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Prosimy przeczytać tę instrukcję, zanim produkty zostaną zainstalowane. Dane techniczne i treści mogą 
ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Część 5. Obsługa

5.1 Obsługa panelu zewnętrznego

5.1.1 Wywoływanie panelu wewnętrznego
Naciśnij przycisk wywoływania na zewnętrznym panelu bezpośredniego wywoływania (direct-call) lub 
wybierz numer pokoju/lokalu na panelu cyfrowego wywoływania (digit-call), aby zadzwonić na panel 
wewnętrzny tak jak na poniższych rysunkach.

W przypadku naciśnięcia niewłaściwego przycisku wywołania, osoba może nacisnąć ten sam przycisk  
ponownie. Wtedy wybieranie zostanie anulowane natychmiast.

5.1.2 Zwalnianie drzwi za pomocą zarejestrowanej karty
Zbliż zarejestrowaną kartę do czytnika tak jak na poniższych rysunkach

.



4        Producent wideodomofonów www.leelen.pl

5.1.3 Zwalnianie drzwi przy pomocy numeru PIN

Naciśnij: numer pokoju + kod PIN +
Np. pokój 101, kod PIN to 1234 i postępuj według rysunku

W przypadku, gdy nr pokoju/lokalu jest 3 cyfrowy dodaj 0 na początku.
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5.2 Podstawowa obsługa paneli wewnętrznych

5.2.1 Odbieranie
Podnieś słuchawkę lub wciśnij przycisk   (na wewnętrznym panelu głośnomówiącym) jak na poniższych 
rysunkach.

 (1) Należy podjąć łączność w przeciągu 75 sekund (2), jeśli chcesz przerwać rozmowę odłóż słuchawkę  
lub wciśnij przycisk  (zestaw głośnomówiący)

5.2.2 Zwalnianie drzwi

Będąc w trybie intercomu naciśnij , aby otworzyć drzwi tak jak pokazano na rysunkach

5.2.3 Monitoring
Wciśnij , kiedy chcesz monitorować panel zewnętrzny

 Jeśli istnieją jakieś dodatkowe panele zewnętrzne możesz wcisnąć kilka razy i będą monitorować 
wejścia po kolei. W trakcie trybu monitoringu możesz podnosić słuchawkę lub wcisnąć  i połączyć się z  

odpowiednim panelem zewnętrznym. W trakcie łączenia możesz wcisnąć i zwolnić odpowiedni zamek.
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5.2.4 Rodzinny interkom

Jeśli są 2 lub więcej paneli wewnętrznych w jednym mieszkaniu, możesz skorzystać z panela, aby zadzwonić 
do drugiej osoby:

Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk , a następnie wciśnij przycisk .

            Zestaw słuchawkowy                                                    Zestaw głośnomówiący

5.2.5 Zmiana dzwonków 

Wciskaj  dłużej niż 2 sekundy, gdy panel wewnątrz, telefon jest w trybie bezczynnym , a następnie 
naciskaj przycisk ponownie, aż znajdziesz ulubiony dzwonek. Istnieje ponad 10 sygnałów dzwonka.

5.2.6 Regulacja jakości obrazu
5.2.6.1 Zestaw słuchawkowy: Naciśnij przycisk , aby wyświetlić obraz, a następnie przesuwaj 
przyciskami regulacji: kontrast (CONTRAST)  i jasność (BRIGHTNESS) , aby uzyskać obraz wysokiej 
jakości.
5.2.6.2 Zestaw głośnomówiący: Przyciśnij , aby wyświetlić obraz, a następnie naciśnij przycisk MENU 
"+" i "-", by uzyskać dobrą jakość obrazu.
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5.2.7 Ustawiania głośności dzwonków i mowy

Obróć pokrętło jak na poniższym rysunku.

Wewnętrzne panele słuchawkowe nie mają pokrętła i nie ma regulacji głośności dzwonka i mowy.

5.2.8 Dodatkowe ustawianie głośności dzwonka w panelach wewnętrznych z  klawiaturą numeryczną.

Krok 1: Naciskamy równocześnie wg uznania od 1~8 i #.
Krok 2: Potwierdzamy przyciskiem odbierania GŁOŚNIK . 
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5.3 Obsługa wewnętrznych paneli z klawiaturą
Jeśli twoje wewnętrzne panele posiadają klawiaturę, możesz mieć następujące funkcje. Jeśli nie posiadają 
klawiatury, zignoruj tę część.

5.3.1. INTERCOM mieszkaniowy (jak dzwonić do innych lokatorów).
Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk , a następnie wciśnij nr mieszkania (pokoju) (np. 202).

5.3.1.1 Interkom w innych budynkach
Podnieś słuchawkę lub wciśnij (zestaw głośnomówiący), a następnie wciśnij przycisk * + numer panelu 
zewnętrznego (np. 0002) + numer mieszkania (pokoju) (np. 202).

(1)Wszystkie panele zewnętrzne posiadają wyłączny kod adresowy (4-cyfrowy numer) (2) Numery mieszkania (pokoju) mogą  
być 3- lub 4-cyfrowe w przypadku gdy są 3-cyfrowe, prosimy dodać "0" przed.

5.3.2 Wywoływanie i monitorowanie panelu zewnętrznego poprzez panel wewnętrzny
5.3.2.1 Wywoływanie i monitorowanie danego panelu zewnętrznego poprzez panel wewnętrzny
Podnieś słuchawkę lub po prostu n naciśnij przycisk , a następnie numer panelu zewnętrznego.

5.3.2.2 Wywoływanie i monitorowanie rozszerzonego panelu zewnętrznego poprzez panel wewnętrzny
Podnieś słuchawkę i wciśnij przycisk , numer panelu zewnętrznego, a następnie numer rozszerzonego 
panelu zewnętrznego. Na przykład, numer panelu zewnętrznego to 8888 (domyślny), numer rozszerzonego 
panelu zewnętrznego to 0002. Postępuj według rysunków.
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5.3.2.3 Wywoływanie i monitorowanie innych paneli zewnętrznych poprzez panel wewnętrzny
Podnieś słuchawkę i wciśnij przycisk , numer panelu zewnętrznego, a następnie "0000". Na przykład, 
numer panelu zewnętrznego to 7777 i jest w tym samym systemie sieciowym co panel wewnętrzny. Postępuj 
według rysunków.

5.3.2.4 Wywoływanie i monitorowanie obwodowych paneli zewnętrznych poprzez panel wewnętrzny
Podnieś słuchawkę i wciśnij przycisk , numer panelu zewnętrznego, a następnie "0000". Na przykład, 
numer obwodowego panelu zewnętrznego to 6666. Postępuj według rysunków.

5.3.2.5 Wywoływanie jednostki straży (ochrony) poprzez panel wewnętrzny
Podnieś słuchawkę i wciśnij 99990000 lub wciśnij przycisk , a następnie "*99990000". Domyślny numer 
jednostki straży  to 9999.

5.3.2 Programowanie funkcji prywatności 
Naciśnij * 96 * + czas + *
Dla przykładu, czas 24 godziny (1440 minut), należy wcisnąć "* 96 * 1440 *" (jak na poniższym rysunku).

 (1) Czas jaki może być ustawiony to 1-9999 minut. (2) W momencie poprawnego zaprogramowania panel  
wewnętrzny wyda krótki sygnał i wskaźnik LED ( ) się włączy. (3) W tym czasie dzwonek nie zadzwoni  
nawet, jeśli ktoś zadzwoni z zewnątrz, ale ekran wyświetli obraz jak zwykle. (4) Jak tylko
skończy się czas, funkcja prywatności znika. Użytkownicy mogą programować ją ponownie. (5) Jeśli chcesz  
zrezygnować z programu, możesz nacisnąć "* 96 * 0 *" lub lub przycisk . Wskaźnik LED się wyłączy .
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5.3.3 Pamięć zdjęć

Ustawianie zegara (daty, godziny), opcja dostępna tylko w panelach wewnętrznych z klawiaturą,  
podłączonych do modułu wielofunkcyjnego (pamięć zdjęć musi być pusta).

Krok 1: Naciśnij przycisk pamięci .

Krok 2: Naciśnij przycisk   aż pokażą się na ekranie numery:
np.: 2013- 03- 13- 15: 20: 50
rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda

Krok 3: Na klawiaturze naciskaj numery jeden po drugim (aktualną datę), aby dokonać zmian. 

5.3.3.1 Sprawdzanie zdjęć odwiedzających

Naciśnij przycisk , a następnie panel wewnętrzny wyświetli ostatnie zrobione zdjęcie. Jedno naciśnięcie 
dodaje jedno zdjęcie. Użytkownicy mogą również naciskać przycisk  , aby zobaczyć poprzednie obrazy. 
Po przyciśnięciu klawisza numerycznego, a następnie lub przycisk, panel wyświetli odpowiedni 
obraz, według wybranego numeru.
 
Na zrobionym zdjęciu jest wyświetlany czas jako YYYY/MM/DD hh:mm:ss.
Y = rok M – miesiąc D – dzień h –godzina m-minuta s-sekunda

5.3.3.2 Anulowanie zdjęć osób odwiedzających

 Przyciskaj przycisk przez 2 sekundy. Panel wewnętrzny wyda długi sygnał dźwiękowy. Wszystkie 
zapisane obrazy zostały anulowane pomyślnie.

 (1)W przypadku, gdy twoje panele wewnętrzne są podłączone do modułu wielofunkcyjnego, dostępna  
jest funkcja pamięci zdjęć (2) Zdjęcia osób odwiedzających mogą być robione automatycznie i przechowywane  
w module po 6 sekundach, jeśli nikt nie odbierze. Możesz sprawdzić lub anulować te zdjęcia przez panel  
wewnętrzny (3) Funkcja pamięci zdjęć nie jest dostępna w niektórych zestawach słuchawkowych.

5.3.4 Strefy alarmowe
Następujące funkcje są dla użytkowników, którzy używają panelu wewnętrznego jako systemu alarmowego 
wyłącznie.

5.3.4.1 Kody stref alarmowych 
Istnieją kody stref odpowiadające strefom alarmowym:
00= All zones (wszystkie strefy) 03=Zone 3 (strefa 3)     06=Zone 6 (strefa 6)
01= Zone 1 (strefa 1)                    04=Zone 4 (strefa 4)     07=Zone 7 (strefa 7)
02= Zone 2 (strefa 2)             05=Zone 5 (strefa 5)     08=Zone 8 (strefa 8)
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5.3.3.2 Uaktywnij wszystkie strefy alarmowe
Naciśnij i w tym samym czasie. Po udanym podejściu panel wyda długi sygnał dźwiękowy. 
Tymczasem wszystkie strefy alarmowe wskaźnika LED się włączą.

5.3.4.3 Aktywacja konkretnej strefy alarmowej
Naciśnij * + Kod strefy + #
Na przykład, chcesz aktywować strefę 2, a więc naciśnij "* 02 #" jak na poniższych rysunkach. Po 
poprawnym podejściu panel wyda długi sygnał dźwiękowy. W przypadku niepowodzenia zabrzmi krótki 
sygnał dźwiękowy przez 5 sekund, a dioda LED Strefy 2 będzie powoli migać.

Gdy aktywowana strefa alarmowa otrzyma sygnał alarmowy, odpowiedni wskaźnik LED będzie migał  
szybko. Panel załączy syrenę (status funkcji: włączony) przez 120 sekund.

5.3.4.4 Załączanie trybu bezczynności strefy alarmowej
Naciśnij # + kod strefy + hasło użytkownika + #
Na przykład, wyłączyć wszystkie strefy alarmowe; hasło: "1234", a następnie wcisnąć "#001234#". Po 
poprawnym zakodowaniu panel wewnętrzny wyda długi sygnał dźwiękowy, a wszystkie wskaźniki LED 
zgasną.

Kiedy strefa alarmowa jest bezczynna, odpowiedni wskaźnik LED wyłączy się, a syrena (status funkcji:  
włączona) się wyłączy. W przypadku, gdy strefa odbierze sygnał alarmowy, zanim zostanie wyłączona,  
odpowiednia dioda LED będzie migać przez 10 sekund, a następnie się wyłączy.
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5.3.4.5 Wyłączanie sygnału ostrzegawczego 
Naciśnij * 97 * + hasło użytkownika + *
Na przykład hasło: "1234", a następnie nacisnąć "* 97 * 1234 *". Po poprawnym zakodowaniu zabrzmi długi 
sygnał dźwiękowy, a następnie wyłączy się dźwięk alarmu oraz odpowiedni wskaźnik LED przestanie szybko 
migać.

5.3.5.5 Przykład szybkiego wyłączenia świecących LED alarmowych, gdy alarm jest nieaktywny 
(niepotrzebny).

Wyłączenie diod LED w panelu wewnętrznym na dwa sposoby: 
1. *94*00000000*
2. #001234#
Proszę wbić powyższe kody, dezaktywują wszystkie funkcje alarmowe.

Pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego.

Urządzenia oznaczone są zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym symbolem przekreślonego kosza na odpady. Oznakowanie takie informuje, 
że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany w koszu łącznie z 
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest 
zobowiązany do oddania go   firmom bądź instytucjom prowadzących zbieranie zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy czy 
gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze 
zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla 
zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych 
oraz niewłaściwego  przetwarzania i składowania takich urządzeń.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


