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2.

Niniejsza instrukcja dotyczy montażu i konfiguracji panelu
wywołania Mikra 2 w systemie 2Voice

Przed montażem i uruchomieniem panelu 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.
 Instalacja wideodomofonowa musi być wykonana zgodnie
z obowiązującymi normami.
 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 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.), które mogą powodować korozję.
 Panel ten musi być zasilany wyłącznie z dedykowanego
zasilacza systemowego 2Voice

 nr ref. 1784/1 z jednym przyciskiem i ikonami
wizualizującymi stan pracy systemu w wersji
jednolokatorskiej.
 nr ref. 1784/2 z dwoma przyciskami w wersji
dwulokatorskiej.
W skład podstawowego systemu wideodomofonowego
jednolokatorskiego wchodzi:
 Panel wywołania montowany na zewnątrz budynku
np. panel MIKRA 2 nr ref. 1784/1
 Zasilacz systemowy 2Voice nr ref. 1083/20A
 Monitor (np. nr ref. 1750/1).
 Elektrozaczep typu NC (bez napięcia zamknięty).
System podstawowy może być rozbudowany o kolejne
odbiorniki, a także o kolejne panele wywołania.
Rozbudowa o dodatkowe monitory (max 4 w każdym lokalu)
wymaga odpowiedniej ilości odbiorników, a także
dystrybutorów wideo nr ref. 1083/55.
Najpopularniejsze odbiorniki w systemie 2Voice to:
 nr ref: 1183/5- Unifon słuchawkowy MIRO
 nr ref. 1183/7- Unifon głośnomówiący MIRO
 nr ref. 1750/1 - monitor słuchawkowy MIRO z ekranem 4,3
cala, kolor biały
 nr ref. 1750/16 - monitor głośnomówiący MIRO z ekranem
4,3 cala, kolor biały
 nr ref. 1750/15 - monitor głośnomówiący MIRO z ekranem
4,3 cala, kolor czarny
 nr ref. 1719/1 - monitor głośnomówiący VMODO
z ekranem 7 cali, kolor biały
 nr ref. 1083/58A – bramka IP, po podłączeniu z Internetem
umożliwia przekierowanie rozmowy na smartphone’a.
System może być rozbudowany o kolejne panele wywołania,
wymaga to odpowiednich interfejsów – szczegóły w Katalogu
Technicznym Systemu 2Voice dostępnym na stronie
urmet.com.pl
1.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania jest następująca:
 1 x panel wywołania w wersji natynkowej jedno lub
dwuprzyciskowy (w zależności od modelu).
 1 x zapasowy wkręt do zamykania obudowy (gwint m3 łeb
stożkowy, na klucz imbusowy 2).
 1 x bit imbus CR-V 2mm pod klucz ¼ cala do zamykania
obudowy panelu.
 1 x etykieta opisowa pod grawer (2 x w panelu
dwuprzyciskowym).
 4 x kołki rozporowe 5 (wkręt plus koszulka).
 1 x instrukcja instalacji.
W przypadku niezgodności zawartości opakowania
z powyższym zestawieniem należy skontaktować się
z dostawcą urządzenia.

UWAGI DLA INSTALATORA SYSTEMU 2VOICE

Połączenia może wykonać instalator posiadający:
 doświadczenie i niezbędne zdolności manualne,
 uprawnienia elektryczne,
 niezbędne narzędzia (np. miernik uniwersalny, zestaw
wkrętaków, wiertarka udarowa, poziomica, miara)
 znajomość instalacji elektrycznej w budynku i dostęp do
rozdzielni głównej
Wszelkich połączeń należy dokonywać po odłączeniu
napięcia zasilania.
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3.

OPIS OGÓLNY

Panel wywołania Mikra 2 z kamerą kolorową nr ref 1784/1 i
1784/2 jest dedykowany do systemu 2VOICE, zastępuje on
panel Mikra nr ref 1783/1 (z kamerą kolorową) i numer
referencyjny 1783/2 (czarno-biały).
Zaprojektowany w linii stylistycznej Mikra 2 i wyposażony
w przycisk (przyciski) wywołania. Wykonany jest ze znalu
(stopu cynku z aluminium).
Panel Mikra 2 może być używany jako panel główny
w systemach domofonowych jedno lub dwurodzinnych (od 1
do 18 paneli wywołania). Można go także zastosować
w systemach wieloklatkowych jako dodatkowy panel
wywołania jednego lub dwóch lokatorów (np. wejścia do
domów jednorodzinnych na ogrodzonych osiedlach).
Panel przewidziany jest do montażu natynkowego. Dzięki
swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do montażu
na słupkach o szerokości 100mm.
3.1.

PODSTAWOWE FUNKCJE

 Panel dedykowany do systemu 2Voice
 Szerokość 100mm
 Wywołanie użytkownika za pomocą przycisków
bezpośredniego wywołania (jeden lub dwa w zależności od
wybranego panelu)
 Możliwość
prowadzenia
rozmowy
łącznie
z przekazywaniem obrazu z kamery.
 Szerokokątna kamera kolorowa z podświetleniem LED
 Komunikaty optyczne (DDA) – funkcja dostępna tylko
w panelach jednoprzyciskowych nr ref 1784/1.
 Podświetlana etykieta opisowa
 Programowanie modułu (w trybie offline) za pomocą dipswitch’y.
 Możliwość podłączenia modułu dla osób niedosłyszących
(nr ref. 1723/48)
 Potwierdzenie dźwiękowe wywołania, błędu oraz
zakończenia rozmowy.
 Sygnalizacja dźwiękowa stanu zajętości.
 Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu (od 1 do 9
sekund).
 Niezależne wyjście bezpotencjałowe do sterowania
napędem bramowym.
 Dwa tryby sterowania elektrozaczepem: Zawsze
i Selektywnie.
 Przycisk lokalnego wyjścia (zwarcie zacisków PA)
 Obsługa kontaktronu (kontaktron zamknięty w zaciski SP)
 Regulacja głośności panelu.

OPIS
OPIS OGÓLNY
OGÓLNY

4.

4

PARAMETRY TECHNICZNE

System

2VOICE

Ilość przycisków

1 (w nr ref. 1784/1)
2(w nr ref. 1784/2)

Materiał wykonania

Front ze znalu

Napięcie zasilania

36-48V DC (linia 2Voice)

Temperatura pracy

-5°C ÷ +45°C

Wymiary: (szer. x wys. x gł.)

100 x 180 x 28 mm

Pobór
prądu
spoczynku

35 mA max

w

stanie

Maksymalny pobór prądu

250 mA max

Odporność
na
mechaniczne

IK 07

Klasa szczelności

uderzenia

IP 55

Max parametry przekaźnika Max 200mA
(NO)
30V DC
Sygnalizacje optyczne (tylko
Funkcje dodatkowe:
w nr ref 1784/1)
Typ NC (standardowy)
Parametry
Elektrozaczepu
Max 500mA
(SE+, SE-)
12-24 V DC
EN 61000-6-3,
Normy:
EN 61000-6-1
5.
5.1.

OPIS DZIAŁANIA
DZWONIENIE

Z panelu wywołania można zadzwonić do użytkowników
poprzez naciśnięcie odpowiadającego przycisku.
Po wybraniu wywoływanego lokalu może nastąpić:
System wolny: Panel wyemituje potwierdzający dźwięk,
wywołanie trafi do użytkownika.
System zajęty: Panel wyemituje ostrzegawczy dźwięk, (w
panelu jednolokatorskim odpowiednia ikona sygnalizacyjna
zostanie podświetlona na czerwono) Należy spróbować
ponownie za chwilę.
Jeśli system ma zainstalowaną centralę portierską
włączoną w tryb dzienny, wszystkie połączenia z paneli
głównych będą przechwytywane przez centralę.
5.2.

STEROWANIE ELEKTROZA CZEPEM

Panel wywołania ma dwa złącza przewidziane do obsługi
elektrozaczepu (SE- i SE+). Ze styków tych może być zasilony
elektrozaczep typu NC (bez napięcia zamknięty) 24V DC lub
12V DC. Jeśli panel ma sterować elektrozaczepem
rewersyjnym, to system musi posiadać dodatkowy przekaźnik
np. nr ref. 788/24DC i dodatkowy zasilacz dedykowany do
elektrozaczepu np. nr ref 1052/12. Zasilanie elektrozaczepu
rewersyjnego
wymaga
doprowadzenia
dodatkowych
przewodów o odpowiednich przekrojach.
Elektrozaczep jest aktywowany w następujących przypadkach:
Wciśnięcie przycisku lokalnego otwarcia (zwarcie styków PA).
Po otrzymaniu polecenia otwarcia z odbiornika (otwarcie
może działać tylko w trakcie rozmowy z danym panelem, lub
w dowolnym momencie w zależności od konfiguracji trybu
otwarcia Zawsze/Selektywnie).
Po
wywołaniu
odbiornika
z
włączoną
funkcją
„automatycznego otwarcia drzwi”.
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Czas otwarcia elektrozaczepu jest ustawiany za pomocą
przełączników.
W panelu jednolokatorskim otwarcie elektrozaczepu jest
sygnalizowane podświetleniem na zielono odpowiedniej
ikony.
5.3.

PANEL DWUPRZYCISKOWY NR REF. 1784/2

STEROWANIE NAPĘDEM BRAMOWYM

Panel wyposażony jest w dwa bezpotencjałowe zaciski „N.O.”,
zaciski te są połączone z normalnie otwartymi stykami
przekaźnika. Zaciski N.O.
pozwalają na niezależne
wysterowanie napędu bramowego. Przekaźnik jest
aktywowany na czas 1 sek. po otrzymaniu polecenia
z odbiornika (zgodnie z ustawionym trybem sterowania
elektrozaczepu: zawsze/selektywnie).
Przekaźnik NIE jest przystosowany do bezpośredniego
podłączenia mechanizmu napędu bramowego. Przekaźnik
należy zawsze podłączać pod sterownik napędu bramy.
W celu połączenia panelu z napędem bramy konieczna jest
instrukcja obsługi sterownika napędu bramowego
6.
6.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BUDWA PANELU
WIDOK Z PRZODU

Głośnik
Diody LED oświetlające obraz dla kamery
Kamera szerokokątna
Podświetlana etykieta opisowa
Ikony sygnalizujące stan pracy systemu dedykowane dla
osób niesłyszących (tylko w nr ref 1784/1)
Przycisk wywołania użytkownika (górny domyślnie
dzwoni na 0, dolny domyślnie dzwoni na 1)
Mikrofon
Wkręt zamykający obudowę panelu

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

WIDOK WNĘTRZA PAN ELU PO ZDJĘCIU
OBUDOWY

Przełączniki konfiguracyjne typu DIP SWITCH
Przełącznik obracany (regulacja czasu rozmowy)
Złącza podłączenia do systemu
Otwór do wprowadzenia przewodów
Regulacja głośności panelu
Nie dotykać!!! – ustawiono fabrycznie
Uszczelka przeciwodblaskowa
Złącze modułu dla osób niedosłyszących nr ref. 1723/48

BUDWA PANELU

PANEL JEDNOPRZYCISKOWY NR REF. 1784/1

6.2.
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7.

1.
2.

MONTAŻ PANELU

Sprawdź zawartość opakowania (patrz punkt 1)
Zaplanuj miejsce montażu panelu wywołania
Standardowa wysokość montażu panelu to 155 –
160cm * od powierzchni podłoża.

Przy montażu uwzględnij zakres widzenia kamery.
*Jeśli panel ma zapewnić wygodny dostęp dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla dzieci
środek urządzenia musi znajdować się na wysokości pomiędzy
75 cm a 140 cm.

 przewody do sterowania napędem bramy (np. OMY 2x1)
Między panelem wywołania a sterownikiem bramy.
 przewód do przycisku wyjścia (np. OMY 2x1) miedzy
przyciskiem wyjścia a panelem. Przycisk wyjścia należy
umieścić poza zasięgiem osób znajdujących się na
zewnątrz, jednak musi on być w okolicy furtki, tak, aby
ustawiony czas otwarcia elektrozaczepu pozwolił na
swobodne wyjście.
 Przewód do sygnalizacji otwartych drzwi np. YTDY 4X0,5
między panelem wywołania a kontaktronem NC.
Na zewnątrz należy stosować przewody ziemne (czarne).
Wszystkie przewody muszą być jednoznacznie i trwale
oznaczone, aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowego
połącznia
5.

Za pomocą załączonych kołków rozporowych (5mm) (lub
odpowiednich wkrętów, jeśli panel jest montowany na
słupku) zamontuj panel na stabilnym, płaskim podłożu
wyprowadzając przewody w miejscu do tego
dedykowanym.

Zakres widzenia kamery w pionie

Zakres widzenia kamery w poziomie

MONTAŻ
MONTAŻ PANELU
PANELU

3.

Otwórz panel wywołania (należy wykręcić wkręt [8] na
dole obudowy za pomocą załączonego bitu (do bitu
potrzebny jest odpowiedni klucz do końcówek typu BIT ¼
cala (C6,3 E6,3), lub imbus CR-V 2mm.
4. Pod panel doprowadź odpowiednią ilość przewodów
z uwzględnieniem miejsca przewidzianego na ich
wyprowadzenie i wysokości montażu panelu.
do panelu należy doprowadzić:
 Przewód podłączenia do systemu 2Voice (np. pojedyncza
para skrętki kat 5E (do 100m) lub XZTKMXpw 2x0.8 (do
150m)) między rozdzielnią w budynku (zasilaczem
systemowym) a panelem wywołania
 przewody od elektrozaczepu (np. OMY 2x1mm) między
panelem a elektrozaczepem.
I w razie potrzeby:

6

6.

Odpowiednio ustaw przełączniki dip switch (szczegóły
w kolejnym rozdziale).
7. W rozdzielni głównej zamontuj i podłącz urządzenia
systemowe zgodnie z ich instrukcjami
8. Zamontuj odbiorniki (np. monitory) zgodnie z ich
instrukcjami.
9. Zamontuj i urządzenia dodatkowe (elektrozaczep,
kontaktron, przycisk wyjścia, sterownik napędu bramy)
zgodnie z ich instrukcjami
Dotnij przewody zostawiając ok 10 cm zapasu i podłącz
przewody do listew zaciskowych. (Podstawowe
schematy połączeniowo/konfiguracyjne znajdują się
na końcu niniejszej instrukcji. Pozostałe schematy
połączeń dostępne są w Katalogu Technicznym
Systemu 2Voice. Opis zacisków dostępny jest w
kolejnym rozdziale.
Połączeń
zasilającym.

dokonuj

przy

odłączonym

napięciu
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10. Wypełnij i umieść etykietę opisową we froncie panelu.

14. Przykręć go wkrętem od dołu i zdejmij folie ochronną

OPIS ZACISKÓW

SE+

Elektrozaczep 12/24V DC (+)

SE-

Elektrozaczep - 12/24V DC (-)

PA

Przycisk
(zwierny)

11. Włącz zasilanie systemu
12. Sprawdź działanie systemu (ewentualnie
ustawienia głośności [13]).
13. Załóż front na panel

dostosuj

Prawa listwa
zaciskowa

SP
SP

Sygnalizacja
(kontaktron
pocztowa

wyjścia

otwartych
drzwi
NC) / Skrzynka

LINE

Magistrala
dowolna)

N.O.

Styki
sterowania
(odseparowane)

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

lokalnego

2Voice

(polaryzacja
bramą

OPIS ZACISKÓW

Prawa listwa
zaciskowa

8.
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9.

TRYB OTWARCIA DRZWI (DIP 3)

KONFIGURACJA

Elektrozaczep może być sterowany w trybie „zawsze” lub
„selektywnie”.
Selektywnie – elektrozaczep może być zwalniany tylko w
trakcie rozmowy, lub po wywołaniu podglądu z danego
panelu.
Zawsze – Wciśnięcie przycisku otwarcia w odbiorniku
powoduje otwarcie wszystkich elektrozaczepów sterowanych
z paneli głównych oraz paneli dodatkowych z danej klatki.
9.1.

PRZERWANIA ROZMOWY (DIP 4)

USTAWIENIA SW4 (AUX)

Główny
Dip 1

Typ panelu

Dip 4

Dip 5

Dip 6

1

Adres panelu
dodatkowego

Podświetlenie kamery może być wyłączone, jeśli oświetlenie
dodatkowe zewnętrzne pozwala na identyfikację gości o
każdej porze.
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW (DIP 6)

selektywnie
Dip 3

Jeśli funkcja przerwań jest aktywna, to podgląd z kamery, lub
rozmowa interkomowa może zostać przerwana przez
wywołanie z panelu.
PODŚWIETLENIE KAMERY (DIP 5)

0
Dip 2

Dodatkowy

zawsze

Tryb otwarcia
drzwi

Panel MIKRA 2 nr ref 1784/1 musi być zawsze ustawiony jako
jednolokatorski, panel MIKRA 2 nr ref 1784/2 musi być zawsze
ustawiony jako dwulokatorski. Nie należy zmieniać pozycji
tego przełącznika.
9.2.

wyłączone

włączone

włączone

wyłączone

jednorodzinny

dwurodzinny

Przerwania
rozmowy

USTAWIENIA SW3 (NUMER PANELU)

Grupa przełączników SW3 odpowiada za numer ID panelu
wywołania.
Ustaw numer ID panelu wywołania od 0 do 3. Jeśli panel
wywołania jest panelem głównym, lub 0-31 jeśli panel
wywołania jest panelem dodatkowym. Adres panelu
ustawiamy zgodnie z poniższym rysunkiem.

Oświetlenie
kamery

Liczba
użytkowników

TYP PANELU WYWOŁANIA (DIP 1)

Panel wywołania może być skonfigurowany jako główny lub
dodatkowy. Z panelu głównego można uzyskać połączenie ze
wszystkimi użytkownikami systemu. Z paneli dodatkowych
możemy połączyć się tylko z użytkownikami w kolumnie, do
której ten panel należy. Panel Mikra 2, ze względu na
ograniczoną liczbę przycisków, może być stosowany jako
główny w systemach z maksymalnie dwoma wywoływanymi
lokalami, lub, jako dodatkowe, w systemach z max dwoma
wywołaniami w poszczególnych klatkach (np. na osiedlach
domów jedno lub dwurodzinnych).
ADRES PANELU DODATKOWEGO (DIP 2)
KONFIGURACJA
KONFIGURACJA

W kolumnie (klatce) mogą być założone dwa dodatkowe
panele wywołania, muszą one mieć różne adresy zgodnie z
numerem wejścia w 1083/50 do którego są podłączone.
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W systemie nie mogą występować dwa główne panele
wywołania o tym samym numerze ID. Dwa panele dodatkowe
o tym samym numerze mogą występować w instalacji, jednak
muszą się różnić adresem dodatkowym (SW4 DIP 2).
Numer ID dodatkowych paneli głównych musi być zgodny z
numerem klatki, czyli numerem ID interfejsu klatkowego
1083/50 do którego panel został podłączony.
Numer panelu dodatkowego musi być zgodny z numerem
wejścia (IN 0 lub IN 1) w interfejsie klatkowy, do którego dany
panel został podłączony.

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

KONFIGURACJA

Numer panelu głównego musi być zgodny z numerem wejścia
(IN 0, IN 1, IN 2, IN 3) w interfejsie paneli głównych nr ref
1083/75, do którego dany panel został podłączony.
W systemie z jednym panelem wywołania, panel musi być
ustawiony jako główny o numerze ID = 0
W każdym systemie domofonowym musi być jeden panel
wywołania ustawiony jako główny o numerze ID = 0.
9.3.

USTAWIENIA SW2

CZAS OTWARCIA DRZWI.

1 sekunda

6 sekund

DIP 4 ustawiony na OFF przycisk wywołuje odbiornik nr 0,
(domyślnie)
DIP 4 ustawiony na ON przycisk wywołuje odbiornik nr 1.
ZASTOSOWANIE STYKÓW CZUJNIKA OTWARTYCH DRZWI

Parametr ten umożliwia zastosowanie styków SP-SP do jednej
z poniższych funkcji.
Czujnik otwartych drzwi (kontaktron normalnie zamknięty
zamiast fabrycznie założonej zwory).
Skrzynka pocztowa* – sygnalizacja wiadomości w skrzynce
odbiorczej.
*Do przyszłych zastosowań - aktualnie funkcja niedostępna.
Domyślnie: sygnalizacja otwartych drzwi

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2

TRYB PRACY KAMERY

3 sekundy

9 sekund

Przełącznik DIP 6 może być zastosowany do zmiany trybu
pracy kamery z 50Hz na 60Hz.
9.4.

Pozycja przełączników Dip 1 i Dip 2 odpowiada za czas
zadziałania elektrozaczepu.
włączony
wyłączony
Ograniczneie
Dip 3
autopodglądu

Dip 4

Wywolanie 1

Stan drzwi

Skrzynka
pocztowa

50Hz

60Hz

Pozycja obracanego przełącznika SW1
odpowiada za gwarantowany czas rozmowy,

Typ kamery

OGRANICZENIE FUNKCJI AUTOPODGLĄDU

Parametr ustawiony w panelu za pomocą DIP 3 pozwala na
ograniczenie możliwości autopodglądu obrazu z kamery
panelu dla użytkowników o numerach parzystych lub
nieparzystych. Po jego aktywacji użytkownicy o parzystych
adresach mogą załączyć podgląd tylko w panelach o
parzystych numerach ID, a użytkownicy o nieparzystych
numerach mogą załączyć podgląd tylko w panelach o
nieparzystych numerach ID.
Panel główny o ID = 0 jest dostępny dla wszystkich
użytkowników, bez względu na ustawienia.
PRZESUNIĘCIE WYWOŁANIA PRZYCISKU

W panelu jednolokatorskim 1784/1, ustawienie przełącznika
DIP 4 umożliwia zmianę numeru odbiornika wywoływanego za
pomocą przycisku.

(CONV

Poz 0 = 1s

Poz 1 = 10 s

Poz 2 = 20 s

Poz 3 = 30 s

Poz 4 = 40 s

Poz 5 = 50 s

Poz 6 = 60 s

Poz 7,8, 9= 70 s

TIME)

Gwarantowany czas rozmowy musi być ustawiony
jednakowo we wszystkich panelach wywołania
w systemie.

Modyfikacja
wywołań

Czujnik otwartych
Dip 5 drzwi/skrzynka
pocztowa

Dip 6

Wywołanie 0

PRZEŁĄCZNIK OBRACANY SW1

9.5.

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Domyślne ustawienia parametrów wyglądają następująco
Ustawienie
Nr
Poz.
Parametr (opis)
domyślne
przełącznika Przeł.
Typ panelu
Główny
SW4 DIP 1
OFF
Numer panelu dod.
0
SW4 DIP 2
OFF
Tryb otwarcia
Selektywnie
SW4 DIP 3
OFF
elektrozaczepu/bramy
Przerwania
NIE
SW4 DIP 4
OFF
Podświetlenie kamery
Włączone
SW4 DIP 5
ON
Jednorodzinny 1784/1
OFF
SW4 DIP 6
Dwurodzinny 1784/2
ON
Numer ID panelu
0
SW3 Dip 1-5 OFF
Czas otwarcia
1s
SW2 Dip 1-2 OFF
elektrozaczepu
Ograniczenie funkcji
Wyłączone
SW2 DIP3
OFF
autopodglądu
Przesunięcie wywołania
0
SW2 DIP4
OFF
przycisku
Złącze czujnika otwarcia
Otwarcie drzwi SW2 DIP5
OFF
drzwi
Tryb pracy kamery
50Hz
SW2 DIP5
OFF
Gwarantowany czas
30s
SW1
Poz 3
rozmowy

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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KONFIGURACJA

Dip 1
Czas otwarcia EZ
Dip 2

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2
DODATKOWE SYGNALIZACJE OPTYCZNE I DŹWIĘKOWE

USTAWIENIE DOMYŚLNE PANELU JEDNORODZINNEGO

10. DODATKOWE SYGNALIZACJE OPTYCZNE I DŹWIĘKOWE

NR REF. 1784/1

Komunikaty optyczne są dostępne tylko w panelu
jednoprzyciskowym nr ref. 1784/1.
Panel ten może optycznie sygnalizować stany pracy systemu
zgodnie z poniższą tabela
Symbol

Kolor:

USTAWIENIE DOMYŚLNE PANELU DWURODZINNEGO
NR REF. 1784/2

Zielony
Czerwony

9.6.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI PANELU

Parametry audio są domyślnie ustawione
optymalnie na etapie produkcji, więc
zazwyczaj nie ma koniczności regulacji
głośności.
Jeśli jednak wystąpi taka potrzeba użyj
małego wkrętaka krzyżakowego (rozmiar
np. PH0) i potencjometru RV2 (13) w celu
dostrojenia głośności do warunków
otoczenia.

Opis
Połączenie
wychodzące
Zajęty

Sygnał
dźwiękowy
2X beep
4x beep

Pomarańczowy

Trwająca
rozmowa

1x beep

Zielony

Drzwi
otwarte

1x beep*

*czas zależy od ustawienia czasu działania elektrozaczepu.

11. UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

DODATKOWE
DODATKOWE SYGNALIZACJE
OPTYCZNE II DŹWIĘKOWE
SYGNALIZACJE OPTYCZNE
DŹWIĘKOWE

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.
12. SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

Poniżej dostępne są podstawowe schematy połączeniowo-konfiguracyjne dla zestawów jedno i dwurodzinnych.
Te i pozostałe schematy, a także opis pozostałych podzespołów dostępne są w instrukcjach poszczególnych urządzeń systemu
2Voice, a całościowy opis systemu dostępny jest w katalogu technicznym systemu 2Voice.
Wszystkie dostępne instrukcje dostępne są bez logowania na stronie www.urmet.com.pl
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PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2
SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

12.1. Z E S T A W J E D N O L O K A T O R S K I

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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SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
12.2. Z E S T A W D W U L O K A T O R S K I

SCHEMATY
SCHEMATY POŁĄCZENIOWE
POŁĄCZENIOWE

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2
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KARTA GWARANCYJNA

13. 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 MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2

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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KARTA GWARANCYJNA

Podpis sprzedawcy:

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2

PANEL MIKRA 2 NR REF. 1784/1 I 1784/2
WARUNKI GWARANCJI

14. 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
WARUNKI GWARANCJI
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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