
INSTRUKCJA TK10R I TK10VR

Wyposażenie aparatu:
Cztery przyciski funkcyjne P1 - P4
Pokrętło regulacji głośności wywołania
Słuchawka (mikrotelefon)
Radio *

*Na specjalne zamówienie

Funkcje:
- Rozmowa głosowa
- Otwieranie drzwi
- Biuro *
- SOS *
- Zmienne sygnały dzwonka
- Połączenie do portierni
- Pilot radiowy *  (SOS i Otwieranie drzwi)
- Otwieranie bramy *

Przeznaczenie przycisków:
 P1 - SOS
 P2 - Portier* / funkcja A*
 P3 - Biuro* / funkcja B*
 P4 - Otwieranie drzwi / Programowanie pilotów

 

Rozmowa:
Wywołanie aparatu sygnalizowane jest sygnałem akustycznym, jednocześnie 
włączony zostanie podgląd video na wyświetlaczu dla wersji TK10VR. 
Aby odebrać rozmowę należy w czasie trwającego wywołania podnieść słuchawkę, aparat 
przestanie dzwonić i nawiązane zostanie połączenie głosowe.

Otwieranie drzwi:
W trakcie trwającego połączenia możliwe jest otwarcie drzwi przy kasecie domofonowej,
z której nastąpiło połączenie.Aby to zrobić należy na około 1s nacisnąć przycisk P4.
Otwarcie drzwi zostanie zasygnalizowane komunikatem głosowym lub krótkimi sygnałami
dźwiękowymi.

*Na specjalne zamówienie

*Na specjalne zamówienie
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Funkcja SOS: *
Aby włączyć funkcję SOS należy przytrzymać dłużej niż 3 sekundy przycisk P1. 
Aby wyłączyć funkcję SOS należy krótko nacisnąć przycisk P1. Sygnalizacja włączonej funkcji 
to sygnał dźwiękowy przez cały czas trwania alarmu SOS. Jednocześnie z nadawanym cyfrowo 
sygnałem SOS, może być uruchomione połączenie głosowe z portierem **. 
*

Dzwonienie do portierni:
Jeżeli inne urządzenia systemu domofonowego na to pozwalają, to przytrzymanie przycisku P2
(lub trzykrotne kliknięcie) spowoduje nawiązanie połączenia głosowego z portiernią, tylko 
kiedy podniesiona jest słuchawka. Sygnalizacja tej sytuacji to krótki dźwięk dla potwierdzenia 
użycia funkcji.

Zmiana melodyjek dzwonka:
Przy odłożonej słuchawce aparatu jednoczesne naciśnięcie przycisków P2 i P3 spowoduje
wejście w tryb zmiany melodyjki dzwonka i jednokrotne odegranie aktualnej melodyjki. 
Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku P2 będą powodowały odsłuch kolejnych melodyjek. 
Ostatnia odegrana melodyjka jest obowiązującą dla dzwonka aparatu. Po odczekaniu kilku 
sekund bez naciskania przycisków, podwójny sygnał dźwiękowy zasygnalizuje powrót aparatu 
do normalnej pracy.

Funkcja Biuro:
Przytrzymanie przycisku P3 dłużej niż trzy sekundy powoduje włączenie funkcji “Biuro” co jest 
sygnalizowane dźwiękiem, który powtarza się przez cały czas włączenia tej funkcji co 10 do 15 
minut. W momencie dzwonienia z dowolnej kasety domofonowej w systemie, do tego Aparatu 
zostanie wygenerowany jeden sygnał dzwonienia (około 2 sek) i automatycznie aparat zainicjuje 
otwarcie drzwi. Wyłączenie tej funkcji następuje po ponownym przytrzymaniu przycisku P3 
dłużej niż 3 sekundy i jest potwierdzane podwójnym krótkim dźwiękiem. 

Piloty: *
Aby włączyć tryb programowania  pilotów należy wcisnąć i przytrzymać przycisk P4 na trzy 
sekundy. Tryb programowania zostanie potwierdzony potrójnym sygnałem dźwiękowym.
Po tym sygnale należy nacisnąć dowolny przycisk na pilocie. Jeśli pilot zostanie rozpoznany 
to zostanie dodany (jeśli nie ma go w pamięci aparatu) lub usunięty (jeśli już znajduje się 
w pamięci aparatu). Jeśli pilot zostanie skutecznie dodany lub usunięty to tryb programowania 
pilotów zostanie automatycznie zakończony (odpowiednio pojedynczym lub podwójnym sygnałem 
dźwiękowym). Jeśli żaden pilot nie będzie dodawany to po dziesięciu sekundach tryb 
programowania pilotów sam się zakończy (podwójny sygnał dźwiękowy). Aby skasować 
wszystkie piloty należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski P3 i P4 przez 3 sekundy 
(potrójny sygnał dźwiękowy).

Funkcje przycisków pilota: **
Przycisk 1 - SOS
Przycisk 2 - Otwarcie drzwi
Przycisk 3 - A
Przycisk 4 - B

 

 

(Tylko dla systemów które na to pozwalają, np. wMini/wMiniPRO)

**(Połączenie z portiernią zależy od konfiguracji Centrali domofonowej)

*Na specjalne zamówienie

**Ilość oprogramowanych przycisków zależy od wersji oprogramowania aparatu
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Widok od tyłu aparatu 

Pokrętło regulacji głośności

1   Podgląd *
2   +12VDC/Dzwonek
3   VGND *
4   Video *
5   Wywołanie/Dzwonek
6   GND
7   Słuchawka
8   Mikrofon

* Dotyczy wersji TK10VR
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Naciśnięcie
dłużej niż 3s

Naciśnięcie
dłużej niż 1s

Naciśnięcie
poniżej 1s

P1 Włącz SOS Wyłącz SOS

P2
Połączenie

z PORTIEREM
Zmiana melodyjki

(w trybie zmiany melodyjki)

P3
Włącz / Wyłącz

tryb BIURO

P4
Włącz tryb

programowania
pilotów

Otwarcie drzwi
(w czasie połączenia)

P2+P3
Włącz tryb zmiany 

melodyjki

P3+P4
Włącz kasowanie 
wszystkich pilotów

Funkcje przycisków aparatu
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