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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

 Możliwość podłączenia max. 4 kamer zewnętrznych CCTV
(przełącznik wideo 1083/69).
 Regulacja głośności panelu i wzmocnienia mikrofonu.
 Możliwość programowania panelu poprzez Bluetooth za
pomocą telefonu lub komputera.
 Możliwość współpracy z aparatami słuchowymi.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1.1.

OPIS

Panel wywołania nr ref. 1183/19 w stylistyce SINTHESI S2
zastępuje panel 1083/13 (SINTHESI) ma wielkość dwóch
modułów Sinthesi. Jest wyposażony w wyświetlacz LCD
i klawiaturę alfanumeryczną. Panel przystosowany jest do
współpracy z modułem kamery 1748/40. Ma także możliwość
obsługi jednej analogowej kamery CCTV.

1.3.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie (LINE):
Pobór prądu w stanie spoczynku:
Max. pobór prądu: (podczas wideo
rozmowy)
Wyjście elektrozaczepu SE+ i SE-:
Obciążalność C/NC/NO
Obciążalność SE2
Zakres temperatur:
Normy:
2.
Moduł z klawiaturą i wyświetlaczem LCD 1083/19
1.2.

WŁAŚCIWOŚCI

 Wielkość dwóch modułów Sinthesi.
 Możliwość wywołania użytkownika systemu za pomocą
kodu fizycznego, logicznego lub po wybraniu użytkownika
z elektronicznego spisu lokatorów.
 Wyświetlacz LCD (2 wiersze 16 znakowe) ułatwiający
korzystanie z panelu (spis użytkowników oraz komunikaty
systemowe).
 Klawiatura alfanumeryczna.
 Możliwość zaprogramowania do 4200 użytkowników
w elektronicznym spisie. Każdy użytkownik może mieć
przypisany indywidualny kod otwarcia (kod złożony z 1-4
cyfr).
 Możliwość przypisania kodom fizycznym (ID kolumny +
adres ustawiony na odbiornikach) dowolnych kodów
logicznych (max. 4 cyfry).
 Możliwość zaprogramowania do 100 ogólnych kodów
otwarcia elektrozaczepu lub bramy.
 Przeszukiwanie spisu użytkowników za pomocą strzałek
lub poprzez wpisanie początkowej litery.
 Równoległa
aktywacja
wyjścia
napięciowego
elektrozaczepu oraz przekaźnika NO-C-NC.
 Niezależne, dodatkowe dwa styki NO mogące służyć do
wysterowania napędu bramowego.
 „Funkcja listonosza” - w wybranych dniach tygodnia, o
określonych porach, możliwość otwarcia drzwi po
naciśnięciu przycisku kluczyka.
 Automatyczne wywołanie centrali portierskiej w
przypadku jednoczesnego wciśnięcia kilku przycisków na
klawiaturze.

36 ÷ 48Vdc
85 mA max
220mA max
22 ÷ 24Vdc
max 200mA
dc
A 24V 5A Max
300mA 24V
Max
-10°C ÷ + 50°C
EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1

MONTAŻ PANELU

Moduł wywołania 1083/19 może być montowany
samodzielnie lub z modułem kamery kolorowej 1748/40.
Sugerowana wysokość montażu paneli (szczególnie zalecana
w przypadku paneli z wbudowaną kamerą):

Sugerowana wysokość montażu panelu

W celu zapewnienia dobrej widoczności cyfr na
wyświetlaczu modułu nie należy instalować naprzeciw
silnych źródeł światła
 Zamontuj puszkę równo z powierzchnią ściany.
 Zamontuj uchwyt modułów w obudowie podtynkowej
(ruchoma cześć musi znajdować się na dole)
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MONTAŻ PANELU

 Przymierz ramkę frontową.
 Dokręć dwie śruby B mocujące ramkę frontową do
uchwytu mocującego

Montaż uchwytu modułów
 Zamocuj moduły w uchwycie (wsuń na zatrzaski).

Dokręcenie ramki frontowej
2.1.

LINE
LINE
SE+
SE-

OPIS ZACISKÓW

}

V3
Montaż modułów w uchwycie
 Otwórz panel (odchyl na zawiasie) i podłącz przewody.

Podłączenie przewodów
MONTAŻ PANELU

 Ustaw panel pionowo.
 Przymocuj uchwyt mocujący dokręcając śruby A (nie
używaj dużej siły).
 Ustaw kąt patrzenia kamery (jeśli panel jest w nią
wyposażony).
4

V5
ILA
ILA
SE2
SE2
C
NC
NO
T+
TCT
PA
SP
+
A
B
REF

}
}
}

Linia zasilania i danych
Elektrozaczep +
Elektrozaczep Sygnał wideo z kamery zewnętrznej lub
przekaźnika wideo
Ekran dla sygnału V3A
Wyjście na urządzenia dedykowane dla
osób niedosłyszących
Sterowanie napędem bramowym (styk
normalnie otwarty)
Styki przekaźnika pracujące równocześnie z
SE+ i SESygnał sterujący przełącznikiem wideo +
Sygnał sterujący przełącznikiem wideo Styk wspólny dla PA i SP
Przycisk lokalnego wyjścia
Czujnik otwarcia drzwi (*)

}

Nieużywane

}

Nieużywane (do komunikacji RS485 w
przyszłych rozwiązaniach)

(*) Fabrycznie między SP a CT znajduje się zworka. Stosujemy
kontaktron normalnie zamknięty (NC) (styki zwarte przy
zamkniętych drzwiach), Jeśli podłączamy kontaktron należy
usunąć zworę.
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PROGRAMOWANIE
REGULACJA AUDIO

4 modułowe (2 x 2)
Daszki
2 modułowe
3 modułowe
4 modułowe
4 modułowe (2 x 2)
Obudowy natynkowe z daszkiem
2 modułowe
3 modułowe
4 modułowe
4 modułowe (2 x 2)
Skrzynki na listy
Dla 2 modułów Sinthesi; w pionie

Moduły są optymalnie wyregulowane na etapie produkcji.
W większości przypadków nie ma potrzeby dokonywania
samodzielnej regulacji.
Jeśli jednak jest to konieczne, należy użyć regulatora (3) i
obracając w lewo/prawo dostosować fonię do warunków
lokalnych
2.3.

PODŁĄCZENIE MODUŁU K AMERY

W opakowaniu z panelem nr ref. 1083/19 znajduje się
przewód z wtyczką służący do podłączenia moduły kamery nr
ref. 1748/40 (KOLOR) – kamera ustawiona w tryb V3-V5.
 przewód czerwony:
zasilanie kamery (+TC)
 przewód czarny:
masa zasilania kamery (R1)
 przewód biały:
sygnał wideo (V3/A) oplot:
(V5/B)

1083/19

3.

Podłączenie modułu kamery

2.4.

LISTA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH
SINTHESI

W celu instalacji panelu wywołania sinthesi potrzebne są
następujące elementy montażowe (opcjonalnie do wyboru):
PODZESPÓŁ
NR REF.
Moduły dodatkowe
Moduł kamery kolorowej
1748/40
Okno informacyjne
1148/50
Płyta lita
1148/59
Puszki podtynkowe
2 modułowe
1145/52
3 modułowe
1145/53
4 modułowe
1145/54
Ramki frontowe
2 modułowe
1148/62
3 modułowe
1148/63
4 modułowe
1148/64
Ramki płaskie (maskujące)
2 modułowe
1145/712
3 modułowe
1145/713
4 modułowe
1145/714

1158/612
1158/613
1158/614
1158/624
1148/312
1148/313
1148/314
1148/324
1145/42

PROGRAMOWANIE

Panel wywołania 1083/19 może być programowany
następującymi metodami:
 Za pomocą klawiatury systemowej z wyświetlaczem LCD,
bez konieczności rozkręcania obudowy.
 Przez Bluetooth (smartphone, tablet itd.) z systemem
operacyjnym
ANDROID
i
odpowiednim
oprogramowaniem, które można pobrać ze strony
www.urmet.pl
 Przez komputer PC i odpowiednie oprogramowanie, które
można pobrać ze strony www.urmet.pl.
3.1.

1748/40

1145/724

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Ustawienia domyślne panelu wychodzącego z fabryki
są następujące:
Język
Włoski
Typ panelu wywołania:
Główny
Numer ID
0
Kody wywołania
Fizyczne
Typ urządzenia
Wideo
Czas zajętości
30s
Możliwość przerwania
Wył.
Czas otwarcia elektrozaczepu
1s
Tryb sterowania elektrozaczepem
Selektywny
Czas otwarcia SE2
1s
Tryb sterowania otwarciem bramy SE2
Selektywny
Hasło
1000
Liczba obsługiwanych kamer CCTV
0
Dźwięk klawiszy
Włączony
Funkcja listonosza
Wyłączona
Aby przywrócić ustawienia domyślne, należy włączyć
zasilanie przy wciśniętych przyciskach X, 8 oraz 6.
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PROGRAMOWANIE
3.2.

PROGRAMOWANIE Z KLAWIATURY

MENU GŁÓWNE

KONFIGURACJA
KONFIGURACJA

W celu uzyskania dostępu do trybu programowania:
 Wprowadź pięć dziewiątek 99999 aby wejść w menu
programowania:

X

Wyjście z trybu
programowania

TYP PANELU
<GŁ> <DOD>

HASLO
ID PANELU

 Wprowadź hasło instalatora (domyślnie 1000) i wciśnij
aby zatwierdzić i uzyskać dostęp do poniższego menu:
JEZYK

KODY WYWOŁANIA
<FIZ> <LOG>

Tylko jeśli dodatkowy
RODZAJ PANELU
<AUDIO> <WIDEO>

KONFIGURACJA

NAZWISKA

KODY OTWARCIA

Konfiguracja panelu
Programowanie nazw
lokatorów, kodow
logicznych i indyw.
kodów otarcia
Programowanie
ogólnych kodów
otwarcia

Używaj przycisków strzałek do przewijania między pozycjami
menu i przycisku
w celu uzyskania dostępu do wybranego
podmenu. Aby wyjść z programowania naciśnij X.
JĘZYK

Aby ustawić odpowiedni język wybierz za pomocą przycisków
strzałek  wybrany język (np. POLSKI) i zatwierdź przyciskiem

CZAS GWARANTOWANY
30

Ustawienia języka

DODATKOWY
<0> <1>

PRZERWANIA
<TAK> <NIE>

CZAS OTWARCIA T1
01
STEROWANIE EZ
<ZAWSZE> <SELEKT>

CZAS OTWARCIA T2
01
STEROWANIE SE2
<ZAWSZE> <SELEKT>
HASŁO
1000
LICZBA KAMER ZEWN.
<0> <1> <2> <3> <4>

LCD KONTRAST
<+> <->
DŹWIĘK KLAWISZY
<TAK> <NIE>
DZIEŃ
<PONIEDZIAŁEK>
GODZINA
<10:40>

FUNKCJA LISTONOSZA

PROGRAMOWANIE

Używaj przycisku
do potwierdzenia wyboru i przycisku X w
celu anulowania wyboru. Przytrzymaj X Aby wyjść z
programowania naciśnij.
Aby powrócić do menu głównego naciśnij i trzymaj X przez 3 s.
Aby wyjść z trybu programowania wciśnij X ponownie.
Jeśli wartość wprowadzanego parametru jest nieprawidłowa
na ekranie pojawi się komunikat:
KOD
NIEDOZWOLONY
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TYP PANELU
W zależności od miejsca instalacji panel należy skonfigurować
jako główny (łączność ze wszystkimi użytkownikami) lub jako
dodatkowy (łączność z lokalami z danej klatki). Lokator na
podstawie dzwonka jest w stanie rozróżnić, z którego panelu
pochodzi wywołanie.

inne zdarzenie w systemie. Parametr wybierany za pomocą
przewijania strzałkami możliwych wartości: 01, 10, 20... 70.

ID PANELU
Panele główne mogą mieć ID z zakresu 00-03.
Panele dodatkowe mogą mieć ID z zakresu 00-31.
 ID paneli głównych nie mogą się powtarzać
 panel dodatkowy musi mieć ID zgodny z numerem ID
interfejsu klatkowego 1083/50 do którego jest
podłączony.

CZAS OTWARCIA T1
Czas otwarcia elektrozaczepu (czas aktywacji SE+/SE- oraz NOC-NC). Wprowadź wartość z zakresu 1-90 [s].

Panel wywołania o ID = 0 musi być podłączony do
wejścia IN0 w interfejsie klatkowym1083/50, panel
dodatkowy o ID=1 musi być podłączony do wejścia IN1
KODY WYWOŁANIA
Typy kodów:
 Kody fizyczne: 5 cyfrowe kody w formacie XYABC, gdzie XY
jest numerem interfejsu klatkowego (00-31) a ABC
ustawionym na odbiorniku adresem (000-127).
 Kody logiczne: kody 1-4 cyfrowe z zakresu 1-9999. Aby
móc posługiwać się kodami logicznymi muszą one zostać
wcześniej przypisane do danych kodów fizycznych
(powiązanie kody fizyczne - kody logiczne ma miejsce w
trakcie
programowania
elektronicznego
spisu
użytkowników)
RODZAJ PANELU
Krok ten określa, czy panel jest wyposażony w wbudowaną
kamerę.
 Wideo: Panel z lokalną kamerą podłączoną do złącza
„VIDEO MODULE”. Dodatkowo do panelu mogą być
podłączone kamery zewnętrzne CCTV do złącza V3/V5.
 Audio: Panel bez kamery lokalnej, z niewykorzystywanym
złączem “VIDEO MODULE“. Aczkolwiek do panelu mogą
być podłączone cztery kamery zewnętrzne CCTV
(aktywowane podczas wywołania autopodglądu). Jeśli do
panelu bez kamery lokalnej podłączona jest tylko jedna
kamera CCTV (bezpośrednie podłączenie, bez przełącznika
1083/69) panel taki zachowuje się jak panel wideo, i tak
też należy go skonfigurować.
CZAS GWARANTOWANY
Jest to gwarantowany czas rozmowy (mierzony w sekundach),
podczas którego połączenie nie może zostać przerwane przez

STEROWANIE EZ
Krok ten określa tryb sterowania elektrozaczepem:
 „Zawsze”: wciśnięcie przycisku otwarcia w odbiorniku
powoduje otwarcie wszystkich elektrozaczepów paneli
głównych oraz paneli dodatkowych z danej klatki taką
funkcjonalność zazwyczaj ustawia się w panelach
dodatkowych.
 „Selektywnie”: wciśnięcie przycisku otwarcia w odbiorniku
jest aktywne tylko w trakcie rozmowy z danym panelem
lub w trakcie podglądu wideo w danym panelu.
CZAS OTWARCIA T2
Czas otwarcia bramy (czas aktywacji SE2)
STEROWANIE SE2
Krok ten określa tryb sterowania wyjściem SE2:
 „Zawsze”: wciśnięcie przycisku otwarcia bramy w
odbiorniku powoduje otwarcie wszystkich bram paneli
głównych oraz paneli dodatkowych z danej klatki, taką
funkcjonalność zazwyczaj ustawia się w panelach
dodatkowych.
 „Selektywnie”: wciśnięcie przycisku otwarcia bramy w
odbiorniku jest aktywne tylko w trakcie rozmowy z danym
panelem lub w trakcie podglądu wideo z danego panelu.
HASŁO
Określenie hasła instalatora potrzebnego aby wejść w menu
programowania. Wprowadzone hasło musi być z zakresu
1000-9999.
Domyślne hasło to 1000.
LICZBA KAMER ZEWNĘTRZNYCH
Liczba kamer CCTV podłączonych do V3/V5. Jeśli do panelu
podłączonych jest więcej niż jedna kamera, należy
wykorzystać przełącznik sygnału wideo nr ref. 1083/69.
LCD KONTRAST
Za pomocą strzałek
wyświetlacza panelu.
DŹWIĘK KLAWISZY
Włączenie/Wyłączenie
klawiaturze panelu.

zwiększ

dźwięku

lub

zmniejsz

wciśnięcia

kontrast

klawisza

na

DZIEŃ
Należy wprowadzić bieżący dzień tygodnia
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DODATKOWY
Jeśli jest to panel dodatkowy należy określić dodatkowy
numer
identyfikujący go w systemie. Jeśli w danej klatce występuje
jeden panel, musi mieć on ustawiony adres 0. Jeśli w klatce
występują dwa równoległe panele dodatkowe, jeden z nich
musi mieć ustawiony adres 0, drugi ustawiony adres 1.

PRZERWANIA
Możliwość przerwania autopodglądu lub rozmowy
interkomowej poprzez wprowadzenie wywołania z panelu.

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19
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PROGRAMOWANIE

GODZINA
Należy wprowadzić bieżącą godzinę dla zegara wewnętrznego.
FUNKCJA LISTONOSZA
Funkcja listonosza polega na możliwości otwarcia
elektrozaczepu w określonych dniach tygodnia i w określonych
godzinach bez konieczności dzwonienia do użytkowników oraz
wprowadzania (i znajomości) kodów otwarcia. Przy aktywnej i
skonfigurowanej funkcji listonosza, w określonym czasie
można otworzyć elektrozaczep poprzez samo naciśnięcie
przycisku
.
FUNKCJA LISTONOSZA

TAK

PONIEDZIAŁEK
<TAK> <NIE>

OD : 00:00
DO : 00:00

…
OD : 00:00
DO : 00:00

NIEDZIELA
<TAK> <NIE>

Po zaprogramowaniu paneli system automatycznie sprawdzi
niepowtarzalność numerów ID paneli. W przypadku wykrycia
urządzeń o tym samym ID, na panelu wyświetli się komunikat:
BŁĄD ID

W tym przypadku wróć do menu konfiguracji i popraw błąd.
PROGRAMOWANIE LISTY LOKATORÓW

Menu listy lokatorów wygląda następująco:
WPROWADŹ

MODYFIKUJ

KASUJ

KASUJ WSZYSTKIE

PROGRAMOWANIE

Do poruszania się po menu programowania korzystaj ze
strzałek; naciśnij X aby wyjść do menu głównego; naciśnij
aby wejść w kolejny poziom menu.

8

WPROWADŹ
NAZWA

KOD FIZYCZNY

KOD LOGICZNY

KOD OTWARCIA

Nazwa użytkownika może składać się z jednego do 32
znaków. Nazwy wprowadzamy przy wykorzystaniu klawiatury
alfanumerycznej, w sposób znany z telefonów komórkowych.
Aby wstawić litery charakterystyczne dla danego języka (np. ą,
ę, ź itp.) należy użyć strzałek. W celu wprowadzenia symbolu
spacji
wciśnij raz przycisk 1 w celu wprowadzenia znaku
podziału linii
Naciśnij
aby przejść do programowania kodów fizycznych.
Przycisk X kasuje ostatni wprowadzony znak, przyciskiem X
bez wprowadzonych znaków przechodzimy na wyższy poziom
menu.
W spisie nie mogą znajdować się dwie identyczne nazwy
użytkowników,
przy
próbie
wprowadzenia
dwóch
identycznych nazw zostanie wyświetlony błąd i nazwa musi
być zmieniona.
Wprowadź kod fizyczny w formacie XYABC, gdzie XY jest
numerem interfejsu klatkowego (00-31) a ABC ustawionym na
odbiorniku adresem (000-127). Jeśli w systemie nie występują
interfejsy klatkowe w miejscu XY należy wpisać 00.
Naciśnij
aby przejść do określenia kodu logicznego (o ile
jest włączona obsługa kodów logicznych).
Przycisk X kasuje ostatni wprowadzony znak, przyciskiem X
bez wprowadzonego kodu przechodzimy do poprzedniego
menu.
Jeśli wpisany kod fizyczny jest nieprawidłowy zostanie
wyświetlony komunikat i dane muszą zostać zmienione.
Wprowadź kod logiczny wywołania użytkownika złożony z
jednej do czterech cyfr z zakresu 1-9999.
Jeśli panel jest skonfigurowany do pracy na kodach
fizycznych ten ekran nie wyświetli się
Naciśnij
aby przejść do określenia kodu otwarcia
przypisanego do danego użytkownika.
Przycisk X kasuje ostatni wprowadzony znak, przyciskiem X
bez wprowadzonego kodu przechodzimy na wyższy poziom
menu.
Jeśli wpisany kod jest nieprawidłowy zostanie wyświetlony
komunikat i dane muszą zostać zmienione.
Kod logiczny musi jednoznacznie określać użytkownika.
Aby danemu użytkownikowi przypisać kod otwarcia prowadź
4-cyfrowy numer którym będzie się posługiwał dany
użytkownik aby kodem otwierać elektrozaczep. Kod musi być z
zakresu 0001-9999. Po wprowadzeniu kodu naciśnij .
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PROGRAMOWANIE

Aby skasować kod naciśnij X. Naciśnięcie X bez wpisanego
kodu spowoduje wyjście do wcześniejszego menu.
Nie ma możliwości wprowadzenia dwóch jednakowych kodow
otwarcia.
Jeśli danemu użytkownikowi nie przypisujemy kodu otwarcia
naciśnij X
Po poprawnym wprowadzeniu wszystkich kodów użytkownik
zostanie dodany do spisu, można przystąpić do dodania
kolejnego użytkownika.
MODYFIKUJ
W tym kroku mamy możliwość edycji wprowadzonych danych.
Między pozycjami listy przewijamy klawiszami strzałek,
przyciskiem
przechodzimy do modyfikowania danych.
Menu modyfikacji danych wygląda tak, jak menu „wprowadź”.
USUŃ
W tym kroku mamy możliwość usunięcia wprowadzonych
danych.
Między pozycjami listy przewijamy klawiszami strzałek,
przyciskiem
zatwierdzamy pozycję do usunięcia.
USUŃ WSZYSTKO
Naciśnij
aby skasować całą listę lokatorów.
OGÓLNE KODY OTWARCIA

To menu pozwala na zaprogramowanie ogólnych kodów
otwarcia nieprzypisanych do konkretnych lokatorów, menu
wygląda następująco:
WPROWADŹ

MODYFIKUJ

Wchodząc w to menu możemy za pomocą strzałek przeglądać
ogólne kody otwarcia. Naciśnij
aby skasować aktualnie
wyświetlany kod.
KASUJ WSZYSTKO
Naciśnij
aby wykasować wszystkie ogólne kody otwarcia.
3.3.

PROGRAMOWANIE PRZEZ BLUETOOTH

Panel wywołania nr ref. 1083/19 wyposażony jest w nadajnikodbiornik bluetooth w celu uproszczenia konfiguracji listy
lokatorów oraz kodów otwarcia.
Panel nr ref. 1083/19 może być programowany bezpośrednio
przy użyciu klawiatury, lub alternatywnie przy użyciu
komputera, tabletu lub telefonu z modułem bluetooth i
odpowiednim oprogramowaniem. Program umożliwia także
stworzenie kopii zapasowej ustawień panelu.
Oprogramowanie może zostać pobrane ze strony
www.urmet.com, lub ze strony www.urmet.com.pl. Szczegóły
programowania przez BLUETOOTH są opisane w instrukcjach
obsługi poszczególnych programów. Poniżej znajduje się
skrócony opis programowania przy użyciu aplikacji 2VOICE
Android. Konfiguracja z poziomu aplikacji przebiega
analogicznie jak z poziomu klawiatury, może być jednak
wygodniejsza i umożliwia tworzenie kopii zapasowych
ustawień.
W trakcie programowania klawiatura panelu jest nieaktywna,
aktywny jest tylko przycisk X umożliwiający awaryjne wyjście z
trybu programowania.
UWAGA: Wyjście z użyciem przycisku X w trakcie
programowania może spowodować nieprzewidywalne skutki
dla danych zapisanych w pamięci panelu.

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

KASUJ WSZYSTKO

Ogólne kody otwarcia mogą być zmieniane przy pomocy
klawiszy strzałek. Wciśnij X aby wyjść z menu programowania
kodów ogólnych lub , aby zatwierdzić dany kod.
WPROWADŹ
Wprowadź czterocyfrowy kod otwarcia
Aby kodem otwierać elektrozaczep musi on być z zakresu
0001-4999.
Aby kodem otwierać bramę (SE2) kod musi być z zakresu
5000- 9999. Po wprowadzeniu kodu naciśnij .

Aby skasować kod naciśnij X. Naciśnięcie X bez wpisanego
kodu spowoduje wyjście do wcześniejszego menu.
Kody nie mogą się powtarzać.
MODYFIKUJ
Wchodząc w to menu możemy za pomocą strzałek przeglądać
ogólne kody otwarcia. Naciśnij
aby zmienić aktualnie
wyświetlany kod.
KASUJ

W celu umożliwienia połączenia z aplikacją 2Voice android:
Na panelu wejdź w tryb programowania:
 Wprowadź pięć dziewiątek 99999
 Wprowadź hasło instalatora (domyślnie 1000)
i wciśnij OK aby zatwierdzić.
Na telefonie z zainstalowanym oprogramowaniem (2Voice
Android) po włączeniu transmisji BLUETOOTH wyszukaj
urządzenia. Panel może się wyświetlić np. jako BLUETOOTH
MODULE a przy pierwszym parowaniu będzie widoczny tylko
numer urządzenia.
 W celu połączenia urządzeń należy podać hasło
parowania – zazwyczaj jest to 0000 lub 1234 – hasło to
musi być podane przy pierwszym parowaniu urządzeń.
 Po prawidłowym parowaniu w celu połączenia
z modułem należy podać hasło instalatora – domyślne
to 1000.
Po
połączeniu
możliwe
jest
wysłanie
wcześniej
skonfigurowanego pliku do panelu lub pobranie kopii
ustawień z panelu. Na panelu pojawi się komuniat:
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POLACZENIE
BLUETOOTH
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PROGRAMOWANIE

POŁĄCZENIE Z PANELEM
KASUJ

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19
PROGRAMOWANIE
MENU KONFIGURACJA

Po wybraniu Configuration w podmenu mamy dostępne
opcje:



Read from Device – umożliwia pobranie konfiguracji
(ustawień) z panelu w celu stworzenia kopii zapasowej
lub edycji i ponownego wysłania do panelu.
 New Configuration -umożliwia stworzenie nowego
pliku konfiguracyjnego w celu jego późniejszego
wysłania do panelu (po wejściu w ten krok należy
wybrać odpowiedni typ panelu (1083/19)).
 Lad from File – umożliwia wczytanie pliku danych już
zapisanych na smartfonie.
Konfiguracja przebiega analogicznie jak przy programowaniu z
klawiatury.
Po wprowadzeniu/ przeedytowaniu konfiguracji panelu
użytkownik może wybrać „Send” aby wysłać dane do panelu,
„Save” aby zapisać plik konfiguracyjny, lub „Back” aby wrócić
do menu głównego.
Menu wygląda zgodnie z poniższymi ilustracjami.

BAZA DANYCH

PROGRAMOWANIE

W podmenu „Database” mamy możliwość skonfigurowania
elektronicznego spisu lokatorów, dodania kodów ogólnych
i kodów indywidualnych które mogą otwierać dane przejście.
.
Po wybraniu „Database” dostępne są opcje:
 Read from Device – umożliwia pobranie listy
lokatorów, kodów otwarcia i kluczy z panelu w celu
stworzenia kopii zapasowej lub edycji i ponownego
wysłania do panelu.
 New Configuration -umożliwia stworzenie nowego
pliku bazy danych w celu jego późniejszego wysłania do
panelu (po wejściu w ten krok należy wybrać
odpowiedni typ panelu (1083/13 i 1083/19)).
 Lad from File – umożliwia wczytanie pliku danych już
zapisanych.
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PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19
DZIAŁANIE SYSTEMU

Uwaga: Przy konfiguracji nowego pliku należy wybrać
odpowiedni model panelu (np. 1083/16) pliki stworzone
do paneli Sinthesi 1083/19 nie są kompatybilne
z panelami ELEKTA.
Uwaga: Dane wysyłane do panelu zastępują dane
obecne w panelu, operacji tej nie można cofnąć.
PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU KOMPUTERA PC

Konfiguracja pliku za pomocą komputera odbywa się za
pomocą programu 2Voice PC. Po skonfigurowaniu pliku należy
go wysłać na telefon i za pocmocą telefonu wysłać do panelu.
Program komputerowy pozwala dodatkowo wgrać listę
lokatorów z panelu do centrali portierskiej.

4.

DZIAŁANIE SYSTEMU
4.1.

DZWONIENIE

W stanie spoczynku panel wyświetla:
WYBIERZ NAZWĘ
↑↓I NACIŚNIJ

Jeśli panel nie posiada spisu lokatorów:
WPISZ KOD
I NACIŚNIJ
DZWONIENIE ZA POMOCĄ KODÓW FIZYCZNYCH

Jeśli panel posługuje się kodami fizycznymi, wprowadź 5
cyfrowy kod w formacie XYABC,
KOD:
01003

gdzie 01 określa numer kolumny (od 00 do 31)
a 003 numer lokalu (od 000 do 127).
Jeśli system nie posiada interfejsów klatkowych
1083/50, numer klatkowy wynosi 00.
W przypadku pomyłki użyj X, aby zadzwonić wciśnij
, jeśli
system nie jest w stanie zajętości oraz kod jest poprawny
pojawi się komunikat:
TRWA DZWONIENIE

Jeśli wprowadzony kod jest niepoprawny:
BŁĘDNY KOD

Jeśli system jest w stanie zajętości:
LINIA ZAJĘTA
PROSZĘ CZEKAĆ

W takim przypadku należy odczekać czas zajętości i spróbować
ponownie.
Jeśli kod fizyczny zaczyna się od zera, można je
pominąć. Przykład: wprowadzenie kodu fizycznego
1001 spowoduje wywołanie w kolumnie 01 lokalu o
adresie 001.
DZWONIENIE ZA POMOCĄ KODÓW LOGICZNYCH

Jeśli panel jest skonfigurowany do obsługi kodów logicznych,
wprowadź max. 4 znakowy kod w formacie LLLL, gdzie LLLL
określa przypisany kod logiczny z zakresu 1-9999.
KOD:
1003

W przypadku pomyłki użyj X, aby zadzwonić wciśnij
, jeśli
system nie jest w stanie zajętości oraz kod jest poprawny
pojawi się komunikat:
TRWA DZWONIENIE

Jeśli wprowadzony kod jest niepoprawny:
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DZIAŁANIE SYSTEMU

W menu „User records” użytkownik tworzy elektroniczny spis
lokatorów wybierając „Add” dodaje kolejne wpisy lokatorów.
Po dodaniu lokatora należy wpisać jego nazwę (klikając
„Username”), kod fizyczny (Physical Code), kod logiczny
(Logical Code) a także kod otwarcia (Door opener Code).
Szczegóły dotyczące poszczególnych parametrów omówione
są w części instrukcji dotyczącej programowania z poziomu
panelu.
Klikając „Delete” można usunąć wprowadzony wpis – Uwaga:
operacja usunięcia/edycji nie może zostać cofnięta.
Po skonfigurowaniu elektronicznego spisu lokatorów
użytkownik może wybrać „Send” aby wysłać dane do panelu
(jeśli w panelu jest już ustawiony elektroniczny spis lokatorów
zostanie on nadpisany), „Save” aby zapisać plik konfiguracyjny,
lub „Back” aby wrócić do menu głównego.
Wybierając DOOR CODES istnieje możliwość wprowadzenia
ogólnych, czterocyfrowych kodów otwarcia (maksymalnie
100szt.).
Po dodaniu kodu (Add) klikając w nowy kod można dokonać
jego edycji. Klikając „Delete” można go usunąć.
Po dodaniu kodów użytkownik może wybrać „Send” aby
wysłać dane do panelu (jeśli w panelu są już wprowadzone
kody, baza kodów zostanie nadpisana – operacji tej nie można
cofnąć), „Save” aby zapisać plik konfiguracyjny na smartfonie,
lub „Back” aby wrócić do menu głównego.
Wybierając KEYS istnieje możliwość wprowadzenia numerów
kluczy, które mają otwierać elektrozaczep lub bramę w danym
panelu.
Klikając ADD dodajemy nowy wpis. Po jego wybraniu istnieje
możliwość wprowadzenia prawidłowego numeru. Klikając
„Delete” można go usunąć.
Po dodaniu kluczy użytkownik może wybrać „Send” aby
wysłać dane do panelu (jeśli w panelu są już wprowadzone
kluczy, baza kluczy zostanie nadpisana – operacji tej nie
można cofnąć), „Save” aby zapisać plik konfiguracyjny na
smartfonie, lub „Back” aby wrócić do menu głównego.
Dodanie bazy kluczy przebiega sprawniej przy użyciu trybu
programowania klawiatury (rozdział 8.6) (numer klucza zostaje
sczytany automatycznie po jego przyłożeniu do czytnika).
Aby dodać/usunąć pojedynczy klucz z panelu należy po
połączeniu z panelem pobrać z niego dane na telefon,
dokonać ich edycji i wysłać ponownie do panelu.

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19
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DZIAŁANIE SYSTEMU

Jeśli system jest w stanie zajętości:

Zależności między przyciskami na klawiaturze a przypisanymi
im numerami/literami pokazuje poniższa tabela.

LINIA ZAJĘTA
PROSZĘ CZEKAĆ

W takim przypadku należy odczekać czas zajętości i spróbować
ponownie.

DZWONIENIE PRZY POMOCY ELEKTRONICZNEGO SPISU LOKATORÓW:

Za pomocą strzałek wejdź w spis, następnie wyszukaj
użytkownika. Użytkownicy są wyświetlani w porządku
alfabetycznym.
Na wyświetlaczu pokazują się kolejne nazwy użytkowników.
NOWAK
JAN

Aby wyjść ze spisu naciśnij X, aby zadzwonić wciśnij
, jeśli
system nie jest w stanie zajętości pojawi się komunikat:
TRWA DZWONIENIE

Jeśli system jest w stanie zajętości:
LINIA ZAJĘTA
PROSZĘ CZEKAĆ

W takim przypadku należy odczekać czas zajętości i spróbować
ponownie.
Jeśli panel wywołania zawiera dużą ilość nazwisk możemy
przyśpieszyć wyszukiwanie postępując zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
 Wciśnij przycisk strzałki w celu wyświetlenia pierwszej
nazwy użytkownika.
 Użyj klawiatury alfanumerycznej aby wprowadzić pierwszą
literę nazwy użytkownika. Ekran wyświetli pierwsze
nazwisko rozpoczynające się na wybraną literę.
 Użyj przycisków strzałek ↑↓ aby wybrać właściwe
nazwisko.

Ilość wciśn.
przycisk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1

2

3

4

Spacja
A
D
G
J
M
P
T
W
0

1
B
E
H
K
N
Q
U
X

C
F
I
L
O
R
V
Y

2
3
4
5
6
S
8
Z

5

7
9

DZWONIENIE DO CENTRALI PORTIERSKIEJ

Jeśli system posiada centralę portierską, oraz pracuje ona w
trybie „dzień”, będzie ona przechwytywała i zarządzała
wszystkimi wywołaniami wprowadzonymi z paneli głównych.
Centralę pracującą w trybie „dzień” można również wywołać
bezpośrednio, wciskając przycisk
bez wybranego żadnego
kodu lub jednocześnie wciskając kilka przycisków na
klawiaturze.
Jeśli system nie jest w stanie zajętości pojawi się komunikat:
TRWA DZWONIENIE

Jeśli system jest w stanie zajętości:
LINIA ZAJĘTA
PROSZĘ CZEKAĆ

W takim przypadku należy odczekać czas zajętości i spróbować
ponownie.
4.2.

ROZMOWA ORAZ OTWARCI E DRZWI

Jeśli wywołanie zostanie odebrane przez użytkownika, na
panelu pojawi się komunikat:
PROSZĘ MÓWIĆ

PRZYKŁAD:
Aby wybrać nazwę „Nowak Jan” wciśnij przycisk 6 dwukrotnie,
na wyświetlaczu pojawi się pierwsze w spisie nazwisko na
literę „N”, jeśli w spisie brakuje nazwisk na literę „N” wyświetli
się pierwsze nazwisko (w porządku alfabetycznym). Wciskając
wielokrotnie przycisk strzałki wybierz odpowiednie nazwisko.

Jeśli użytkownik w trakcie rozmowy naciśnie przycisk otwarcia
drzwi lub wysterowania napędu bramowego:
PROSZĘ WEJŚĆ

DZIAŁANIE SYSTEMU

Gdy użytkownik odłoży słuchawkę lub wciśnie przycisk
zakończenia rozmowy, komunikacja zostanie przerwana i
panel wywołania wróci do stanu czuwania
Jeśli połączenie jest zestawiane przez centralą portierską, na
czas rozmowy między centralą a lokalem, na panelu wyświetla
się komunikat:
PROSZĘ CZEKAĆ
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PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW PANELU

Gdy komunikacja jest zestawiana z wybieranym lokalem lub z
centralą portierską na wyświetlaczu pojawia się informacja:

Jeśli panel znajduje się w stanie czuwania, naciśnij przycisk
, panel wyświetli komunikat:
WPROWADŹ
KOD OTWARCIA

PROSZĘ MÓWIĆ
KODY SPECJALNE

Jeśli w systemie występują dekodery funkcji specjalnych
(programowalne przekaźniki NO - NC mogące sterować
bramami, oświetleniem itp.), można je aktywować również z
poziomu panelu z klawiaturą poprzez wpisanie kodu
specjalnego.
Naciśnij 0 i przytrzymaj przycisk przez ok 2 sekundy,
SPECJALNY KOD:
0_

SPECJALNY KOD:
0***

W przypadku pomyłki naciśnij X. Aby zatwierdzić kod naciśnij
.
Na wyświetlaczu pojawi się:

Jeśli kod jest nieprawidłowy wyświetlacz pokaże:
BŁĘDNY KOD
FUNKCJA LISTONOSZA

.

WPROWADZANIE KODÓW OTWARCIA

Panel posiada następujące złącza:
SE+, SE- Przewidziane pod standardowy elektrozaczep,
otwarcie za pomocą impulsu pojemnościowego
a następnie podtrzymanie prądowe przez
określony czas otwarcia.
C,NO,NC Przekaźnik aktywowany równocześnie z SE+, SE-.
Dedykowany do elektrozaczepów z większym
poborem prądu, zwór elektromagnetycznych
itp..
SE2,SE2 Wyjście dedykowane do wysterowania jednostki
kontrolnej napędu bramowego. Zaciski SE2 w
momencie aktywacji zwierają się na
zaprogramowany czas. SE2 nie mogą być
wykorzystywane do bezpośredniego sterowania
napędem bramowym.
Panel obsługuje ogólne kody otwarcia, oraz indywidualne
kody
otwarcia
(przyporządkowane
poszczególnym
użytkownikom).
Indywidualne kody otwarcia w zakresie od 0001 do 9999
sterują elektrozaczepem.
Użycie indywidualnego kodu nie wysyła sygnału potwierdzenia
fonicznego w lokalu.
Za pomocą ogólnych kodów otwarcia można otworzyć
zarówno elektrozaczep (SE+,SE- równolegle z przekaźnikiem
NO-C-NC)
- kody otwarcia elektrozaczepu: z zakresu 0001- 4999;
jak i bramę (SE2), przy czym:
- kody otwarcia bramy (SE2): z zakresu 5000 - 5999.
Kody otwarcia z zakresu od 0001 do 0999 mogą być
wprowadzane z pominięciem początkowych zer, co daje
możliwość zaprogramowania kodów o długości 1 – 4 cyfr

Funkcja listonosza daje możliwość otwarcia elektrozaczepu
w określonych dniach tygodnia i w określonych godzinach bez
konieczności
dzwonienia
do
użytkowników
oraz
wprowadzania (i znajomości) kodów otwarcia. Przy aktywnej i
skonfigurowanej funkcji listonosza, w określonym czasie
można otworzyć elektrozaczep poprzez samo naciśnięcie
przycisku · Po wciśnięciu przycisku dowolny kod może
otworzyć drzwi lub bramę.
5.

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW PANELU

Wariant podstawowy audio
Nr ref
1083/19
1145/52
1148/62
1158/612
1148/62

Opis
Panel wywołania
Obudowa podtynkowa
Ramka frontowa i
uchwyt modułów
Ramka z daszkiem(°)
Ramka frontowa i
uchwyt modułów
Obudowa natynkowa

1148/312
(°) – opcja
(#) – alternatywa

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

Iloś
ć
1
1
1
1
1
1

Uwagi

Montaż
podtynkowy
(#)
Montaż
natynkowy
(#)
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PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW PANELU

4.3.

KOD OTWARCIA
****

PROSZĘ WEJŚĆ

Wprowadź 3 cyfrowy kod specjalny (001-255) przypisany do
danego dekodera funkcji specjalnych. Wyświetlacz pokaże:

W przypadku pomyłki użyj X, aby wysłać polecenie wciśnij

Wprowadź kod (na wyświetlaczu będą pojawiać się „*”).

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW PANELU

Wariant wideo
Nr ref
1083/19
1748/40
1145/53
1148/63
1158/613
1148/63
1148/313

Iloś
ć
1

Opis
Panel wywołania
Płyta z kamerą
kolorową(#)
Obudowa podtynkowa
Ramka frontowa i uchwyt
modułów
Ramka z daszkiem(°)
Ramka frontowa i uchwyt
modułów

Uwagi

1
1
1
1
1

Obudowa natynkowa

1

Montaż
podtynko
wy
(#)
Montaż
natynkow
y
(#)

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE MODUŁÓW PANELU

Wariant wideo z oknem opisowym - montaż poziomy
Nr ref
1083/19
1748/40
1148/50
1145/52
1148/62
1158/624
1148/62

Opis
Panel wywołania
Płyta z kamerą
kolorową(#)
Płyta z oknem opisowym
Obudowa podtynkowa
Ramka frontowa i
uchwyt modułów
Ramka z daszkiem(°)
Ramka frontowa i
uchwyt modułów
Obudowa natynkowa

1148/324
(°) – opcja
(#) – alternatywa
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Ilość
1

Uwagi

1
1
2
2
1
2
1

Montaż
podtynkowy
(#)
Montaż
natynkowy(#)
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PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19
PRZYKŁADOWY SCHEMAT POLĄCZEŃ

PRZYKŁADOWY SCHEMAT POLĄCZEŃ

PRZYKŁADOWY SCHEMAT POLĄCZEŃ

6.

Schemat połączeń jednej klatki z panelem z klawiaturą
Panel ustawiony jako główny o ID = 0. Pozostałe scheamty znajdują się w Katalogu Technicznym Systemu 2VOICE.

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13
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UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

7.

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

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.
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KARTA GWARANCYJNA

8.

KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Państwo!
Gratulujemy dobrego wyboru. Firma MIWI-URMET dokonała wszelkich starań aby
zakupione przez Państwa urządzenia działały sprawnie i były niezawodne. Jesteśmy pewni,
że nasz produkt spotka się z Państwa uznaniem, a jego użytkowanie połączone będzie
z pełną satysfakcją.

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

Firma MIWI - URMET gwarantuje wysoką jakość i sprawne działanie w okresie 12 miesięcy od daty
sprzedaży umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej produktu:

..................................................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ produktu, model

Nr fabryczny (seryjny) ........................................................................................................................................................

Data sprzedaży:

Pieczęć placówki sprzedającej:

.................................................

.................................................

Przyjmuję poniższe warunki gwarancji
Podpis klienta
.................................................

Niniejsza karta bez daty sprzedaży, podpisu sprzedawcy oraz podpisu nabywcy jest
nieważna

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

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19

PANEL WYWOŁANIA SINTHESI S2 1083/19
WARUNKI GWARANCJI

9.

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki podzespołów i oprogramowania sprzętowego produktu spowodowane wadliwymi elementami lub
defektami produkcyjnymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki będą usuwane przez serwis nieodpłatnie. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym
terminie (maksymalnie 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu). Okres naprawy może być przedłużony w przypadku
konieczności sprowadzenia potrzebnych podzespołów z zagranicy oraz w przypadku sprzętu przyjętego warunkowo do serwisu ze względu
na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamującego.
3. Reklamowany sprzęt Klient dostarcza na własny koszt do siedziby firmy mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a. Po naprawie
gwarancyjnej sprzęt można odebrać w siedzibie firmy lub na żądanie klienta, gwarant może przesłać sprzęt pod wskazany adres. Koszty
związane z ekspedycją sprzętu ponosi klient.
4. W przypadku wystąpienia wady Klient dostarcza produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z poprawnie wypełnioną i
odpowiednio ostemplowaną kartą gwarancyjną i ważnym paragonem/fakturą zakupu.
5. Przez „naprawę” rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją,
niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie. Pojęcie naprawy nie obejmuje czynności związanych z instalacją i
konserwacją sprzętu lub poprawą połączeń mechaniczno- elektrycznych.
6. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może tego dokonać poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części lub
wymienić cały produkt. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej, przedłużona o czas usuwania wady.
7. Gwarant zapewnia dostarczenie wraz ze sprzętem szczegółowych instrukcji instalacji, montażu i konfiguracji oraz udzielenie bezpłatnych
konsultacji telefonicznych lub bezpośrednio w siedzibie firmy w momencie odbioru sprzętu przez kupującego.
8. Gwarancja nie obejmuje:
 mechanicznych i chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad (np. pęknięte obudowy, zalanie cieczą);
 wad wynikłych z niezachowania wymagań instrukcji montażu, konfiguracji i instrukcji eksploatacji;
 uszkodzeń spowodowanych awariami sieci energetycznej, telefonicznej i wyładowaniami atmosferycznymi czyli uszkodzeń od
przepięć występujących na liniach zasilających i sygnałowych;
 roszczeń dotyczących parametrów technicznych wykraczających poza dane techniczne wskazane przez producenta;
 uszkodzeń spowodowanych wypadkami losowymi niezależnymi od warunków eksploatacji (wandalizm, pożar, powódź, itp.);
 uszkodzeń powstałych w wyniku błędnej w konfiguracji sprzętu dokonanej przez użytkownika;
 materiałów eksploatacyjnych m in. takich jak: bezpieczniki, żarówki, żarniki, ogniwa zasilające.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji MIWI-URMET ma prawo do obciążenia reklamującego kosztami testowania,
ekspedycji i przechowywania dostarczonego sprzętu wg cennika usług serwisowych MIWI-URMET.
10. Warunkiem koniecznym przy naprawie lub wymianie jest przedłożenie przez klienta:
 reklamowanego produktu z etykietą fabryczną i naklejkami zabezpieczającymi;
 poprawnie wypełnionej i odpowiednio ostemplowanej karty gwarancyjnej przez punkt sprzedaży;
 ważnego paragonu/faktury zakupu.
 w zgłoszeniu reklamacyjnym lub zleceniu naprawy pogwarancyjnej, (wzory dostępne w miejscu zakupu towaru lub na stronie
internetowej gwaranta http: www.miwiurmet.pl) należy podać dokładny opis wady produktu, opis środowiska pracy w jakim
wada się ujawnia a także czas pracy, po upływie którego zazwyczaj występuje.
11. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku niemożliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego sprzętu.
Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonania zmian konstrukcyjnych i napraw poza serwisem MIWI URMET lub
gdy w produkcie w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub nalepki gwarancyjne, wpisy w karcie gwarancyjnej i
na dowodzie zakupu.

WARUNKI GWARANCJI

12. Usługi serwisowe nie objęte gwarancją dostępne są za opłatą wg cennika usług serwisowych MIWI URMET.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancja, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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