
 

Wideodomofon głośnomówiący z pętlą indukcyjną 
Classe 100 V16E 

Opis 

Wideodomofon głośnomówiący 2-przewodowy z 5” kolorowym ekranem LCD. 

Wyposażony w 2 przyciski mechaniczne do sterowania głównymi funkcjami – 

odbiór i zakończenie rozmowy – oraz 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami: 

otwarcie zamka, aktywacja panelu / przełączanie oraz dodatkowej funkcji „ulubione” 

konfigurowanej wg preferencji, np. sterowanie oświetleniem schodów, dodatkowym 

zamkiem, inne funkcje ogólne. 

4 dodatkowe klawisze programowalne służą do obsługi różnych funkcji: np. 

interkomu, sterowania dodatkowym zamkiem i innych funkcji ogólnych. 

Urządzenie posiada z boku joystick do regulacji obrazu (nasycenie, jasność, 

kontrast), dźwięku oraz sygnału wywołania. 

Na froncie znajduje się dioda sygnalizacyjna wyłączenia sygnału wywołania. 

Aparat może być zainstalowany na ścianie z wykorzystaniem dostarczanego 

uchwytu lub na biurku z użyciem podstawki zamawianej oddzielnie. 

Powiązane produkty 

Widok z przodu 

344692 Podstawka biurkowa 

 

Zasilanie:   18-27 Vdc 

Pobór prądu w trybie stand-by: 10 mA 

Maks. pobór prądu:  250 mA 

Maks. przekrój przewodu do styków: 2 x 1 mm2 

Temperatura pracy:  5-40 oC 

 

Dane techniczne 

Dane wymiarowe 

Legenda 

Po naciśnięciu klawisze są podświetlane i emitowany jest dźwięk (który można 

wyłączyć postępując zgodnie z dedykowaną procedurą)  

1. Głośnik  

2. Ekran 5” (16:9) 

3. Dioda sygnalizacyjna wyłączenia dzwonka 

Migająca czerwona dioda = dzwonek wyłączony 

4. Programowalne klawisze dotykowe * 

5. Klawisz dotykowy otwarcia zamka * 

Migająca biała dioda = funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy aktywna 

6. Klawisz aktywacji / przełączania panelu zewnętrznego 

7. Punkty orientacyjne dla niewidomych  

8. Klawisz zakończenia rozmowy 

Migająca czerwona dioda = połączenie w toku 

9. Mikrofon 

10. Klawisz dotykowy oświetlenia schodów 

11. Klawisz odbioru rozmowy 

Migająca zielona dioda = przychodzące wywołanie 

 

* Jeżeli LED migają na biało po naciśnięciu, funkcja „bezpieczny zamek” jest 

aktywna a klawisz jest wyłączony 



 

Widok z tyłu 

Legenda 

1. Mikroprzełącznik Slave / Master 

2. Mikroprzełącznik ON / OFF funkcji “bezpieczny zamek” 

 
Funkcję należy aktywować przy odłączonym aparacie 

3. Gniazda konfiguratorów 

4. Mikroprzełącznik ON / OFF zakończenia linii 

5. Mikroprzełącznik ON / OFF dla opcji zasilania lokalnego 

6. Zaciski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS 

7. Zaciski do podłączenia przycisku dzwonka przy drzwiach  

8. Zaciski do podłączenia dodatkowego dzwonka (1-5M). Podłączenie musi być „punkt-punkt” na zaciskach dodatkowego dzwonka 

9. Zaciski (2-1) do podłączenia dodatkowego zasilacza lokalnego 

10. Joystick do regulacji i konfiguracji 

Konfiguracja 

Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą zworek - konfiguratorów 

 

N = adres aparatu w systemie 

Konfiguratory umieszczone w pozycji N przypisują każdemu aparatowi w systemie numer identyfikacyjny. Aparaty muszą być zaadresowane w porządku progresywnym. 

Aparaty połączone równolegle (maks. 3 na mieszkanie bez użycia interfejsu 346850) muszą być skonfigurowane z tą samą wartością N. Równolegle z głównym aparatem 

mogą być zainstalowane zarówno aparaty audio jak i wideo. 

 

P = adres powiązanego panelu zewnętrznego 

Konfiguratory umieszczone w pozycji P identyfikują powiązany PZ. Jest to pierwszy panel zewnętrzny, który włącza się po pierwszym naciśnięciu klawisza autoaktywacji na 

aparacie oraz przy którym znajduje się zamek, otwierany klawiszem otwarcia zamka na aparacie, bez wywołania. 

 

M = tryb pracy 

Konfiguratory umieszczone w pozycji M przypisują tryby pracy klawiszom programowalnym (  ) zgodnie z niżej wymienionymi opcjami. 

Konfiguratory w pozycji M mogą również decydować o włączeniu funkcji specjalnych. 
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TRYB KLAWISZ FUNKCJA UWAGI 

Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym  

samym adresie. 

Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub 

aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=9) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1) 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym  

samym adresie. 

Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem 

mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach 

bez interfejsu mieszkania. 

Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346210 

(skonfigurowanego z P+1 i MOD=9) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja 

aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktorów zamka 346230 – 346260 

(skonfigurowanym z P+1) 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 
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Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem 

mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach 

bez interfejsu mieszkania. 

Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem 

mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach 

bez interfejsu mieszkania. 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1) 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

TRYB KLAWISZ FUNKCJA UWAGI 
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Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem 

mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach 

bez interfejsu mieszkania. 

Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem 

mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach 

bez interfejsu mieszkania. 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem 

mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach 

bez interfejsu mieszkania. 

Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem 

mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach 

bez interfejsu mieszkania. 
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Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

Interkom w obrębie mieszkania w systemach z interfejsem 

mieszkania 346850 lub interkom między mieszkaniami w systemach 

bez interfejsu mieszkania. 

Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub 

aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1) 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+4) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+4 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+4) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+3) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+3 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+3) 
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Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1) 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

Interkom wewnętrzny. Wywołuje wszystkie aparaty o tym samym 

adresie. 

Interkom domyślny. Wywołuje aparat o adresie N=1. Z aparatów 

systemu można wywołać połączenie interkomowe z aparatem z N=1. 

Aparat skonfigurowany z N=1 może odbierać wywołania interkomowe, 

ale nie może ich wysyłać. 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1) 

Interkom ogólny. Wywołuje wszystkie aparaty w systemie. 

Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub 

aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=9) 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 

346850. 

Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 

346850. 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+2 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+2) 

Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania 

lub aktywacja aktora 346210 (skonfigurowanym z P+1 i MOD=5) lub aktywacja 

aktorów zamka 346230 – 346260 (skonfigurowanym z P+1) 
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Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy + Pager 

Funkcje klawiszy opisane wyżej + funkcja Pager 

Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 

346850. 

Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 

346850. 

Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 

346850. 

Interkom między mieszkaniami w systemach z interfejsem mieszkania 

346850. 
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Ustawienia 

SYMBOL 

Nacisnąć 

Joystick pozwala na przeprowadzenie regulacji (menu Regulacje lub Regulacje Parametrów podczas połączenia Audio/Wideo) oraz zmiany ustawień (menu Ustawienia) 

Korzystanie z joysticka 

Z joysticka na boku urządzenia należy korzystać aby poruszać się po menu i wybierać ustawienia. 

Legenda symboli 

CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA FUNKCJA 

Nacisnąć i przytrzymać przez min. 8 sek. 

Przesuń joystick w górę (po zwolnieniu powróci do 

położenia centralnego) 

Przesuń joystick w górę (po zwolnieniu powróci do 

położenia centralnego) 

Zatwierdzenie / wejście do trybu Regulacje 

Wejście do trybu Ustawienia 

Poprzednia strona / zwiększenie wartości parametru 

Następna strona / zmniejszenie wartości parametru 



 

Regulacje 

MENU REGULACJE 

W trybie stand-by naciśnij joystick, aby włączyć ekran 

 

Przesuń joystick w górę/dół aby wybrać stronę spośród: 

 

Regulacja poziomu głośności dzwonka 

 

Wyjście z menu 
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Włączenie / wyłączenie funkcji Pracownia / Gabinet zabiegowy 

 



 

REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA 

W trybie stand-by naciśnij joystick, aby włączyć ekran i wybierz 

odpowiednią stronę menu 

1 Naciśnij joystick, aby zwiększyć głośność. 

 Dźwięk zostanie odtworzony na ustawionym poziomie głośności. 

2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać poziom głośności (1-8). 

 

3 Naciśnij joystick, aby zatwierdzić wybór, albo poczekaj, aż upłynie 

czas zatwierdzenia 

4 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inną stronę Regulacji 

albo ostatnią stronę, aby wyjść. 

Minimalny poziom oznacza wyłączeniu sygnału wywołania. 

Powiązana dioda LED miga na czerwono 
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W trybie stand-by naciśnij joystick, aby włączyć ekran i wybierz 

odpowiednią stronę menu 

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE FUNKCJI PRACOWNIA / GABINET ZAWODOWY 

Kiedy przychodzi wywołanie z panelu zewnętrznego, ta funkcja automatycznie otwiera powiązany zamek, bez potrzeby naciśnięcia klawisza otwarcia zamka. 

Aby włączyć tą funkcję, aparat Classe 100 musi być skonfigurowany w sposób przedstawiony w sekcji „Konfiguracja / Funkcje specjalne”. 

Funkcja musi być włączona w następujący sposób. 

A Sygnalizacja statusu funkcji (ON = włączona, OFF = wyłączona) 

1 Naciśnij joystick, aby zmienić tryb 

Uwaga: Funkcja nie może być włączona razem z funkcją Bezpieczny Zamek i 
funkcją Stan Zamka 

2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać poziom głośności (1-8). 

 

2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inną stronę Regulacji 

albo ostatnią stronę, aby wyjść. 



 

REGULACJA PARAMETRÓW AUDIO / WIDEO 

W czasie połączenia z innym aparatem lub panelem zewnętrznym, można zmienić poziom głośności głośnika i (w przypadku wideodomofonów) nasycenie, kontrast i jasność 

obrazu. 

1 Naciśnij joystick podczas połączenia, aby zmienić parametry. 

 

Na ekranie pojawi się rodzaj parametru (A) i ustawiony poziom (B) 

2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać rodzaj parametru, który 

chcesz regulować (patrz tabela poniżej) 

 

3 Naciśnij joystick, aby zmienić poziom 4 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać odpowiedni poziom 

IKONA RODZAJ PARAMETRU 

Głośność głośnika 

Jasność obrazu 

Kontrast obrazu 

Nasycenie obrazu 

Parametr może być zmieniony wyłącznie podczas komunikacji audio 

6 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inną stronę Regulacji 

albo ostatnią stronę, aby wyjść. 

5 Naciśnij joystick, aby zatwierdzić wybór, albo poczekaj, aż upłynie 

czas zatwierdzenia 
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Ustawienia 

MENU USTAWIENIA 

W trybie stand-by naciśnij i przytrzymaj joystick przez 8 sekund, aby 

włączyć ekran i wejść do menu ustawień. 

 

Przesuń joystick w górę/dół aby wybrać stronę spośród: 

 

Włączenie / wyłączenie dźwięków klawiszy 

 

Przypisanie dźwięku do zdarzenia 

 

Wyjście z menu 
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WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE DŹWIĘKU KLAWISZY 

W podstawowej konfiguracji, po naciśnięciu klawisze są podświetlane i emitowany jest dźwięk. Tą funkcję można wyłączyć / włączyć postępując zgodnie z procedurą poniżej. 

A Sygnalizacja statusu funkcji (ON = włączona, OFF = wyłączona) 

1 Naciśnij joystick, aby zmienić tryb. 

 

W trybie stand-by naciśnij i przytrzymaj joystick przez 8 sekund, aby 

wejść do menu ustawień i wybrać odpowiednią stronę 

2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inną stronę Ustawień 

albo ostatnią stronę, aby wyjść. 

PRZYPISANIE SYGNAŁU DZWONKA DO ZDARZENIA (WYWOŁANIA) 

Na tej stronie menu można zmienić sygnały przypisane do wywołania z różnych źródeł. 

Dzwonki odtwarzane dla wywołania z PZ skonfigurowanych z S=2 i S=3 są ustawione fabrycznie i nie mogą być zmienione 

W trybie stand-by naciśnij i przytrzymaj joystick przez 8 sekund, aby 

wejść do menu ustawień i wybrać odpowiednią stronę 

1 Naciśnij joystick, aby przypisać sygnał do pierwszego zdarzenia 

 

Na tym ekranie wyświetlany jest rodzaj wywołania (A) i aktualny 

numer dzwonka (B) 

2 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać rodzaj wywołania, dla 

którego chcesz ustawić dzwonek (patrz tabela poniżej) 

IKONA RODZAJ WYWOŁANIA 

Wybór dzwonka dla wywołania z GŁÓWNEGO PANELU ZEWNĘTRZNEGO (S=0) 

Wybór dzwonka dla wywołania z DRUGORZĘDNEGO PANELU ZEWNĘTRZNEGO (S=1) 

Wybór dzwonka dla wywołania z PRZYCISKU DZWONKA przy drzwiach 

Wybór dzwonka dla wywołania INTERKOMOWEGO 

Wybór dzwonka dla wywołania INTERKOMOWEGO ZEWNĘTRZNEGO (tylko z interfejsem 346850) 
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3 Naciśnij joystick, aby kontynuować 4 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać dzwonek jaki ma być 

przypisany do wywołania (dzwonek jest odtwarzany) 

6 Przesuń joystick w górę/dół, aby wybrać inny rodzaj wywołania 

albo ostatnią stronę, aby wyjść. 

5 Naciśnij joystick, aby zatwierdzić wybór, albo poczekaj, aż upłynie 

czas zatwierdzenia 

Funkcja STAN ZAMKA 

Ta funkcja informuje o stanie Zamka w drzwiach. Jeżeli otwarty dioda sygnalizacyjna „Zamek drzwi” miga, jeżeli zamknięty, dioda pozostaje wyłączona. 

Uwaga: ta funkcja może być włączona, jeżeli funkcjonalność jest wymagana i przewidziana w systemie – potrzebne są dodatkowe akcesoria. 

Uwaga: funkcja nie może być włączona razem z funkcją Pracownia / Gabinet Zawodowy. 
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Funkcja PAGER 

Ta funkcja może być używana, aby emitować komunikaty poprzez głośniki systemu dźwiękowego, mówiąc do mikrofonu Classe 100. 

Aby włączyć tą funkcję, aparat Classe 100 musi być skonfigurowany w sposób przedstawiony w sekcji „Konfiguracja / Funkcje specjalne”. 

Aby UŻYĆ funkcji 

W trybie stand-by 

Nacisnąć lewy klawisz 

ODBIÓR ROZMOWY 
Wypowiedzieć komunikat 

Nacisnąć prawy klawisz 

ZAKOŃCZENIE ROZMOWY, 

aby zakończyć 



 

Funkcja BEZPIECZNY ZAMEK 

Kiedy jest aktywna, ta funkcja zapobiega otwarciu zamka przy panelu zewnętrznym, kiedy aparat jest w trybie stand-by. Dlatego też otwarcie zamka jest możliwe wyłącznie 

podczas aktywnej komunikacji głosowej między panelem zewnętrznym a wideodomofonem.  

 

Włączenie funkcji 

Ustaw odpowiedni mikroprzełącznik w pozycji ON 

Uwaga: kiedy funkcja jest aktywna, wszystkie klawisze we wszystkich przypadkach konfiguracji wymagających otwarcia zamka są wyłączone, a kiedy zostaną użyte, miga biała LED. 

Uwaga: funkcja nie może być włączona razem z funkcją Pracownia / Gabinet Zawodowy. 

Wideodomofon głośnomówiący z pętlą indukcyjną 
Classe 100 V16E 

Korzystanie z PĘTLI INDUKCYJNEJ 

Pętla indukcyjna umożliwia korzystanie z wideodomofonu przez osoby korzystające z aparatów słuchowych, wyposażonych w przełącznik „T”. 

Należy ustawić mikroprzełącznik aparatu w pozycji T. Aby zapewnić prawidłowe sprzężenie między wideodomofonem a aparatem słuchowym, zalecane jest zbliżenie się do 

frontu wideodomofonu na odległość 25-35 cm. 

 

UWAGA: obecność elementów metalowych oraz zakłóceń generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. komputer), może wpływać na działanie i w efekcie na 

jakość komunikacji między wideodomofonem a aparatem. 


