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1 OPIS OGÓLNY 

1.1 WŁAŚCIWOŚCI 

Monitor głośnomówiący Miro jest odbiornikiem z kolorowym 
ekranem 4,3 cala przeznaczonym wyłącznie do systemu 
2Voice. 
Pozwala on na obsługę funkcji systemu wideodomofonowego 
z poziomu lokalu.  
Wideomonitor głośnomówiący MIRO nr ref. 1750/16 (biały) 
i 1750/15 (czarny) zastępują odpowiednio monitory nr ref. 
1750/6 i 1750/5. Oprócz funkcji swojego poprzednika, posiada 
wbudowany dwukanałowy pilot do sterowania automatyką 
budynkową Yokis. 

1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Zawartość opakowania jest następująca: 
1. 1 x monitor w kolorze białym lub czarnym (w zależności od 

modelu). Front monitora jest zaklejony folią, którą należy 
usunąć po montażu. 

2. Uchwyt (blacha) umożliwiająca montaż monitora (założony 
na monitor) 

3. 1 x  złącze typu „terminal block” czterotorowe z opisem 
zacisków „LINE” do podłączenia do systemu i „CP” do 
przycisku dzwonka lokalnego 

4. 1 x  złącze typu „terminal block” sześciotorowe z opisem 
zacisków Y1, Y2, X1, X2, do podłączenia dodatkowych 
urządzeń sterowanych niezależnie i S- S+ do przycisku 
dzwonka lokalnego 

5. 2 x kołki rozporowe 5 (wkręt plus koszulka) 
6. 2 x zapasowy wkręt do przykręcenia do puszki 

podtynkowej prostokątnej typ 503 (gwint m3 łeb walcowy) 
7. 1 x instrukcja instalacji i użytkowania  
8. 1x Naklejka informacyjna o współpracy z aparatem 

słuchowym. 
W przypadku niezgodności zawartości opakowania 
z powyższym zestawieniem należy skontaktować się 
z dostawcą urządzenia. 
Instrukcje do wszystkich podzespołów domofonowych firmy 
Miwi Urmet dostępne są bez logowania na stronie: 
www.urmet.com.pl. 

1.3 FUNKCJE MONITORA 

Podstawowe funkcje monitora Miro nr ref. 1750/15 i 1750/16 
to: 

 Możliwość podłączenia do systemu 2Voice 

 Sygnalizacja akustyczna stanu wywołania 

 Możliwość rozmowy z dzwoniącym 

 Wyświetlenie obrazu z kamery zamontowanej w panelu 
wywołania 

 Możliwość otwarcia elektrozaczepu 

 Możliwość otwarcia bramy 

 Montaż natynkowy (w standardzie) 
o możliwość dokupienia obudowy podtynkowej nr ref. 

1750/60 
o możliwość dokupienia podstawki skośnej nabiurkowej 

nr ref 1750/52 

 Możliwość zestawienia podglądu kamer i połączenia 
zwrotnego z panelem wideodomofonowym 

 Możliwość podłączenia dzwonka lokalnego 

 Regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów 

 Możliwość sterowania otwarciem dodatkowego wejścia, lub 
zapalenia światła na klatce schodowej (dodatkowe styki 
bezpotencjałowe w monitorze) 

 Współpraca z aparatami słuchowymi 

 Regulacja głośności sygnału wywołania (łącznie 
z wyciszeniem) 

 Dioda LED sygnalizująca stan połączenia 

 Programowanie poprzez konfigurację przełączników typu 
DIP SWITCH 

 Możliwość współpracy z automatyką budynkową Yokis. 

 Możliwość podłączenia kolejnych odbiorników do monitora 
w układzie wejście-wyjście (po dokupieniu adaptera nr ref. 
1750/50)  

Miro posiada przycisk otwarcia, dwa przyciski funkcyjnie (np. 
sterowanie bramą lub/i wywołanie interkomowe) oraz dwa 
przyciski zwierne (sterujące dodatkowo automatyką Yokis). 
Wideomonitor 1750/16 (../15) ma możliwość wyboru jednego 
z pięciu rodzajów dzwonków działających w zależności od 
źródła sygnału wywołania. 

1.4 PARAMETRY TECHNICZNE 

System 2Voice 

Montaż 
Natynkowy/podtynkowy 
(opcja)/nabiurkowy (opcja) 

Wymiary  
(wys. x szer. x gł.) 

129 x 160 x 23mm  

Ilość przycisków 1+2+2 
Napięcie zasilania 36 ÷ 48 V DC (z linii 2Voice) 
Ekran 4,3" kolorowy  
Regulacje jasność, kolor, głośność 

Kolor 
Biały (nr ref 1750/16) 
Czarny (nr ref 1750/15) 

Sygnał dzwonka 5 rodzajów, regulacja głośności 

Temperatura pracy -5 + 45 C 
normy EN61000-6-3, EN61000-6-1 

1.5 AKCESORIA  

Nr ref.  Nazwa 

1750/50 
Adapter linii do połączenia kolejnych 
monitorów  w wyjście (OUT) – wejście(IN) 

1750/60 
Obudowa podtynkowa do monitorów  
nr ref. 1750/6, 1750/5, 1750/15, 1750/16. 

1750/52 
Podstawka skośna do monitorów:  
nr ref. 1750/6, 1750/5, 1750/15, 1750/16. 

2 UWAGI DLA INSTALATORA SYSTEMU 2VOICE 

Przed montażem i uruchomieniem monitora należy uważnie 
przeczytać niniejszą instrukcję. 

 Podzespoły 2Voice muszą być użytkowane tylko do celów, 
do jakich zostały zaprojektowane. Każde inne użycie jest 
niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 
użytkowania lub montażu. 

 Przy montażu monitora w budynkach zamieszkania 
zbiorowego należy mieć świadomość, że monitor jest 
częścią współdzielonej instalacji i jego nieprawidłowe 

http://www.urmet.com.pl/
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połączenie lub niewłaściwa konfiguracja może zakłócić pracę 
całego systemu. 

 Instalacja wideodomofonowa musi być wykonana zgodnie 
z obowiązującymi normami i zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

 Obwody zasilające system domofonowy muszą być 
zabezpieczone przez odpowiedni wyłącznik z odległością 
otwarcia styków co najmniej 3 mm. 

 Po rozpakowaniu należy sprawdzić kompletność 
opakowania 

 Upewnij się, że dane na tabliczkach znamionowych urządzeń 
zgadzają się z parametrami sieci zasilającej. 

 Elementy opakowania (worki plastikowe, styropian itd.) nie 
mogą być pozostawione w zasięgu dostępu dzieci, ponieważ 
tworzą potencjalne zagrożenie. 

 Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych 
w poszczególnych podzespołach ani w inny sposób 
utrudniać odprowadzania ciepła z urządzenia. 

 Nie należy zasłaniać otworów akustycznych (głośnika ani 
mikrofonu) w monitorze.  

 Nie należy instalować zasilacza ani monitora w środowisku 
narażonym na działanie deszczu lub wilgoci. 

 Do czyszczenia nie używaj środków w formie aerozolu. 

 Naprawy/diagnostyki może dokonywać wyłącznie 
wykwalifikowany personel wskazany przez 
producenta/dystrybutora. 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy 
odłączyć urządzania od zasilania. 

 W przypadku stwierdzenia awarii lub nieprawidłowego 
działania należy odłączyć urządzenie od zasilania. 

 Do napraw należy używać wyłącznie podzespołów 
dostarczonych przez producenta. 

 Nie należy otwierać urządzeń, chyba że jest to wyraźnie 
wskazane w niniejszej instrukcji. 

 Niezastosowanie się do powyższych uwag może zagrozić 
bezpieczeństwu użytkownika. 

 Aby usunąć kurz i brud używaj miękkiej szmatki. Nie 
stosować agresywnych płynów czyszczących (benzyny, 
rozpuszczalniki, itd.). 

 Monitor ten musi być zasilany wyłącznie z dedykowanego 
zasilacza systemowego 2Voice 

Połączenia może wykonać instalator posiadający:  

 uprawniony dostęp do systemu domofonowego 
(gwarant/konserwator) 

 doświadczenie i niezbędne zdolności manualne 

 niezbędne narzędzia (np. miernik elektryczny, zestaw 
wkrętaków, wiertarka udarowa, poziomica, miara)  

 znajomość instalacji elektrycznej i wideodomofonowej 
w budynku  

 znajomość systemu 2Voice. 

 w niektórych instalacjach niezbędny może okazać się 
dostęp do rozdzielni domofonowej, a także do szachtów 
elektroinstalacyjnych i trybu programowania w panelu.  

 Wszelkich połączeń należy dokonywać po odłączeniu 
napięcia zasilania. 

3 BUDOWA MONITORA MIRO 

 
1. Regulacja głośności sygnału wywołania (max, średni, 

wyciszony) 
2. Głośnik wywołania i rozmowy 
3. Regulacja jasności wyświetlacza 
4. Regulacja intensywności kolorów wyświetlacza. 
5. Wyświetlacz LCD 4,3”, format 16:9 
6. Mikrofon 

7. Przycisk  aktywacji/dezaktywacji rozmowy 

8. Zielona dioda pod przyciskiem  

9. Przycisk otwarcia  

10. Dioda podświetlająca przycisk otwarcia  

11. Przycisk  realizujący dwie funkcje: 
o Wysłanie polecenia uruchomienia/wyłączenia 

urządzenia YOKIS (kanał 2) 
o Zwarcie zacisków Y1 i Y2 (max 50mA i 24VDC) 

12. Przycisk  realizujący dwie funkcje: 
o Wysłanie polecenia uruchomienia/wyłączenia 

urządzenia YOKIS (kanał 1) 
o Zwarcie zacisków X1 i X2 (max 50mA i 24VDC) 

13. Przycisk funkcyjny  (podstawowa funkcja: autopodgląd) 

14. Przycisk funkcyjny  (podst. funkcja: sterowanie bramą) 
15. Dioda wielokolorowa sygnalizująca stan systemu 
16. Niebieska dioda sygnalizująca dostarczenie komunikatu do 

automatyki Yokis 

 
17. Styki podłączenia do systemu (kostka musi być włączona 

na dole, Przewody linii 2Voice muszą trafiać w parę 
zacisków oznaczonych na płytce elektroniki strzałką 
i opisem „LINE IN”) 

18. Przełączniki konfiguracyjne dip-switch: 
19. Złącza dla adaptera nr ref. 1750/50 umożliwiającego 

podłączenie kolejnego odbiornika do  zacisków LINE OUT 
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3.1 OPIS ZACISKÓW POD PRZEWODY 

Line IN  Wejście linii danych i zasilania 

S + 
S - } Wtórnik wywołania 

CP  
Podłączenie zwiernego przycisku  
dzwonka lokalnego 

X1 
X2 } Styki zwierne przycisku  

 (max 50mA przy 24V DC) 

Y1 
Y2 } 

Styki zwierne przycisku   
(max 50mA przy 24V DC) 

4 MONTAŻ WIDEOMONITORA 

Monitor MIRO przeznaczony jest do montażu natynkowego. 
W razie potrzeby istnieje także możliwość montażu monitora 
na podstawce skośnej a także w puszce podtynkowej 
(akcesoria te należy dokupić osobno).  
Niniejsza instrukcja opisuje typowy montaż (natynkowy). 
Sposób montażu podtynkowego opisany jest w instrukcji 
puszki nr ref. 1750/60, a sposób montażu na podstawce 
skośnej opisany jest w instrukcji podstawy skośnej nr 
ref. 1750/52 

4.1 MONTAŻ W WERSJI NATYNKOWEJ 

Monitor powinien być zamontowany tak aby górna krawędź 
znajdowała się na wysokości 1,55m od powierzchni podłogi. 
(uwaga, jeśli monitor ma być dostępny dla osób 
niepełnosprawnych lub dzieci, wysokość tą należy zmniejszyć 
np. do 1,20m). Należy także uwzględnić, że do założenia 
i zdjęcia monitora potrzebna jest przestrzeń bezpośrednio nad 
nim (ok 10 cm). 
1. Doprowadź przewód domofonowy uwzględniając miejsce 

montażu monitora, przewód prowadź tak, aby nie 
kolidował z rozmieszczeniem kołków rozporowych 
przewidzianych do montażu uchwytu monitora. 

2. Zamontuj puszkę instalacyjną 60 w miejscu montażu 
monitora wprowadzając w nią przewód domofonowy 

3. Dotnij przewód zostawiając zapas przewodu umożliwiający 
wygodne założenie monitora i swobodnie zmieścił się 
w puszce PK60 (optymalnie to ok 20cm). 
 

 

 
4. Zdejmij monitor z uchwytu (aby zdjąć monitor należy 

podważyć blokadę wkrętakiem płaskim zgodnie z poniższą 
ilustracją i popchnąć monitor w górę. 

5. Nawierć otwory na kołki rozporowe φ5 zgodnie 
z rozstawem bocznych otworów w uchwycie monitora 
i wbij w nie koszulki kołków rozporowych 

6. Przykręć uchwyt monitora do puszki i do ściany. 

 
7. Na monitorze, za pomocą przełączników dip-switch, ustaw 

adres. (szczegóły w następnym rozdziale). 
8. Podłącz przewody do zacisków zgodnie z opisem na złączu 

i zgodnie ze schematem (złącza są zdejmowane 
z monitora). 

9. Załóż złącz na odpowiednie bolce z tylu monitora (złącze 
czterotorowe ma być na dole, tak aby przewody 
doprowadzone do LINE IN trafiały w dwa dolne bolce na 
złączu monitora). 

10. Na koniec przytwierdź monitor do uchwytu (zakładając 
z góry do zadziałania blokady). 
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 Aby zdemontować monitor należy podważyć blokadę 
wkrętakiem płaskim zgodnie z poniższą ilustracją i popchnąć 
monitor w górę. 

 
 Aby podłączyć do monitora kolejny odbiornik w układzie 

wejście-wyjście (OUT-IN) należy podłączyć adapter 1750/50 
zgodnie z instrukcją załączoną do 1750/50 (adapter należy 
dokupić osobno). Zaślepka z tyłu monitora musi zostać 
zdjęta. 

 

5 USTAWIENIA WIDEOMONITORA 

  

 
 
W celu prawidłowego funkcjonowania systemu należy 
prawidłowo zaadresować każdy z odbiorników. 
 

Przełączniki: 
A SW1 DIP 1 Separacja kanałów audio  

- do ustawienia trybu rozmowy (ON -sterowanie ręczne z 
użyciem rąk lub OFF- przełączanie automatyczne bez użycia 
rąk).  
Jeśli wpływ otoczenia (echo, pogłos lub hałas) uniemożliwia 
rozmowę w trybie automatycznym (hands free) należy 
przełączyć przełącznik 1 z grupy SW1 na ON, wtedy monitor 
będzie przełączał audio ręcznie (wciśnij aby mówić puść aby 
słuchać). 

B SW1 DIP 2-8 Do ustawienia numeru (adresu) lokalu. 
Należy ustawić adres z zakresu 0 - 127, zgodnie z poniższymi 
uwagami:  
o W jednej kolumnie każdy lokal musi mieć osobny numer 

użytkownika.  
o Odbiorniki montowane równolegle w jednym 

apartamencie (odbiorniki należące do tego samego 
użytkownika) mają ten sam adres użytkownika i różnią 
się adresem wewnętrznym. 

o Kody użytkownika muszą być nadawane tak, aby ich 
późniejsze powiązanie z kodami wywołania (logicznymi) 
było maksymalnie uproszczone – najczęściej kody te są 
zgodne z numerami lokali.  

 Kody użytkownika ustawiane są binarnie za pomocą  
dip-switch’y 2 – 8, przy czym 2 jest bitem najstarszym a 8 
bitem najmniej znaczącym. Dip 1 odpowiada za sposób 
prowadzenia rozmowy (z użyciem lub bez użycia rąk). 

 Adres odbiornika należy ustawić zgodnie z poniższą 
tabelą, tak, aby suma wag poszczególnych przełączników 
ustawionych w pozycji ON dawała pożądaną liczbę (np. 
numer lokalu). 

Nr DIP 1 2 3 4 5 6 7 8 

Waga (OFF) 64 32 16 8 4 2 1 

 

 Pełna tabela ustawień adresów znajduje się w 
katalogu technicznym systemu 2Voice. Ustawienia 
odbiorników są dobrze zobrazowane w aplikacji Urmet 
2SET dla systemu Android. 
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C SW2 DIP 1 i 2 do ustawienia wewnętrznego numeru 
monitora 

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

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

 W jednym apartamencie może być podłączone od 1 do 4 
odbiorników. Muszą mieć one identyczny kod użytkownika 
(CODE) ale różne kody wewnętrzne (INT). 

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

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

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

 Jeśli w lokalu znajduje się bramka IP nr ref 1083/58A, to 
zawsze przyjmuje ona numer wewnętrzny 3 i inne odbiorniki 
nie mogą mieć tego samego adresu wewnętrznego. 

Na pozostałych monitorach możemy załączyć obraz przy 
pomocy przycisku . Obraz zostanie załączony na 
wybranym monitorze, a wyłączony na pozostałych. 

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

Każdy monitor głośnomówiący MIRO do systemu 2VOICE jest 
domyślnie skonfigurowany następująco: 
SW1 - ADRES = 127 
SW2 - ADRES WEWN. = 0 
Separacja kanałów audio- włączona 

E Przykład: 
W typowej instalacji z jednym panelem i jednym monitorem 
należy ustawić w monitorze  
CODE - ADRES = 0 INT - ADRES WEWN. = 0 
(jest to domyślny adres wywołania dla pierwszego przycisku 
w panelach przyciskowych np. nr ref. 1083/74 lub nr ref 
1784/2. 
Aby uzyskać w/w adres należy ustawić wszystkie przełączniki 
CODE i INT na 0 (na dół). 
Aby monitor dzwonił pod numerem jeden (dolny przycisk 
w panelu wywołania nr ref. 1083/74) należy ustawić 
przełączniki INT na 0 a w sekcji CODE tylko dip 8 do góry. 
 

6 FUNKCJE MONITORA 

6.1 FUNKCJE PRZYCISKÓW 

 

Tryb 
 

Przycisk 
Czuwanie 

Czas na 
odebranie 

Rozmowa 

Czuwanie po 
wciśnięciu 

przycisku  

Tryb programowania 

 Otwarcie elektrozaczepu 
Włącz/wyłącz tryb 

autootwarcia 

 
--- 

Załączenie 
audio 

W trybie 
„bez użycia rąk” – zakończenie 

rozmowy 
W trybie „naciśnij aby mówić” 

przytrzymanie – aktywacja 
mikrofonu, naciśnięcie krótko –

rozpoczęcie/zakończenie 
rozmowy 

--- --- 

 
Funkcja YOKIS 

Zwarcie Y1 z Y2 

 

Funkcja YOKIS 
Zwarcie X1 z X2 

 

Auto- 
podgląd 

Przełączanie 
podglądu 
kamery 

Funkcja specjalna 

Wywołanie 
interkomowe 2 

(jeśli 
zaprogramowano) 

Przypisanie wywołania 
interkomowego (trzymany 3s) 

zmiana melodii wywołania 
lokalnego (pięć melodii) 

 
Sterowanie przekaźnikiem (brama) 

Wywołanie 
interkomowe 1 

(domyślnie: 
wywołanie centr. 

portierskiej) 

Przypisanie wywołania 
interkomowego (trzymany 3s) 

zmiana melodii sygnału 
wywołania (pięć melodii) 

Aby wejść/wyjść do/z trybu programowania należy przytrzymać przycisk  przez co najmniej 5 sekund (linia musi być w stanie 
wolnym). Tryb programowania jest sygnalizowany powolnym miganiem żółtej diody. System wychodzi automatycznie z trybu 
programowania po 10 minutach. 
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6.2 SYGNALIZACJA OPTYCZNA 

 (8) Zielona dioda Led pod przyciskiem   

 Załączona – sygnalizuje, że rozmowa może być załączona 

 Migająca – sygnalizuje trwanie rozmowy 

 (10) Zielona dioda Led pod przyciskiem   

 Załączona – sygnalizuje możliwość otwarcia drzwi 

 (15) Dioda wielokolorowa 

 (16) Dioda niebieska – potwierdzenie dostarczenia 
komunikatu do automatyki Yokis. 

6.3 RESET 

Aby przywrócić ustawienia fabryczne monitora należy, w 
trybie programowania, przytrzymać równocześnie przycisk  

i przycisk przez ponad 3s. System wyemituje dwa długie 
sygnały potwierdzenia przyjęcia komendy resetu i wyjdzie 
z trybu programowania. 

 Reset nie usuwa konfiguracji przycisków do systemu 
YOKIS 

6.4 WSPARCIE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH 

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

 

6.5 WYCISZENIE SYGNAŁU WYWOŁANIA 

Monitor głośnomówiący Miro posiada funkcje wyciszenia 
sygnałów wywołania (przesunięcie przełącznika (1) w skrajną 
pozycję w dół). 
Funkcja wyciszenia sygnalizowana jest przez odsłonięcie 
czerwonego znacznika na przełączniku wyciszenia. 

 Gdy monitor jest wyciszony podczas wywołania 
załącza się jednak nie wydaje sygnałów dźwiękowych, Jeśli 
jest podłączony wtórnik wywołania, to jest on również 
wyłączony. 

6.6 WYWOŁANIE MONITORA 

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

 Wywołanie z panelu głównego 

 Wywołanie z panelu dodatkowego 

 Wywołanie interkomowe 

 Wywołanie lokalne 

 Wywołanie z centrali portierskiej  
Po wywołaniu monitora lub unifonu z panelu aktywny staje się 
przycisk otwarcia, co umożliwia otworzenie bez 
konieczności rozpoczynania rozmowy.  

6.7 ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ PODGLĄDU WIDEO 

Jeśli w jednym lokalu jest kilka odbiorników połączonych 
równolegle, odbiorniki dzwonią po kolei (kolejność jest 
ustawiona za pomocą przełączników SW2). W przypadku 
wywołania z panelu wideo obraz z kamery pojawia się na 
monitorze z kodem wew. INT=0. W trakcie czasu na 
podniesienie słuchawki, można wywołać obraz na innym 
monitorze wewnętrznym poprzez przycisk wywołania auto-

podglądu . 
Jeśli obraz jest wyświetlany na monitorze przez ponowne 

wciśnięcie przycisku  możemy cyklicznie przełączać podgląd 
innych kamer zainstalowanych w systemie. 

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

6.8 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ 

Wciskając przycisk podczas wywołania użytkownik 
zestawia połączenie audio z dzwoniącym lub z panelem 
z którego jest aktualnie wyświetlony podgląd obrazu. 
Po ponownym wciśnięciu przycisku i ekran wyłącza się 
i połączenie zostaje zakończone. 

6.9 SEPARACJA KANAŁÓW AUDIO (PUSH TO TALK) 

Jeżeli komunikacja między panelem wywołana a monitorem 
jest zakłócana przez otoczenie możemy aktywować funkcje 
dwóch jednokierunkowych kanałów audio przełączanych 
ręcznie. Aby aktywować tą funkcję należy pierwszy przełącznik 
z grupy oznaczonej SW1 ustawić na ON. Po aktywacji separacji 
kanałów fonicznych, aby osoba przy panelu nas słyszała 

trzymamy wciśnięty przycisk  , aby usłyszeć naszego 

gościa zwalniamy przycisk . 

Priorytet Sygnalizacja Funkcja 

1 
Miganie zielonej 
diody 

Aktywna funkcja 
automatycznego otwarcia 

2 
Świecenie diody 
czerwonej 

Otwarte drzwi główne 

3 
Powolne miganie 
diody czerwonej 

Otwarte drzwi dodatkowe 

4 
Powolne miganie 
diody żółtej 

Monitor w trybie 
programowania 

Aparat 
ustawiony 
w tryb „T” 
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W celu zakończenia konwersacji krótko wcisnąć . 

6.10 OTWARCIE DRZWI 

Po wywołaniu danego użytkownika z panelu, podczas 
rozmowy lub podczas używania funkcji autopodglądu można 

sterować elektrozaczepem  i bramą  wciskając 
odpowiedni przycisk.  

 Istnieje możliwość konfiguracji panelu wywołania tak, 
aby dało się sterować elektrozaczepem i bramą 
w dowolnej chwili.  

6.11 WTÓRNIK WYWOŁANIA 

Monitor posiada dwa złącza (S+ i S-) przeznaczone do 
podłączenia wtórnika wywołania. Na złączach tych w trakcie 
wywołania pojawia się sygnał zwarcia i może on służyć do 
załączenia dedykowanego wtórnika wywołania lub 
przekaźnika (np. nr ref 788/22). Wtórnik wywołania jest 
aktywowany w tym samym czasie co dowolny dźwięk 
wywołania monitora. Zaciski S+ i S- nie są przeznaczone do 
bezpośredniego załączania sygnalizatorów. 

6.12 DZWONEK LOKALNY 

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

Jeśli do monitora podłączony jest przycisk dzwonka lokalnego 
należy zmienić melodię sygnału wywołania tak, aby wywołanie 
z panelu różniło się od wywołania z przycisku dzwonka 
lokalnego.  

6.13 TRYB PROGRAMOWANIA 

Aby wejść do trybu programowania należy przytrzymać 
przycisk  przez co najmniej 5 sekund. Tryb programowania 
będzie zasygnalizowany migającą powoli żółtą diodą.  
Aby monitor wszedł w tryb programowania linia musi być w 
tanie wolnym (nie może trwać rozmowa, autopodgląd ani inny 
monitor nie może być w trybie programowania) 
W trybie programowania  
 

 Uruchamia lub wyłącza tryb autootwarcia po 
wywołaniu 

Wybór melodii sygnału wywołania z panelu (pięć 
tonów do wyboru) 
 

       Wybór melodii sygnału wywołania lokalnego (pięć 
tonów do wyboru) 
 
Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy powoduje wejście w 
tryb programowania funkcji interkomu. 
Aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu programowania należy 
przytrzymać przycisk  przez co najmniej 5 sekund. Jeśli 
użytkownik nie wyjdzie z trybu programowania, nastąpi to 
automatycznie po 10 minutach. 

Przyciski  i   sterują niezależnym stykami zwiernymi 
a także automatyką YOKIS i ich programowanie opisane jest 
w dalszej części instrukcji. 

6.14 PROGRAMOWANIE FUNKCJI INTERKOMU 

W systemie 2Voice przyciski monitora ,  mogą być 
zaprogramowane do wywołania innego użytkownika w tej 
samej kolumnie (klatce) i innego odbiornika w tym samym 
lokalu.  
W pierwszym przypadku wszystkie odbiorniki u wybranego 
lokatora będą dzwonić. 
W drugim przypadku zadzwoni tylko odbiornik o wybranym 
numerze wewnętrznym. 
 Programowanie interkomu 

 Podejdź do monitora, z którego ma następować wywołanie 
(lokal A). 

 Trzymając przycisk  przez co najmniej 5 sekund wejdź 
w tryb programowania. Monitor wyemituje sygnał 
potwierdzający wejście w tryb programowania (trzy sygnały) 
i dioda zacznie migać na żółto. 

 Wciśnij przycisk , lub , którym ma być wywołany 
wybrany lokal i przytrzymaj przez 3 sekundy. Monitor 
wyemituje potwierdzający dźwięk. (pojedynczy, krótki) 

 Podejdź do unifonu (lub monitora), który ma być 
wywoływany (lokal B) i naciśnij przycisk otwarcia 
elektrozaczepu, odbiornik wyemituje dźwięk potwierdzający 
prawidłowe zaprogramowanie przycisku.  
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 Czynność tę powtórz dla pozostałych przycisków. 

 Po zakończeniu w monitorze w lokalu a trzymając przycisk  
przez co najmniej 5 sekund wyjdź z trybu programowania. 
monitor wyemituje sygnał potwierdzający wyjście z trybu 
programowania (dwa ciągłe sygnały) i dioda zgaśnie, przed 
dwoma ciągłymi sygnałami monitor wyemituje pojedynczy 
krótki sygnał ponownego wejścia w tryb 
przeprogramowania interkomu – sygnał ten należy 
zignorować.  

 Sprawdź poprawność działania zaprogramowanej funkcji: 
w lokalu A - wciśnij przycisk rozmowy a następnie wciśnij 
zaprogramowany przycisk wywołania interkomowego. Jeśli 
interkom jest skonfigurowany prawidłowo odbiornik 
w lokalu B powinien zadzwonić. 

7 STEROWANIE AUTOMATYKĄ 

7.1 STEROWANIE BEZPOŚREDNIE 

Przyciski   sterujące niezależnymi stykami zwiernymi 
mogą być wykorzystane do sterowania automatyką. 
(zapalenie światła, wysterowanie rolet, bram). 

Po wciśnięciu przycisku  zostają zwarte zaciski X1 i X2,  

Po wciśnięciu przycisku  zostają zwarte zaciski Y1 i Y2,  
Styki te mają ograniczenie maksymalnego załączanego prądu 
do 50mA przy maksymalnym napięciu 24V DC 
Są to parametry wystarczające do bezpośredniego załączania 
automatyki niektórych urządzeń. Przy próbach załączania 
urządzeń o innych parametrach, lub konieczności pełnej 
separacji systemu domofonowego od systemu automatyki, 
można skorzystać z dodatkowego przekaźnika (np. nr ref. 
788/22) i zasilacza 12VDC (np. nr ref 1052/12). Inna opcja 
separacji, to sterowanie automatyką YOKIS. 

7.2 STEROWANIE BEZPRZEWODOWE AUTOMATYKĄ 
BUDYNKOWĄ YOKIS 

Monitory MIRO nr ref. 1750/15 i nr ref. 1750/16 mogą być 
zintegrowane z systemem automatyki budynkowej YOKIS. 

Przyciski ,  oprócz zwarcia bezpośredniego wysyłają 
sygnały do automatyki Yokis, co umożliwia bezprzewodowe 
sterowanie modułami wykonawczymi Yokis, a więc sterowanie 
automatyką domową (np. zapalenie światła,  wysterowanie 
rolet czy dodatkowych bram). 

Przycisk  współpracuje z kanałem 1,  

przycisk  współpracuje z kanałem 2. 
Aby sterować jednym lub więcej odbiornikiem za pomocą 
przycisku w monitorze z nadajnikiem, wymagane jest 
ustanowienie logicznego "połączenia" pomiędzy tymi 
urządzeniami. Po zakończeniu ustanawiania połączenia, po  
wciśnięciu przycisku dioda mignie raz (komenda o "wciśnięciu 
przycisku" zostanie wystana), natomiast po puszczeniu 
przycisku dioda mignie drugi raz (komenda o "puszczeniu 
przycisku" zostanie wystania). 
Każdy przycisk nadajnika może sterować w trybie 
bezpośrednim nawet 4 odbiornikami. Jeżeli kilka odbiorników 
jest przypisanych do tego samego przycisku, wtedy sterowanie 
jest scentralizowane: wszystkie połączone odbiorniki są 
sterowane jednocześnie. 

 Szczegóły konfiguracji YOKIS znajdują się 
w instrukcjach poszczególnych odbiorników, konfiguracja 
przycisków monitora przebiega analogicznie do 
konfiguracji przycisków pilota dwuprzyciskowego. 

7.2.1 K o n f i g u r a c j a  z  w y k o r z y s t a n i e m  
a p l i k a c j i  Y o k i s  P R O  

Z wykorzystaniem aplikacji Yokis Pro możliwe jest 
skonfigurowanie obu przycisków i pobranie konfiguracji do 
wideomonitora, zgodnie ze standardową procedurą 
(naciśnięcie jednego z dwóch przycisków dwa razy). 

Przycisk  współpracuje z kanałem 1  

Przycisk   współpracuje z kanałem 2  
Szczegóły dotyczące konfiguracji za pomocą aplikacji znajdują 
się w jej instrukcji obsługi 

7.2.2 K o n f i g u r a c j a  b e z  a p l i k a c j i  Y o k i s  P R O  

Alternatywnie dwa przyciski Yokis można skonfigurować bez 
korzystania z aplikacji YOKIS PRO. Monitor może pracować jak 
pilot Yokis z dwoma przyciskami. 

A Łączenie nadajnika z odbiornikiem 
1) Pięć razy krótko wciśnij na monitorze wybrany przycisk 
(każde naciśnięcie nie może trwać dłużej niż 0,7s) – dioda na 
monitorze zaczyna migać na 30 sekund informując o trybie 
oczekiwania na połączenie z modułem wykonawczym YOKIS.  
2) W trakcie migania diody na monitorze na odbiorniku YOKIS 
należy wcisnąć przycisk „połącz” („connect”) (potrzebny mały 
wkrętak lub długopis). Po prawidłowym sparowaniu dioda na 
monitorze przestanie migać.  

 

 Uwaga: odbiornik musi być zasilany. 

B Odłączenie odbiornika 
Aby usunąć połączenie: powtórz powyższą procedurę. 
 

C Jednoczesne sterowanie kilkoma odbiornikami 
Każdy przycisk może sterować bezpośrednio jednym do 
czterech odbiorników. Aby przypisać kolejne odbiorniki do 
przycisku należy powtórzyć procedurę z punktu A (łączenie 
nadajnika z odbiornikiem).  
 

D Tryb magistrali radiowej 
Jeśli ilość sterowanych urządzeń ma być większa niż cztery, lub 
ich odległości od monitora nie pozwalają na sterowanie 
bezpośrednio z monitora, to należy zastosować tryb magistrali 
radiowej. To rozwiązanie pozwala na podłączeni 
nieograniczonej ilości odbiorników. 
Pozwala to na: 

 wysłanie sygnałów sterujących do "Grupy" odbiorników 
przypisanych do "Magistrali radiowej"  
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 transmisję sygnałów od nadajnika do odbiorników 
znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem radiowym 
monitora  

 centralizacje sterowania wszystkich świateł i rolet okiennych 
Wszystkie odbiorniki (MTR2000ER - MTV500ER - 
MVR500ER) są kompatybilne z "Magistralą radiową". 
Sygnały sterujące do rolet okiennych mogą być wysyłane 
przez moduły do oświetlenia i odwrotnie. Połączenia są 
dwukierunkowe i mogą być zorganizowane liniowo, 
gwieździście lub w formie pierścienia. 

E Łączenie dwóch modułów wykonawczych w trybie 
magistrali radiowej 

 

 
 
Wciśnij przycisk "connect" na odbiorniku 1. Dioda rozpocznie 
miganie  
Podczas, gdy dioda będzie migać, wciśnij przycisk "connect" na 
odbiorniku 2.  
Jako potwierdzenie połączenia, dioda na odbiorniku 2 mignie 
raz, a na odbiorniku 1 przestanie migać; po zakończeniu 
procedury połączenia, na obu odbiornikach przekaźnik 
jednokrotnie przełączy stan. 
Uwaga: podczas tej fazy, zasięg każdego urządzenia jest 
zmniejszony o połowę, dzięki czemu zapewniona jest 
późniejsza praca w trybie "Magistrali radiowej". 
F Rozszerzenie zakresu sterowania za pomocą odbiorników 

pośredniczących 
1. Połącz „magistralę radiową” między dwoma modułami, 

jak opisano powyżej. 
2. Włącz w monitorze tryb parowania przez pięciokrotne 

szybkie naciśnięcie wybranego przycisku. W czasie gdy 
miga dioda na monitorze, naciśnij przycisk w otworze 
„connect” na odbiorniku  2. 

3. Utwórz punkt dostępowy na odbiorniku najbliżej 
wideomonitora, naciskając 7 razy przycisk na 
wideomonitorze  (ten sam, który został użyty 
w poprzednim kroku); dioda wideomonitora zacznie 
szybko migać. Następnie wciśnij jeden raz naciśnij 
przycisk w otworze „connect” na odbiorniku  1. Dioda na 
monitorze i dioda na odbiorniku przestaną migać. 
 

G Centralne sterowanie przez magistralę radiową 
Aby skonfigurować centralne sterowanie postępuj zgodnie 
z poniższymi punktami: 
1. Połącz „magistralę radiową” między modułami, jak opisano 

powyżej. 
2. Sparuj monitor z najbliższym odbiornikiem 

 Pięć razy wciśnij i przytrzymaj wybrany przycisk na 
monitorze. Dioda na monitorze miga przez 30 sekund 
informując o trybie oczekiwania na połączenie z modułem 
wykonawczym YOKIS.  

 W trakcie migania diody na monitorze wciśnij przycisk 
„połącz” („connect”) na odbiorniku YOKIS (potrzebny mały 
wkrętak lub długopis).  

 Po prawidłowym sparowaniu dioda na monitorze zgaśnie a 
odbiornik przełączy przekaźnik.  

3. Ustaw przycisk jako scentralizowany. 

 Wciśnij krótko dziesięć razy wybrany przycisk Yokis na 
monitorze. (dioda zacznie migać szybko) 

 W trakcie migania diody wciśnij wybrany przycisk sześć razy  

 Na koniec dioda mignie sześć razy aby potwierdzić 
ustawienia. 

4. Zdefiniuj tryb pracy „światła” (domyślnie), „rolety 
okienne”, „rolety i światła” 

Domyślnie przycisk jest ustawiony do obsługi modułów 
oświetleniowych (MTR2000ERP i MTV500ERP). Pomiń ten 
krok. 
Aby centralnie sterować modułami rolet MVR500ERP lub 
jednocześnie obsługiwać światła i rolety, należy postępować w 
następujący sposób: 

 Krótko naciśnij 10 razy dowolny przycisk wideodomofonu 
(menu konfiguracyjne Yokis). Dioda wideodomofonu zacznie 
szybko migać. 

 Gdy dioda LED miga, naciśnij wybrany przycisk 11 lub 20 
razy. 

 Po zakończeniu sekwencji wciskania dioda LED mignie 1 (lub 
10) razy, potwierdzając kalibrację. 

5. Zdefiniuj funkcję przycisku 
Postępuj zgodnie z instrukcjami w następnym akapicie, aby 
określić efekt, jaki powinien mieć przycisk: 
 
FUNKCJA PRZYCISKU: 

FUNKCJE MTR2000ERP MTV500ERP MVR500ERP 

Funkcja 1* 
Włączanie / 
wyłączanie 

Zmiana / 
wyłączenie 

Góra / stop / 
dół 

Funkcja 2 - 
Pamięć 

włączona 
Pozycja 

pośrednia 

Funkcja 3 Włączony Włączony Góra/stop 

Funkcja 4 Wyłączony Wyłączony Dół/stop 

* Konfiguracja domyślna 
Aby zmienić funkcję przycisku: 
1 - Krótko naciśnij 10 razy dowolny przycisk na 
wideodomofonie (menu konfiguracyjne Yokis). Drzwi wideo 
dioda LED telefonu będzie szybko migać. 
2 - Gdy dioda LED miga, naciśnij wybrany przycisk od 1 do 4 i 
wybierz żądaną funkcję: od 1 do 4, patrz wyżej. 
 3 - Dioda LED będzie migać od 1 (lub 4) razy, potwierdzając 
kalibrację.  
Przywracanie jednego przycisku Yokis do ustawień 
domyślnych 
Ustawienie domyślne = usunięcie połączeń przycisków, 
powrót do funkcji 1 (bistabilne), powrót do trybu 
bezpośredniego. 
1 Naciśnij krótko 10 razy przycisk na monitorze. Dioda na 
monitorze zacznie szybko migać. 
2 Gdy dioda LED miga, szybko naciśnij 15 razy przycisk, dla 
którego chcesz przywrócić ustawienia domyślne. 



STEROWANIE AUTOMATYKĄ 

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE AUTOMATYKĄ BUDYNKOWĄ YOKIS 
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3 Po 15-krotnym naciśnięciu dioda LED zamiga 5 razy, aby 
potwierdzić. 
Całkowite przywrócenie ustawień domyślnych obu 
przycisków wideodomofonu 
1 Naciśnij krótko 10 razy przycisk na monitorze. Dioda na 
monitorze zacznie szybko migać.  

2 Gdy dioda LED miga, szybko naciśnij 25 razy jeden 
z przycisków Yokis w monitorze 
3 Po 25-krotnym naciśnięciu, dioda LED zacznie migać, 
potwierdzając przywrócenie ustawień domyślnych.  
 

7.2.3 P r z y k ł a d o w a  k o n d i g u r a c j a  a u t o m a t y k i  b u d y n k o w e j  

 

 
 
Po prawidłowym połączeniu i skonfigurowaniu instalacji jak powyżej jest możliwe  

- z przyciskiem monitora (np. ) aktywować centralne zamykanie rolet;  

- drugim przyciskiem (np. ) aktywować wyłączenie świateł.  
 

 Aby uzyskać więcej informacji i szczegółowe konfiguracje, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą pilotów zdalnego 
sterowania z dwoma przyciskami na stronie www.yokis.com lub skorzystaj z instrukcji poszczególnych modułów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yokis.com/
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8 PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZENIOWY 

8.1 ZESTAW JEDNOLOKATORSKI 

Poniżej znajduje się schemat połączeniowo-konfiguracyjny dla podstawowej instalacji z jednym panelem wywołania i dwoma 
monitorami. Bardziej rozbudowane schematy połączeń i tabelę ustawień dip-switch można znaleźć w instrukcji zasilacza 
1083/20A, lub w katalogu technicznym systemu 2VOICE. 

 Po zainstalowaniu monitora należy go zaadresować. 
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9 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. 
 

 


