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1.1

OPIS OGÓLNY

1.3

WŁAŚCIWOŚCI

Wideomonitor bezsłuchawkowy (głośnomówiący) AIKO 1716/6
przeznaczony jest wyłącznie do systemu BIBUS VOP II posiada
on 7 sensorycznych przycisków plus cztery przyciski nawigacyjne oraz
menu kontekstowe, co daje możliwość wielu ustawień i ułatwia
intuicyjne poruszanie się po menu.
Wideomonitor 1716 ma możliwość wyboru pięciu rodzajów dzwonków
działających w zależności od źródła sygnału wywołania.
Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego przy
zastosowaniu obudowy 1716/60, oraz ustawienia na biurku
z zastosowaniem podstawki skośnej 1716/50 oraz wiele innych funkcji,
a także możliwość wyboru jednego z sześciu kolorów sprawiają, że ten
monitor może zaspokoić zróżnicowane potrzeby użytkownika.
Monitor występuje w białym kolorze obudowy, dodatkowo istnieje
możliwość wymiany paneli frontowych
Główne cechy monitora AIKO.
 Ekran 4,3” LCD podświetlony.
 Szerokokątny wyświetlacz.
 Głośnik wywołania oddzielony od głośnika rozmowy.
 Cztery podświetlone ikony informacyjne.
 Funkcja automatycznego otwarcia drzwi po wywołaniu.
 Sygnalizacja otwartych drzwi.
 Regulacja głośności sygnału wywołania łącznie z wyciszeniem.
 Regulacja podświetlenia i kontrastu z poziomu menu.
Do czyszczenia panelu frontowego używaj płynów dla
delikatnych powierzchni i miękkiej tkaniny. Nie należy używać
materiałów szorstkich.

1.2

BUDOWA

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania
Pobór prądu w czasie pracy
Pobór prądu w stanie czuwania
Odchylanie pionowe
Wymiary
Ekran
Temperatura pracy
Odległość wtórnika wywołania
Parametry wyjścia dla wtórnika
wywołania
Wilgotność

1728 Vdc
Max 450 mA
Max 1,6 mA
50Hz 2 Hz
225 x 205 x 50 mm
4,3” podświetlony
-5 + 45 C
30m przy 0,5mm2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyświetlacz
Mikrofon
Sygnalizacja funkcji MUTE (zielona dioda – funkcja aktywna)
Sygnalizacja funkcji automatycznego otwarcia drzwi (zielona dioda)
Sygnalizacja nowych wiadomości (zielona dioda – wiadomości
w pamięci)
Sygnalizacja otwartych drzwi lub funkcji nieobecności (czerwona
dioda – drzwi otwarte)
Przycisk otwarcia elektrozamka lub OK dla menu kontekstowego
Przyciski nawigacyjne
Otwarcie bramy głównej
Przycisk wyciszenia dzwonka
Wywołanie centrali portierskiej
Włączenie funkcji podglądu
Menu
Głośnik
Włączenie/Wyłączenie audio - przycisk X dla menu kontekstowego
Styki podłączenia do systemu
Wideomonitor AIKO jest przystosowany do współpracy
z aparatami słuchowymi.

100mA 24Vdc
95 % RH max
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PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW

2

MONTAŻ WIDEOMONITORA
A Montaż natynkowy
 Zamontuj puszkę podtynkową lub puszkę instalacyjną na
odpowiedniej wysokości zgodnie z poniższymi ilustracjami.
 Zamocuj uchwyt monitora do puszki.

 Podłącz przewody.
 Przytwierdź monitor z ramką do podtynkowej części obudowy
1716/60.

2.2











 Podłącz przewody.
 Na koniec przytwierdź monitor do uchwytu

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW

]
]

VPI

Wejście sygnału VOP

VPO

Wyjście sygnału VOP (do kolejnych monitorów)

L1
L2
C1
C2
S+
S-

3

}
}
}

Linia unifonów
Wywołanie lokalne
Wtórnik wywołania

PROGRAMOWANIE

W celu zakodowania monitora w systemie należy po wejściu w tryb
programowania w panelu (zgodnie z instrukcja załączoną do panelu)
przytrzymać przez cztery sekundy przycisk MENU i przycisk
.
Zaprogramowanie monitora w systemie zostanie potwierdzone dwoma
sygnałami dźwiękowymi.

4

UŻYTKOWANIE

4.1

OBSŁUGA MONITORA

A Odbieranie połączeń

B Montaż w obudowie podtynkowej
 Zamontuj obudowę natynkową 1716/60
wysokości zgodnie z poniższymi ilustracjami.

na odpowiedniej

Wciskając przycisk
, użytkownik zestawia połączenie audio
z dzwoniącym (przycisk zaczyna migać). Po ponownym wciśnięciu
przycisku połączenie zostaje przerwane i ekran wyłącza się.
Separacja kanałów audio (funkcja push to talk)
Jeżeli komunikacja między panelem wywołana a monitorem jest
zakłócana przez otoczenie możemy aktywować funkcje dwóch
jednokierunkowych kanałów audio przełączanych ręcznie.
Gdy chcemy aby osoba przy panelu nas słyszała trzymamy wciśnięty
przycisk

aby usłyszeć naszego gościa zwalniamy przycisk

.

 Zamocuj monitor do ramki frontowej
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UŻYTKOWANIE
RESET
H Automatyczne otwarcie drzwi
Funkcja automatycznego otwarcia drzwi pozwala na automatyczne
zwolnienie elektrozaczepu po zadzwonieniu na wybrany monitor.
W celu aktywacji tej funkcji należy przytrzymać wciśnięty przycisk
MENU i przycisk
.
Ustawienie tej funkcji zostaje potwierdzone sygnałem dźwiękowym i
załączeniem podświetlenia ikonki
I

.

Dzwonek lokalny

Jeśli do styków C1 i C2 podłączony jest przycisk dzwonka lokalnego.
Wciśnięcie przycisku dzwonka lokalnego powoduje wyemitowanie
przez odbiornik sygnału dźwiękowego. Jeśli użytkownik ma kilka
równolegle podłączonych odbiorników przycisk dzwonka wystarczy
podłączyć do jednego z nich.
J

B Autopodgląd
Tryb autopodglądu pozwala wyświetlić obrazy przechwycone przez
kamery w panelach wywołania. Gdy system jest w stanie oczekiwania
należy nacisnąć dedykowany przycisk do wywołania auto-podglądu
i poczekać na pojawienie się obrazu z panelu. Możliwy jest
podgląd tylko z panelu głównego o numerze 1.
Wciśnięcie przycisku nawiązania rozmowy
w trakcie auto-podglądu
powoduje zestawienie połączenia głosowego z wybranym panelem.
Ponowne wciśnięcie powoduje przełączenie rozmowy w tryb
dwukierunkowy. Trzecie wciśnięcie
zakończy połączenie i funkcję
autopodglądu.
Podgląd nie może być wywołany, jeśli w danej kolumnie akurat trwa
rozmowa, w takiej sytuacji przy próbie włączenia podglądu monitor
wyemituje dźwięk ostrzeżenia.
C Wyciszenie sygnału wywołania
Funkcja ta pozwala wyciszyć sygnał wywołania. W celu aktywacji funkcji
należy wcisnąć przycisk

.

Po aktywacji funkcji dioda
świeci, a w trakcie wywołania monitor
(ani dodatkowy dzwonek)nie dzwoni, jednak monitor się załączy
i wyświetli obraz.
D Otwarcie drzwi, bramy lub wywołanie funkcji specjalnej
Podczas wywołania/rozmowy, można sterować elektrozaczepem
lub odpowiednio podłączoną bramą (funkcją specjalną)
odpowiedni przycisk.

wciskając

E Sygnalizacja otwartych drzwi

F Wtórnik wywołania
Monitor posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do podłączenia
dodatkowego dzwonka lub odpowiedniego przekaźnika. Wtórnik
wywołania jest aktywowany w tym samym czasie co wywołanie
monitora.
G Wywołanie centrali portierskiej
Funkcja ta pozwala zestawić połączenie z centralą portierską. W celu
wywołania centrali portierskiej należy wcisnąć

K Ustawienia audio i wideo
W czasie rozmowy lub po załączeniu autopodglądu niektóre parametry
audio/wideo mogą być zmieniane. Po wciśnięciu przycisku „MENU”
uzyskamy dostęp do ustawień.
Używając przycisków głównych góra/dół wybierz odpowiednią pozycje
menu.

jasność,

kontrast,

kolor,
 BEEP dźwięki przycisków,

głośność dzwonka

głośność rozmowy,
 Ustaw odpowiednią wartość używając przycisków głównych
prawo/lewo.


melodia sygnału wywolania



Wybór sygnału dzwonka lokalnego

Wciśnij (OK) aby potwierdzić ustawienia, wciśnij (X) aby anulować lub
wciśnij MENU aby zamknąć menu ustawień.

4.2

Jeśli panel wywołania ma podłączony czujnik otwartych drzwi dioda
może sygnalizować stan otwartych drzwi. Dioda świeci jeśli drzwi
główne są otwarte i miga jeśli otwarte jest wejście dodatkowe.

, jeśli portier nie

odbierze w ciągu 10s przycisk
na monitorze zostanie wyłączony
a centrala zarejestruje próbę połączenia.

W połączeniu z centralą możemy zestawić tylko AUDIO

Czyszczenie

Do czyszczenia należy użyć miękkiej, wilgotnej tkaniny, delikatnie
wycierając ekran.

RESET

Użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne, wykonując reset
urządzenia.
Po włączeniu monitora za pomocą przycisku
aby przywrócić
ustawienia fabryczne przytrzymaj równocześnie przyciski  i  przez
ok 4s.
Po udanym przywróceniu ustawień monitor wyemituje dwa sygnały
potwierdzające.

4.3

PRACA RÓWNOLEGŁA MONITORÓW

W systemie BIBUS VOP mogą pracować dwa monitory pod tym samym
numerem bez konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy.
Po wywołaniu zadzwonią oba monitory (lub monitor i unifon) jednak
tylko na monitorze MASTER (wpiętym bezpośrednio do kolumny BIBUS
VOP pojawi się podgląd z kamery przy panelu wywołania). W czasie
wywołania (zazwyczaj ustawionym na 40s) użytkownik może przełączyć
podgląd kamery na drugi monitor wciskając na nim przycisk
. Po
wciśnięciu przycisku nawiązania rozmowy, podgląd przełączy się
automatycznie na monitor, z którym zestawiono połączenie audio –
obraz zniknie z monitora MASTER.
Ze względów energetycznych na raz możliwy jest podgląd tylko na
jednym monitorze.
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UŻYTKOWANIE
WSPARCIE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

4.4

WSPARCIE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

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

B Podstawka skośna
Wideomonitor Aiko może być ustawiony na biurku przy zastosowaniu
podstawki skośnej 1716/50.

Aparat ustawiony
w tryb „T”

4.5

AKCESORIA DODATKOWE MONITORA AIKO

A Front monitora
Wideomonitor Aiko może być dostosowany do indywidualnych potrzeb
poprzez zmianę nakładek panelu. Nakładki panelu wchodzą w skład
zestawu o numerze ref. 1716/51. Dostępne kolory: szary, niebieski,
czerwony oraz zielony.
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Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że
urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego
punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w
systemie recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym {D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych,
negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to możliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i
materiałów pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.
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NOTATKI:

8

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

