
 
 
 

• Opis 

Zalecana wysokość montażu, jeżeli nie obowiązują inne regulacje 

1. Ekran 
2. Stała czerwona LED = dzwonek wyłączony 

Migająca czerwona LED = wybór sygnału dzwonka 
Stała zielona LED = komunikacja w trakcie 
Migająca zielona LED = przychodzące wywołanie 

3. Klawisz aktywacji panelu / podglądu kamer 
Bezpośrednie włączenie panelu zewnętrznego (bez wywołania) / podgląd kamer / 
wywołanie centrali portierskiej (jeżeli obecna w systemie) 

4. Klawisz otwarcia zamka 
Bezpośrednie sterowanie zamkiem przy domyślnym panelu zewnętrznym (bez 
wywołania) lub sterowanie zamkiem przy aktywnym panelu. 
Stała LED = naciśnięty klawisz otwarcia zamka 
* Migająca LED = zamek otwarty 
* Wyłączona LED = zamek zamknięty 

5. Klawisz funkcji „ulubione” (patrz konfiguracja w pozycji M) 
6. Regulacja głośności i wyłączenie dzwonka 
7. Regulacja jasności obrazu 
8. Regulacja koloru obrazu 
 
Uwaga: po naciśnięciu klawisze 3/4/5 są podświetlane i emitowany jest dźwięk, który nie 
może być wyłączony. 
 
9. Mikroprzełącznik ON / OFF zakończenia linii. Ustawić w pozycji ON na ostatnim 

aparacie w pionie lub odgałęzieniu linii. 
10. Zaciski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS. 
11. Zaciski podłączenia przycisku dzwonka przy drzwiach 
12. Gniazda konfiguratorów 
13. Mikroprzełącznik Slave / Master. 
 
* Funkcja Stan Zamka 
Ta funkcja sygnalizuje stan zamka: kiedy jest on otwarty, „LED zamka” miga, a kiedy 
zamknięty, pozostaje zgaszona (tylko w systemach z zamkami lub aktorami 
przekaźnikowymi przewidzianymi dla tej funkcji) 



 

Gniazda konfiguratorów 

Bezpieczny 
zamek 

Ta funkcja pozwala sterować zamkiem tylko jeżeli trwa komunikacja między 
panelem zewnętrznym a aparatem wewnętrznym. Aby aktywować tą 
funkcję należy włożyć konfigurator JMP. 
Uwaga: ta funkcja uniemożliwia działanie klawisza otwarcia zamka oraz 
klawisza „ulubione” (w konfiguracji M=1), bez komunikacji z panelem. 

Adres aparatu: Konfiguratory umieszczone w pozycji N przypisują każdemu 
aparatowi numer identyfikacyjny w obrębie systemu. Aparaty wewnętrzne 
muszą być skonfigurowane w rosnącym porządku. Aparaty wewnętrzne w 
mieszkaniu (maks. 3 na mieszkanie bez interfejsu 346850) muszą być 
skonfigurowane z tym samym numerem w N. Jako dodatkowe mogą być 
podłączone wideodomofony, domofony lub dzwonki.  

Powiązany panel zewnętrzny: Konfiguratory umieszczone w pozycji P 
przypisują aparatowi domyślny panel zewnętrzny, czyli pierwszy panel, który 
jest aktywowany (bez wywołania) po naciśnięciu klawisza aktywacji i przy 
którym będzie (bez wywołania) sterowany zamek. 

Tryby pracy: 

Mod 0 = Włączenie oświetlenia schodów 
Mod 1 =  Bezpośrednie otwarcie zamka przy panelu (skonfigurowanym z 

P+1) bez wywołania lub sterowanie aktorem ref 346210 
(skonfigurowanym z P+1 i MOD=5), lub sterowanie aktorem zamka 
ref 346230 (skonfigurowanym z P+1) 

Mod 2 = Automatyczna aktywacja kamery panelu zewnętrznego 
(skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub 
sterowanie aktorem 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=9). 

Mod 3 = Interkom między aparatami wewnętrznymi; wywołanie aparatów 
wewnętrznych skonfigurowanych tym samym adresem. 

Mod 4 = Interkom ogólny. Wywołuje wszystkie aparaty wewnętrzne w 
systemie. 

Mod 5 = Interkom między aparatami skonfigurowanymi z N=1 i N=2. 
N=1 wywołuje N=2 
N=2 wywołuje N=1 

Mod 6 = Interkom predefiniowany. Funkcja Interkomu domyślnego, 
wywołującego aparat wewnętrzny skonfigurowany z N=1. 
Pozwala wywołać ze wszystkich aparatów w systemie aparat 
skonfigurowany z N=1. 
Aparat skonfigurowany z N=1 może odbierać wywołania, ale nie 
może ich wysyłać. 

** UWAGA: konfigurator JMP (ref. 3501/JMP) należy zamówić oddzielnie. 

Należy pamiętać o odłączeniu zasilania na ok. 1 minutę po każdej zmianie 
konfiguracji.  

• Instalacja z puszką 503E 



 

• Schemat połączeń 

• Wybór dźwięku wywołania 

• Wybór dźwięku dla wywołania z głównego panelu zewnętrznego (S=0) 

• Wybór dźwięku dla wywołania interkomowego 

• Wybór dźwięku wywołania z przycisku dzwonka 

Podnieść słuchawkę na ok 30 sekund. LED zacznie 
migać na czerwono, sygnalizując wejście w tryb 
programowania 

Odłożyć słuchawkę, aby zatwierdzić wybór  

lub zaczekać na koniec sygnału, aby nie 

zapamiętywać 

Uwaga: jeżeli w ciągu 20 sekund od rozpoczęcia trybu programowania sygnału nie zostanie wykonana żadna operacja, aparat powróci do normalnego trybu 

pracy. 

Uwaga: podczas programowania sygnału nie należy trzymać słuchawki przy uchu. 



 

• Uwagi, zalecenia i prawa klienta 

Należy zapoznać się dokładnie i zastosować się do poniższych uwag i zaleceń 
oraz zachować je na przyszłość do wglądu. Nieprzestrzeganie poniższych 
zaleceń będzie skutkowało wygaśnięciem praw gwarancyjnych. 

Produkt może być instalowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i nie może być narażony na kontakt z wilgocią. Nie dotykać 
wilgotną dłonią. 
Zabronione jest używanie płynów i aerozoli czyszczących 
Zabronione jest zasłanianie otworów wentylacyjnych 
Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w urządzenie 
Zabronione jest usuwanie elementów zabezpieczających z urządzeń 
Zabronione jest wykonywanie prac związanych z instalacją lub montażem przez niewykwalifikowane osoby. 
Zabroniona jest instalacja urządzenia w pobliżu cieczy, pyłów, szkodliwych gazów oraz w innych potencjalnie szkodliwych 
warunkach 
Zabroniona jest instalacja urządzenia w pobliżu źródeł ciepła / zimna, nawiewów gorącego / zimnego powietrza. 
Zabroniony jest montaż urządzenia na nieodpowiednich powierzchniach 

Zagrożenie porażeniem prądem.  

Uwaga: instalacja, konfiguracja, uruchomienie i serwis muszą być realizowane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel. 
Upewnić się, że instalacja na ścianie została przeprowadzona prawidłowo. 
Prowadzić okablowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Podłączyć przewody zasilania zgodnie z instrukcją. 
Używać wyłącznie produktów wskazanych w dokumentacji do jakiejkolwiek rozbudowy systemu. 

W przypadku nieprawidłowego montażu lub montażu na niewłaściwych powierzchniach istnieje ryzyko odpadnięcia i 
uszkodzenia urządzenia. Przed każdym działaniem, pracami w obrębie systemu należy odłączyć urządzenie od 
zasilania oraz wyłączyć zasilanie systemu. 


