
 

 

 

Instrukcja obsługi i montażu 

OR-VID-DT-1015UV 

Wideo unifon 

 



 
1. Elementy i funkcje 

 

Funkcje przycisków 

 

7-segmentowy wyświetlacz LED Wyświetla informacje o ustawieniach 

Słuchawka Pozwala rozmawiać z gościem 

Przewód Łączy słuchawkę z bazą 

Przycisk Otwórz Wciśnięcie powoduje otwarcie drzwi 

2 przycisk Otwórz Wciśnięcie powoduje otwarcie drugich drzwi 

Góra Wciśnięcie pozwala przejść o jedną pozycję 

wyżej lub zwiększyć wartość 

Dół Wciśnięcie pozwala przejść o jedną pozycję w 

dół lub zmniejszyć wartość 

Menu Wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy 

powoduje otwarcie skrótów menu ustawień 

Anuluj Wciśnięcie powoduje anulowanie poprzedniej 

czynności 

Głośnik Przekazuje głos gościa 

 

 

 

 

 



 

2. Instrukcje dotyczące użytkowania 
 

1) Otwieranie drzwi: Kiedy gość dzwoni, należy podnieść słuchawkę, by z nim porozmawiać 

i nacisnąć przycisk Otwórz, by otworzyć drzwi. Jeśli w systemie są 2 drzwi, drugie drzwi 

można otworzyć guzikiem Otwórz (przycisk 2). 

2) Monitorowanie wejścia: Podnieś słuchawkę w trybie czuwania, na wyświetlaczu LED 

pojawi się przewijany napis "Intr Call". Przyciskami Góra/Dół zatrzymaj przewijanie. Na 

wyświetlaczu pojawi się napis "ds-x" (x=1-4, zobacz tabelę w części 3 – Liczba 

domofonów/bramofonów). Opcja ta pozwala wybrać numer bramofonu/domofonu (x), który 

ma być monitorowany. Przyciski Góra/Dół pozwalają zmienić numer x. Wciśnij przycisk 

Menu, by zatwierdzić wybór i uruchomić funkcję monitorowania. 

3) Rozmowa wewnętrzna: Przyciskami Góra/Dół wybierz na wyświetlaczu LED opcję  

"-ALL", wciśnij przycisk Menu, by ją zatwierdzić – spowoduje to, że wszystkie inne 

unifony/monitory w systemie zaczną dzwonić. Odebranie rozmowy z któregokolwiek z nich 

spowoduje, że pozostałe przestaną dzwonić (uwaga: kod użytkownika dla wszystkich 

monitorów/unifonów musi być ten sam, żeby funkcja zadziałała). 

4) Rozmowa przez domofon: Przyciskami Góra/Dół wybierz na wyświetlaczu opcję "C-xx" 

(xx=00-31, zobacz tabelę w części 3 – Liczba unifonów/monitorów wewnętrznych), 

przyciskami Góra/Dół wybierz liczbę xx i zatwierdź wybór przyciskiem Menu (uwaga: 

kody użytkownika dla wszystkich monitorów/unifonów muszą być różne, żeby funkcja 

zadziałała).  

 

3. Ustawienia 
 

Wciśnij przycisk Menu w trybie czuwania i przytrzymaj go przez dwie sekundy. Na wyświetlaczu 

pojawi się przewijany komunikat "User Set-". Przyciskiem Góra lub Dół zatrzymaj komunikat. Na 

wyświetlaczu zaczną pojawiać się oznaczenia ustawień. Przycisk Menu pozwala wybrać następne 

ustawienie. 

 

Ustawienie 

Oznaczenie 

ustawienia 

na wyśw. 

LED 

Opis Domyślne 

Rodzaj dzwonka 

domofonu/bramofonu 
1-xx 

Wybór dzwonka dla połączeń z 

domofonu/bramofonu. Do wyboru jest 12 

dzwonków (xx=01-12). Wyboru dokonuje się 

przyciskami Góra/Dół, ustawienia są 

wykorzystywane od razu. 

02 

Rodzaj dzwonka 

rozmowy przed 

domofon  

2-xx 

Wybór dzwonka dla połączeń przez domofon 

lub wewnętrznych. Do wyboru jest 12 

dzwonków (xx=01-12). Wyboru dokonuje się 

przyciskami Góra/Dół, ustawienia są 

wykorzystywane od razu. 

12 

Głośność dzwonka 3-rx Głośność dzwonka w skali 0-9. 6 

Głośność głośnika 4-Lx 
Głośność głośnika, poziom głośności rozmów z 

zewnątrz w skali 0-9. 
6 

Głośność mikrofonu 5-tx 
Czułość mikrofonu, zmiana głośności dźwięku 

ze strony użytkownika w skali 0-9. 
6 



    

 

Ustawienie 

 

Oznaczenie 

ustawienia 

na wyśw. 

LED 

 

Opis 

 

Domyślne 

 

Liczba domofonów/ 

bramofonów 

 

6-0x 

Maksymalna liczba domofonów/bramofonów to 

4. Pozycja ta pozwala ustawić liczbę 

bramofonów, domofonów, które może 

monitorować unifon. Zobacz część 2 – 

Monitorowanie wejścia. 

 

1 

Czułość przycisków 8-sx 
0-2, większa wartość to większa czułość: "0" – 

powolna, "1" – standardowa, "2" – szybka. 
1 

Ustawienia unifonu – 

adres nadrzędny, 

podrzędny 

(master/slave) 

9-dx 

0-3, "0" – unifon nadrzędny (master), "1-3" – 

unifon podrzędny (slave). 
0 

Przywróć ustawienia 

domyślne 
9-FS 

Przywrócenie ustawień fabrycznych. Wybierz 

na wyświetlaczu "9-FS", wciśnij przycisk 

Góra, pojawi się napis "yES" – po ponownym 

naciśnięciu przycisku Góra, na wyświetlaczu 

pojawi się skrót "SUCC", który oznacza, że 

zostały przywrócone ustawienia domyślne. 

- 

 

4. Dane techniczne 
 

Zasilanie DC24V 

Zużycie energii w trybie czuwania: 20mA, w czasie pracy 70mA 

7-segmentowy LED 4-cyfrowy dynamiczny 

Przewody 2, bez polaryzacji 

Wymiary 187x97x33 mm 

Waga netto 0,40 kg 

 

 

 

 

 


