny modu³u, z którego prze³o¿ona zosta³a pamiêæ.
Zaleca siê zmianê opisu na etykiecie (10) nowego modu³u.

REGULACJA G£OŒNOŒCI MODU£U
WERSJAANGIELSKA

W przypadku nie wystarczaj¹cej g³oœnoœci modu³u wywo³ania istnieje
mo¿liwoœæ regulacji.
Realizuje siê to przy u¿yciu potencjometru (3), znajduj¹cego siê w tylnej
czêœci modu³u.

MIWI-URMET Sp. z o.o. tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

UNIFONY MOD. 1138
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Z dnia 01.06.2010

Dyspozycja dotycząca uŜywania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, Ŝe urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyŜszymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to moŜliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyŜszych zasad związanych z recyklingiem zuŜytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

