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UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOFONU CYFROWEGO 
 

POŁĄCZENIE Z LOKALEM: 

Aby nawiązad połączenie z wybranym numerem lokalu należy wprowadzid z klawiatury 

w panelu zewnętrznym jego numer. W miarę wprowadzania numeru na wyświetlaczu pojawią się 

kolejne cyfry wybieranego numeru. W przypadku pomyłki można skasowad cyfrę klawiszem        . 

Klawiatura domofonu standardowo posiada wbudowaną elektroniczną listę lokatorów. 

Umieszczone na liście nazwiska są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, a intuicyjny system 

zakładek pozwala na szybki dostęp do grup nazwisk, zaczynających się na litery alfabetu, 

uwidocznione na klawiaturze w sposób analogiczny, jak w telefonie komórkowym (np. litery abc 

znajdują się pod cyfrą 2.). Po wybraniu nazwiska, można połączyd się z jego lokalem, bez znajomości 

numeru tego lokalu. 

W celu otwarcia listy z nazwiskami należy wybrad klawisz          , następnie używając strzałki w 

górę  i w  lub dół          uzyskujemy możliwośd przewijania listy z nazwiskami. Po odszukaniu nazwiska 

należy wybrad przycisk z symbolem dzwonka            lub zamknąd listę używając przycisku         . 

Standardowo rozmowę można prowadzid przez 2 minuty, po czym zostanie ona przerwana – 

zbliżający się koniec rozmowy jest sygnalizowany sygnałami w głośnikach panela zewnętrznego 

i unifonu oraz zmieniającymi się co 1s cyframi 9...1 na wyświetlaczu. Rozmowę można zakooczyd 

wcześniej odkładając słuchawkę unifonu lub wciskając klawisz        . 

W dowolnym momencie rozmowy użytkownik może uruchomid elektrozaczep wciskając 

przycisk otwierania drzwi w unifonie. Elektrozaczep jest uruchamiany standardowo na czas 5s, 

otwieranie sygnalizowane jest w głośniku panela zewnętrznego sygnałem akustycznym 
 

OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ KODU: 

Klawiatura domofonu pełni równocześnie funkcję zamka szyfrowego. Dzięki temu lokatorzy 

mogą otworzyd drzwi do budynku bez użycia zwykłych kluczy. 

Do każdego numeru lokalu przyporządkowany jest jeden czterocyfrowy kod, zdefiniowany 

wstępnie w procesie produkcji domofonu. 

Aby otworzyd drzwi przy użyciu kodu zamka szyfrowego należy wykonad następujące czynności: 

1. Wprowadzid z klawiatury numer lokalu; 

2. Zatwierdzid numer lokalu symbolem klucza;                            

3. Wprowadzid czterocyfrowy kod wejściowy: 

 

Po podaniu prawidłowego kodu elektrozaczep blokujący drzwi wejściowe zostanie zwolniony. 
 

OTWIERANIE DRZWI ZA POMOCĄ KARTY LUB BRELOKA: 

 Klawiatura poza funkcją otwierania drzwi za pomocą kodu 

umożliwia otwieranie drzwi za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. 

W celu otwarcia drzwi należy zbliżyd kartę lub brelok do klawiatury. 

Po zbliżeniu prawidłowej karty lub breloka elektrozaczep blokujący drzwi 

zostanie zwolniony. 

 Klawiatura umożliwia programowanie wielu kart dla jednego lokalu. 

Jeśli są Paostwo zainteresowaniu zakupem kart lub breloków prosimy o 

kontakt z naszym przedstawicielem pod numerem 508 060 447. 
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Aparat PC512 został wyposażony w 2 przyciski: P1 i P2. Pod przyciskiem P1 umieszczono diodę, 

sygnalizującą stan aparatu. 

Standardowo, przycisk P1 służy do otwierania drzwi w czasie rozmowy. 

 Funkcje przycisków aparatu PC512: 

 Podczas spoczynku: 

           •           długie naciśnięcie P2: wł/wył dzwonka (2 bip = wył, 1 bip = wł) 

           •           długie naciśnięcie P1 i P2 razem, przy odłożonej słuchawce: 

                        wł/wył sygnalizacji użycia kodu zamka (2 bip = wył, 1 bip = wł) 

           •           długie naciśnięcie P1 i P2 razem, przy podniesionej słuchawce: 

                        wł/wył sygnalizacji LED na aparacie (4 bip  = wył, 3 bip = wł) 

Podczas dzwonienia: 

           •           krótkie naciśnięcia P2: regulacja głośności dzwonka 

 Podczas rozmowy: 

           •           krótkie naciśnięcie P1: otwarcie drzwi 

 


