
 

Instrukcja instalacji 



 

Uwaga: instalacja, konfiguracja, uruchomienie i serwis muszą być wykonywane przez wykwalifikowany 
personel 



 

 Stara instalacja dzwonkowa 
Istniejąca instalacja 3-przewodowa tylko z funkcją 
dzwonka  Nowy system wideodomofonowy 

Instalacja realizowana bez modyfikacji istniejącego 
okablowania (2 przewody) z funkcjami systemu 
wideodomofonowego 

* Dodatkowy aparat zamawiany oddzielnie 



 

 Przekrój przewodu (mm
2
) a odległość 



 Schemat dla domu jednorodzinnego 

Jednorodzinny - 

Dwurodzinny - 

Lokalny przycisk otwarcia zamka 

Wywołanie z przycisku dzwonka 

18V; 4A impuls, 250 mA podtrzymanie (maks. 30 Ω) 



 

 Dodatkowy aparat wewnętrzny oraz konfigurator 3501/1 zamawiany jest oddzielnie. 

 Schemat dla domu dwurodzinnego - 1 

Jednorodzinny - 

Dwurodzinny - 

Uwaga: dla jednej sieci Wi-Fi (SSID) można zainstalować wyłącznie 1 aparat Classe300X13E 

Lokalny przycisk otwarcia zamka 

Wywołanie z przycisku dzwonka 

18V; 4A impuls, 250 mA podtrzymanie (maks. 30 Ω) 



 

 Schemat dla domu dwurodzinnego - 2 

Jednorodzinny - 

Dwurodzinny - 

Uwaga: dla jednej sieci Wi-Fi (SSID) można zainstalować wyłącznie 1 aparat Classe300X13E 

 Dodatkowy aparat wewnętrzny oraz konfigurator 3501/1 zamawiany jest oddzielnie. 



 

 Opcja z przekaźnikiem dla zamka 

 W zestawie 

Lokalny przycisk otwarcia zamka 

18V; 4A impuls, 250 mA podtrzymanie (maks. 30 Ω) 



 

 Dane wymiarowe 

 Zalecana wysokość montażu o ile inne wymagania lub normy nie stanowią 
inaczej 

 Pole widzenia kamery  



 

 Panel zewnętrzny 



 

1 -  Kamera 
2 -  LED oświetlenia pola widzenia kamery 
3 -  Zaciski przyłączeniowe 
4 -  Przyciski wywołania 
5 -  Pozycja anteny czytnika zbliżeniowego 
6 -  LED sygnalizacji połączenia 
7 -  LED sygnalizacji otwarcia zamka 
8 -  Mikrofon 
9 -  Regulacja mikrofonu 
10 -  Regulacja głośnika 
11 -  Mikroprzełącznik trybu jednorodzinny / dwurodzinny 
12 -  Przycisk programowania / resetu breloków 
13 -  Podświetlenie LED dla przycisku wywołania 
14 -  Gniazda konfiguratorów 
15 -  Czujnik oświetlenia dla aktywacji podświetlenia 

nocnego 
16 -  Głośnik 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 Aparat wewnętrzny 



 

Ilustracja przedstawia urządzenie z włączonymi wszystkimi funkcjami. Sposób włączenia funkcji opisany 
jest w instrukcji urządzenia. 

Instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.legrand.pl 

Uwaga: Kiedy aplikacja DOOR ENTRY jest połączona z 
systemem (np. odbiór wywołania, wyświetlanie obrazu z 
kamery panelu zewnętrznego itp.) nie mogą być 
wykonywane żadne operacje, poza użyciem przycisku 
Otwarcia zamka i przycisku Ulubione (skonfigurowanego 
do obsługi funkcji Oświetlenia schodów lub 
Bezpośredniego sterowania zamkiem) 

1 -  Ekran dotykowy 7” 
2 -  Wyłączenie ekranu 
3 -  App: 

dotknij, aby przejść do strony informacyjnej, gdzie 
wyświetlane są kody QR, pozwalające pobrać darmową 
aplikację DOOR ENTRY w wersji odpowiedniej dla 
urządzenia mobilnego posiadanego przez użytkownika 

4 -  Data i czas 
5 -  Połączenie Wi-Fi 
6 -  Powiązanie aparatu z aplikacją oraz włączenie / 

wyłączenie przekazania wywołania 
7 -  Wyciszenie dzwonka 
8 -  Funkcja pracownia / gabinet zawodowy 
9 -  Mikrofon 
10 -  Włączenie funkcji Sekretarki 
11 -  Skróty 
12 -  Linie wiodące dla osób niedowidzących 
13 -  Przycisk połączenia: 

Zielona LED miga sygnalizując przychodzące wywołanie 
Zielona LED świeci sygnalizując aktywne połączenie 

14 -  Przycisk Autoaktywacji panelu / podglądu kamer 
Po naciśnięciu przycisku LED świeci na czerwono 

15 -  Przycisk Ulubione 
Po naciśnięciu przycisku LED świeci na czerwono 
(konfiguracja domyślna = oświetlenie schodów. W celu 
zmiany konfiguracji odnieść się do tabeli konfiguracji 
fizycznej na dalszych stronach) 

16 -  Przycisk otwarcia zamka: 
Po naciśnięciu przycisku LED świeci na czerwono 

17 -  Status Wi-Fi: 
Czerwona LED miga = Wi-Fi aktywne, ale brak 
połączenia z siecią 
LED nie świeci się = Wi-Fi wyłączone lub poprawnie 
działa 
Zielona LED miga = Classe 300X13E wymienia dane z 
aplikacją DOOR ENTRY (przekaz wywołania, 
autoaktywacja, konfiguracja) 
 

18 -  Status wiadomości: 
Czerwona LED miga = nowe nieprzeczytane notatki lub 
wiadomości w sekretarce 

19 -  Status wyciszenia dzwonka: 
Czerwona LED świeci = dzwonek wyciszony 

20 -  Funkcje (wyświetlane są tylko ikony dla 
skonfigurowanych funkcji) 

21 -  Gniazda konfiguratorów (patrz: Funkcje Konfiguratorów) 
22 -  Konfigurator J1: wyjąć, jeżeli podłączony jest dodatkowy 

zasilacz (zaciski 1 i 2) 
23 -  Konfigurator J2: konieczny dla prawidłowego działania 
24 -  Mikroprzełącznik ON/OFF zamknięcia linii 
25 -  Gniazdo miniUSB do aktualizacji firmware urządzenia 
26 -  Głośnik 
27 -  Zaciski dodatkowego zasilacza (1 - 2) 
28 -  Zaciski podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS/BUS 

29 -  Zaciski ( ) do podłączenia zewnętrznego przycisku 
dzwonka 

30 -  Zaciski podłączenia dodatkowego dzwonka (1 - 5M). 
Konieczne jest wykonanie połączeń punkt-punkt na 
zaciskach dodatkowego dzwonka 
 
 
 



 

 Instalacja panelu zewnętrznego 

A - przed zainstalowaniem upewnić się, czy śruba jest całkowicie dokręcona 



 



 

 Kamera nie może być zainstalowana naprzeciw silnych źródeł światła, lub w miejscach, gdzie obiekt filmowany 
pozostaje w cieniu. 

 W miejscach, gdzie występuje słabe oświetlenie, zalecane jest zamontowanie dodatkowego oświetlenia pola 
widzenia kamery.  



 

 W przypadku wystąpienia „pisków” sprzężenia (efekt Larsena), w pierwszej kolejności należy 

zredukować poziom mikrofonu , regulując odpowiedni potencjometr za pomocą wkrętaka, aż do 
osiągnięcia zadowalającego efektu. Jeżeli „pisk” nie zniknie, należy wyregulować poziom głośnika

, aż problem zniknie. Jeżeli głośność jest za niska, najpierw należy skorygować poziom głośnika, 
a dopiero następnie mikrofonu, mając na względzie to, że czysty odbiór bez zakłóceń jest lepszy, 
niż taki, który występuje przy ustawieniach bliskich granicy sprzężenia. 



 

 Konfiguracja panelu zewnętrznego 

* Działanie przy naciśnięciu przycisku przez maks. 10 sek. a następnie przechodzi w tryb czuwania. 
Aby osiągnąć czas dłuższy niż 10 sek. należy użyć aktora przekaźnikowego 346210 skonfigurowanego z MOD=5. 

**  Działanie przy naciśnięciu przycisku aparatu wewnętrznego lub lokalnego przycisku otwarcia zamka. Przy otwarciu 
brelokiem czas wynosi 4 sek. 

- Czas otwarcia zamka (patrz tabela poniżej) 

- Nie wymagają konfiguracji 



 

- Po każdej zmianie konfiguracji konieczne jest wyłączenie zasilania systemu i ponowne włączenie go po upływie 
ok. 1 min.  



 

 Programowanie breloków zbliżeniowych  

 Nowy brelok administratora MASTER 
Z przyczyn bezpieczeństwa wymagane jest zaprogramowanie 
przez instalatora breloka „MASTER”. Aby rozpocząć procedurę 
programowania breloka „MIESZKAŃCA”, konieczne jest 
posiadanie breloka administratora MASTER. 
Potwierdzenie faktu przyjęcia lub odrzucenia breloka przez panel 
zewnętrzny jest sygnalizowane dźwiękiem oraz za pomocą LED 
panelu. 
Użycie nierozpoznanego breloka lub wystąpienie błędu 
programowania spowoduje przerwanie procedury. Zostanie to 
zasygnalizowane długim dźwiękiem oraz jednoczesnym 
zaświeceniem się LED sygnalizacji połączenia i otwarcia zamka. 
UWAGA: Brelok Master nie ma uprawnień otwarcia zamka, a 
jedynie umożliwia programowanie breloków Mieszkańca. 
 



 

Programowanie breloka administratora 

Przytrzymać przycisk programowania do momentu aż LED otwarcia zamka zacznie migać i pojawi się dźwięk 
potwierdzenia 

1 dźwięk 



 

Master Administratora 
 

W celu zapamiętania zbliżyć Brelok administratora do obszaru czytnika panelu i zaczekać na zaświecenie się LED 
otwarcia zamka i pojawienie się dwóch sygnałów dźwiękowych. 

2 dźwięki 



 

Jeżeli zapamiętanie nie powiedzie się, zaświecą się jednocześnie LED otwarcia zamka i połączenia oraz zostanie 
wyemitowany długi dźwięk 

Uwaga: brelok administratora nie otwiera zamka lecz służy jedynie do otwarcia procedury programowania breloków 
dostępowych dla mieszkańców. 

1 długi dźwięk 



 

Skasowanie breloka administratora 

Przytrzymać przycisk programowania do momentu aż LED otwarcia zamka zacznie migać i pojawi się dźwięk 
potwierdzenia 

1 dźwięk 



 

Przytrzymać przycisk programowania ponownie przez 10 sek.  
Po skasowaniu LED otwarcia zamka zaświeci się i pojawią się 2 dźwięki potwierdzenia. 

2 dźwięki 



 

Programowanie breloka mieszkańca 

Master Administratora 

Zbliżyć Brelok administratora do obszaru czytnika panelu i zaczekać na zaświecenie się LED otwarcia zamka i 
pojawienie się sygnału dźwiękowego. 

1 dźwięk 



 

Brelok Mieszkańca 

W celu zapamiętania zbliżyć Brelok mieszkańca do obszaru czytnika panelu i zaczekać na miganie LED otwarcia zamka i 

pojawienie się sygnału dźwiękowego. Jeżeli mają być zaprogramowane kolejne breloki, należy zbliżać je kolejno w 
odstępach nie większych niż 30 sek. od zaprogramowania poprzedniego breloka. 
Aby zatwierdzić zakończenie procedury należy ponownie zbliżyć brelok administratora, lub zaczekać 30 sekund. 
Dwa krótkie dźwięki potwierdzają zakończenie procedury powodzeniem. 

2 dźwięki 



 

 Jeżeli zapamiętanie nie powiedzie się, zaświecą się jednocześnie LED otwarcia zamka i połączenia oraz zostanie 
wyemitowany długi dźwięk 

1 długi dźwięk 



 

Master administratora 

Kasowanie z pamięci wszystkich breloków 
mieszkańca 

Zbliżyć Brelok administratora do obszaru czytnika panelu i zaczekać na zaświecenie się LED otwarcia zamka i 
pojawienie się sygnału dźwiękowego. 

1 dźwięk 



 

Powtórnie zbliżyć Brelok administratora do obszaru czytnika panelu 2 razy. Zaświecenie się LED otwarcia zamka i dwa 
krótkie dźwięki potwierdzają zakończenie procedury powodzeniem. 

2 dźwięki 



 

 Reset 

Aby skasować wszystkie zapamiętane breloki 
(administratora i mieszkańców) należy wykonać 
resetowanie panelu. 

1 długi dźwięk 

Odłączyć zasilanie BUS, przytrzymać przycisk programowania, przywrócić zasilanie. Przytrzymać przycisk programowania, aż 
LED otwarcia zamka i połączenia zaczną migać naprzemiennie i pojawi się długi dźwięk. 
 



 

 Instalacja aparatu wewnętrznego  



 



 

 Uwaga: aparat wewnętrzny musi być zainstalowany zgodnie z poniższymi zasadami 

- musi być instalowany wyłącznie wewnątrz budynków 
- nie może być narażony na wilgoć i opryskanie wodą 
- nie zasłaniać otworów wentylacyjnych 
- może być tylko używany jako element całego zestawu 
- unikać montażu uchwytu na nierównych lub nieregularnych powierzchniach oraz nadmiernego dokręcania 

wkrętów, aby uniknąć zniekształcenia uchwytu, co może ograniczyć prawidłowy montaż aparatu. Aparat musi 
być wsunięty na zaczepy uchwytu delikatnie, z lekkim naciskiem, bez przykładania nadmiernej siły. 
Nieprawidłowa instalacja i korzystanie z aparatu może ograniczyć jego funkcjonalność i bezpieczeństwo 
użytkowania. 
 

 Montaż na podstawce biurkowej 344632 

 Możliwy jest montaż aparatu na podstawce biurkowej (344632) zamawianej oddzielnie 



 

 Instalacja Wi-Fi 

Zawsze należy sprawdzić na ekranie aparatu jakość 
sygnału Wi-Fi przed ostatecznym zainstalowaniem 
elementów zestawu 
 

Sugerowane 

Aparat został prawidłowo podłączony do sieci Wi-Fi i 
skonfigurowany w odpowiedniej sekcji menu 
 
 

Sygnał Wi-Fi nie jest wystarczający, aby zapewnić 
prawidłową współpracę ze smartfonem (np. przekaz 
wywołania) 
 



 

– Ścianki działowe murowane 
– Ścianki drewniane 
– Ścianki karton gipsowe 
 

– Ściany z cegły i zbrojonego betonu – Ściany nośne 
– Ściany z kamienia – Ściany metalowe 
 

Uwaga: Zalecane jest zainstalowanie Classe 300X13E jak najbliżej routera Wi-Fi 
Uwaga: Możliwe jest zainstalowanie tylko jednego aparatu Classe 300X13E dla jednej sieci Wi-Fi (SSID) 
Uwaga: Możliwe jest zainstalowanie tylko jednego aparatu Classe 300X13E w mieszkaniu 



 

Sprawdzić jakość sygnału Wi-Fi na ekranie aparatu (patrz Instrukcja instalatora). Jeżeli jest słaby lub nie ma go w ogóle, 
upewnić się, że: 
– aparat nie jest zainstalowany w pobliżu dużych obiektów metalowych lub urządzeń elektrycznych, które mogą 

generować pole elektromagnetyczne 
– między aparatem Classe 300X13E, a routerem / punktem dostępowym Wi-Fi znajduje się możliwie mało ścian 



 

 Konfiguracja aparatu wewnętrznego 

J1 = Wyjąć jeżeli podłączony jest dodatkowy 
  zasilacz (zaciski 1 i 2) 
J2 = Nie wyjmować - konieczny dla prawidłowego 
  działania 
NN = Adres aparatu 
PP = Adres domyślnego PZ, przy którym zamek może 
  być otwarty bez wywołania oraz na który działa 
  komenda autoaktywacji 
MM = Tryb pracy zgodnie z tabelami na dalszych 
  stronach 

 



 

 Konfiguracja fizyczna 

 Funkcje jakie mogą być przypisane do przycisku Ulubione ( ) w konfiguracji fizycznej (konfigurator 
umieszczony w prawym gnieździe (jednostek) pozycji M) są następujące: 
 

Sterowanie oświetleniem schodów 

Sterowanie bezpośrednie zamkiem 
P+1 

Sterowanie bezpośrednie zamkiem 
P+2 

Sterowanie bezpośrednie zamkiem 
P+3 

Autoaktywacja bezpośrednia P+1 



 

Autoaktywacja bezpośrednia P+2 

Autoaktywacja bezpośrednia P+3 

Funkcja Pager 

Interkom wewnętrzny do aparatów o 
tym samym adresie 

Aktywacja / Dezaktywacja funkcji 
Pracownia / Gabinet zawodowy 

 Konfigurator umieszczony w lewym gnieździe (dziesiątek) pozycji M określa, które funkcje, aktywowane 
bezpośrednio dotknięciem przypisanych im ikon, pojawią się na ekranie głównym jako 4 SKRÓTY. Możliwe 
konfiguracje są przedstawione w poniższej tabeli. 
 



 



 

PL - Legenda 

Aktywacja PZ 
(skonfigurowanego z P+1) 
bezpośrednio bez wywołania 
lub aktywacja aktora 
346200/346210 
(skonfigurowanego z P+1 i 
MOD=9) 

Otwarcie zamka przy PZ 
(skonfigurowanym z P+1) 
bezpośrednio bez wywołania 
lub aktywacja aktora 
346200/346210 
(skonfigurowanego z P+1 i 
MOD=5) lub aktywacja aktora 
346230 (skonfigurowanego z 
P+1) 
 

Otwarcie zamka przy PZ 
(skonfigurowanym z P+2) 
bezpośrednio bez wywołania 
lub aktywacja aktora 
346200/346210 
(skonfigurowanego z P+2 i 
MOD=5) lub aktywacja aktora 
346230 (skonfigurowanego z 
P+2) 
 
 

Otwarcie zamka przy PZ 
(skonfigurowanym z P+3) 
bezpośrednio bez wywołania 
lub aktywacja aktora 
346200/346210 
(skonfigurowanego z P+3 i 
MOD=5) lub aktywacja aktora 
346230 (skonfigurowanego z 
P+3) 
 
 

Otwarcie zamka przy PZ 
(skonfigurowanym z P+4) 
bezpośrednio bez wywołania 
lub aktywacja aktora 
346200/346210 
(skonfigurowanego z P+4 i 
MOD=5) lub aktywacja aktora 
346230 (skonfigurowanego z 
P+4) 
 
 



 



 

PL - Legenda 

Interkom między 
mieszkaniami w systemach z 
interfejsem mieszkania 
346850 
 

Interkom w mieszkaniu w 
systemach z interfejsem 
mieszkania 346850 lub 
interkom między 
mieszkaniami w systemach 
bez interfejsu mieszkania 
346850 
 

Interkom wewnętrzny, 
między wszystkimi aparatami 
o tym samym adresie 
 
 

Pager, wykorzystujący 
wywołanie interkomowe do 
wszystkich aparatów w 
systemie 
 
 



 



 

W przypadku zmiany konfiguracji aparatu, odłączyć zasilanie na ok. 1 minutę, a następnie podłączyć ponownie 



 

 Pierwsze włączenie 

 Po skonfigurowaniu fizycznym aparatu i jego podłączeniu, konieczne jest spersonalizowanie ustawień z 
poziomu menu. Dotknąć ekranu, aby go włączyć. 

  Polski 



 

Wybór języka 

  Polski 

Dotknąć ikony odpowiadającej wybranemu językowi 

Dotknąć, aby kontynuować 



 

Ustawienie Daty i Czasu 

Dotknąć ikony odpowiadającej wybranemu parametrowi 

Dotknąć, aby kontynuować 

Ustawić pożądaną wartość za pomocą ikon + i – 



 

Zastrzeżenia odnośnie korzystania mobilnego 



 



 

Do połączenia pomiędzy wideodomofonem Classe 300X13E i smartfonem jest wymagana obecność domowej sieci Wi-Fi z dostępem do 
Internetu. 
Aby korzystać z usługi, Klient musi nabyć wyposażenie techniczne, które umożliwia dostęp do Internetu, na podstawie umowy zawartej 
przez Klienta z ISP (Dostawcą Usług Internetowych), niezwiązanym w żaden sposób z BTicino. 
Aby korzystać z pewnych usług, które zapewnia Bticino jako uzupełnienie normalnych podstawowych funkcji urządzenia Classe 300X13E, 
Klient musi zainstalować aplikację DOOR ENTRY na swoim smartfonie. 
Usługi oferowane przez aplikację zapewniają możliwość interakcji z Classe 300X13E zdalnie i za pośrednictwem Internetu. 
W tych przypadkach integracja i sprawna współpraca między Classe 300X13E i aplikacją może zależeć od: 
– a) jakości sygnału Wi-Fi; 
– b) rodzaju/zakresu umowy o dostęp do sieci Internet w mieszkaniu; 
– c) rodzaju/zakresy umowy na smartfon i usługi telefonii mobilnej 
W przypadku, gdy jeden z tych trzech elementów nie spełnia wymagań niezbędnych do funkcjonowania produktu, BTicino jest zwolnione 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niepełne działanie. 
W praktyce do działania produktu jest wykrzystywany system streaming VoIP, dlatego należy sprawdzić, czy umowa na przesył danych w 
smartfonie / telefonii mobilnej nie przewiduje blokady. 
Należy również zauważyć, że usługa, którą udostępnia BTicino za pomocą zdalnego użycia poprzez aplikację, wiąże się z 
wykorzystaniem przesyłu danych, zatem koszt związany z tym związany zależy od rodzaju/zakresu umowy, którą klient zawarł z ISP 
(Dostawcą Usług Internetowych) i którym jest obciążony Klient. 
 
 



 

Ustawienia Wi-Fi 



 



 

 Dodatkowe informacje o ustawieniach aparatu znajdują się w dokumentacji na stronie 
www.legrand.pl 



 



 

 Funkcja Stan Zamka 

 Ta funkcja sygnalizuje status zamka (tylko w systemach wykorzystujących odpowiednio skonfigurowany aktor 
przekaźnikowy). Jeżeli zamek (drzwi) jest otwarty, LED otwarcia zamka miga, a jeżeli zamknięty, pozostaje 
wyłączona. Funkcja nie może być aktywna równocześnie z funkcją Pracownia / Gabinet zawodowy 



 

 Funkcja Pracownia / Gabinet Zawodowy 

 Ta funkcja pozwala ustawić automatyczne otwarcie zamka po przyjściu wywołania z panelu zewnętrznego. Nie 

może być aktywna równocześnie z funkcją Stan zamka. Miganie przycisku otwarcia zamka ( ) sygnalizuje, 
że funkcja jest aktywna. 



 

 Funkcja Pager (wywoływanie) 

 Ta funkcja pozwala wysyłać komunikaty głosowe poprzez mikrofon aparatu do wszystkich głośników 
zainstalowanych w systemie. Aby aktywować tą funkcję dotknąć odpowiedniej ikony w menu Interkom. Zielona 
dioda „Połączenia” sygnalizuje aktywowaną funkcję. Aby ją wyłączyć należy dotknąć przycisku „Połączenie”. 



 

 Ustawić przełącznik aparatu słuchowego w pozycji T  

 Pętla indukcyjna 

 Aby zapewnić prawidłowe sprzężenie między aparatem wewnętrznym a aparatem słuchowym, 
zalecamy ustawienie się w odległości od 25 do 35 cm od frontu aparatu. 
Jednocześnie przypominamy, że obecność elementów metalowych oraz zakłóceń generowanych 
przez urządzenia elektryczne / elektroniczne (np. komputer) może ograniczyć skuteczność pracy 
urządzenia lub jakość komunikacji. 



 

 Sterowanie oświetleniem na klatce schodowej 



 

 Dodatkowy dzwonek 



 

 

  



 


