
ZK-1  4 CH  nowoczesny wideo unifon aparat do
     wspó³pracy z systemem domofonowym 
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     ZK-1          widok mocowania
        wieszaka na œcianie

      widok spodu aparatu ZK-1 
z wg³êbieniem do pod³¹czenia kabla
        i zwinêcia jego nadmiaru             

wieszak instalacyjny
     aparatu ZK-1

Pod³o¿e

Sposób instalacji ; 
Nale¿y zamontowaæ wieszak instalacyjny na œcianie (za pomoc¹ ko³ków rozporowych) tak aby przewód instalacyjny
znalaz³ siê w œrodku wieszaka. Odpowiednio skróciæ i pod³¹czyæ przewód do wtyku dostarczonego z aparatem.
Wtyk pod³¹czyæ do gniazda aparatu, nastêpnie wsun¹æ aparat w wieszak. Po zainstalowaniu aparatu 
i uruchomieniu po³¹czenia z kasety wejœciowej, przeprowadziæ regulacje g³oœnoœci rozmowy oraz wywo³ania. W tym celu 
nale¿y przytrzymaæ sensor „Menu” do momentu przejœcia aparatu w tryb regulacji, co zasygnalizuje miganie podœwietlenia 
tego sensora. Regulacja polega na klikaniu sensora „Otwarcie drzwi” dla zwiêkszania poziomu lub "Odebranie rozmowy" 
dla zmniejszenia poziomu g³oœnoœci. Funkcje regulacyjne to kolejno: g³oœnoœæ wywo³ania, g³oœnoœæ rozmowy, rodzaj dzwonka. 
Prze³¹czanie funkcji regulacyjnych i wyjœcie z trybu regulacji jest realizowane krótkimi klikniêciami sensora „Menu”.

ZK-1 4 CH to nowoczesny i funkcjonalny wideounifon powszechnie
stosowany w systemach wideo bramofonowych , pozwalaj¹cy 
do prowadzenia rozmów w systemie interkomowym z jednoczesnym 
podgl¹dem obrazu na ekranie LCD. Umo¿liwia podgl¹d obrazu
z kamery zainstalowanej w kasecie domofonu przy furtce lub 
bramie bez po³¹czenia akustycznego z kaset¹ zewnêtrzn¹ tzw.
"dyskretny podgl¹d". Stosowany w budynkach jednorodzinnych. 
£atwy w monta¿u, przeznaczony jest do monta¿u natynkowego, 
posiada specjalny wieszak do zamontowania na œcianie, na 
którym zostaje osadzony aparat. Po³¹czenie z instalacj¹
odbywa siê za pomoc¹ kabla UTP kat.5 zakoñczonego wtykiem
4 pinowym (dostarczonym z aparatem). Aparat wymaga 
zasilania DC 12V pod³¹czonego do z³¹cza instalacyjnego. Dostêpny 
jest w wielu kolorach, ma nowoczesny wygl¹d i jest niezawodny 
w eksploatacji.


	Page 1

