
ZK-1 w.1000 nowoczesny wideo unifon aparat do
      wspó³pracy z systemem domofonowym 
                        Wekta w.1000
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ZK-1 w. 1000 to nowoczesny funkcjonalny wideounifon
nastepca powszechnie stosowanego aparatu 
Hand Free , pozwalaj¹cy na prowadzenie rozmów 
w systemie interkomowym z jednoczesnym 
podgl¹dem obrazu na ekranie LCD.
Umo¿liwia równie¿ podgl¹d obrazu bez zestawiania
po³¹czenia akustycznego z kaset¹ zewnêtrzn¹ tzw.
"dyskretny podgl¹d". Aparat przeznaczony do systemów
wideodomofonowych Wekta CCD 2001 w.1000.
Mo¿e byæ stosowany w budynkach jedno i wielo
rodzinnych. Posiada wyprowadzenie do pod³¹czenia
przycisku dla wewnêtrznego sygna³u dzwonka.
£atwy w instalacji, przeznaczony jest do monta¿u
natynkowego, posiada specjaln¹ ramkê instalacyjn¹
do montowania na œcianie, na któr¹ po zainstalowaniu
zostaje osadzony aparat. Po³¹czenie z instalacj¹ odbywa siê
za pomoc¹ kabla UTP kat.5 ale zakoñczonego wtykiem
10 pinowym, bo dwa piny s¹ wykorzystywane do 
pod³¹czenia przycisku dzwonka.
Aparat jest kompatybilny ze wszystkimi wczeœniejszymi
wersjami wideofonów systemu w.1000.

Sposób instalacji w systemie CCD 2001 w.1000 - 
Nale¿y zamontowaæ ramkê instalacyjn¹ na œcianie (przykrêcaj¹c j¹ za pomoc¹ ko³ków rozporowych) tak aby przewód 
instalacyjny UTP znazlaz³ siê w œrodku ramki. Odpowiednio skróciæ i pod³¹czyæ przewód UTP do wtyku 10 pinowego 
(dostarczonego w komplecie z aparatem). Pod³¹czyæ tak¿e przewód 2 ¿y³owy dzwonka do tego samego wtyku. 
Wtyk pod³¹czyæ do gniazda aparatu i  wsun¹æ aparat w ramkê . Po zainstalowaniu aparatu i wywo³aniu lokalu z kasety
wejœciowej, przeprowadziæ regulacje g³oœnoœci rozmowy oraz wywo³ania. W tym celu przytrzymaæ sensor „Menu”
 (pierwszy z lewej strony) do momentu przejœcia aparatu w stan regulacji, co sygnalizowane jest miganiem podœwietlenia
 tego sensora. Regulacja polega na klikaniu w sensor „Otwieranie drzwi” (drugi od lewej) jako plus i „Odbieranie rozmowy” 
(czwarty od lewej) jako minus. Regulowany poziom g³oœnoœci jest pokazany przy pomocy jasnoœci œwiecenia odpowiedniej diody
sygnalizacyjnej. Kolejne klikniêcie w sensor „Menu” ustawia tryb regulacji dla kolejnej funkcji. Te funkcje to kolejno: 
g³oœnoœæ wywo³ania, g³oœnoœæ rozmowy, rodzaj dzwonka.  Wyjœcie z trybu regulacji nastêpuje po klkniêciu sensora „Menu” 
kiedy aktywna jest funkcja wyboru dzwonka. 
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