UNIFON LY-8
INSTRUKCJA INSTALACJI
I U¯YTKOWANIA

1. Warunki instalacji i eksploatacji
- Przed przyst¹pieniem do monta¿u unifonu nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ instalacji
systemu domofonowego lub wideodomofonowego, w którym unifon zostanie wykorzystany.
- Przed przyst¹pieniem do eksploatacji i u¿ytkowania nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹
instrukcj¹.
- Unifon nale¿y zamontowaæ w ³atwo dostêpnym dla domowników miejscu, w taki sposób,
aby nie stwarzaæ dla nich zagro¿enia.
- Zabronione jest pod³¹czanie unifonu do instalacji innej ni¿ instalacja domofonowa wymagana
i wykonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unifon nie powinien byæ nara¿ony na dzia³anie wysokiej temperatury oraz wilgoci. Unifon
nale¿y chroniæ przed zalaniem wszelkimi p³ynami.
- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie unifonu, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ
niew³aciwe dzia³anie urz¹dzenia.
- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê w obudowie
unifonu, poniewa¿ grozi to uszkodzeniem urz¹dzenia.
- Samodzielna naprawa dozwolona jest tylko dla wykwalifikowanych osób. Naprawa
urz¹dzenia przez nieuprawnione do tego osoby mo¿e spowodowaæ utratê gwarancji.
- Nie nale¿y przyk³adaæ ucha do otworów g³onika w unifonie, poniewa¿ w przypadku
pojawienia siê sygna³u wywo³ania mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu.
- Je¿eli w unifonie wyst¹pi brak sygna³u wywo³ania, to przed wezwaniem serwisu sprawdziæ,
czy wy³¹cznik sygna³u wywo³ania znajduje siê w prawid³owym po³o¿eniu.
- Do czyszczenia obudowy unifonu nie nale¿y stosowaæ rozpuszczalników organicznych.
Do tego celu najlepiej u¿ywaæ szmatki zwil¿onej ciep³¹ wod¹.

2. Przeznaczenie unifonu
- Unifon LY przeznaczony jest do wspó³pracy z cyfrowymi systemami domofonowymi firmy
Laskomex (CD-2501, CD2502 i CD-3100).
- W celu zapewnienia jak najwiêkszego bezpieczeñstwa u¿ytkownikom wyposa¿ony jest on
w dodatkowy g³onik s³u¿¹cy wy³¹cznie do wywo³ania unifonu.
- Posiada dodatkowy przycisk umo¿liwiaj¹cy sterowanie urz¹dzeniem zewnêtrznym oraz
mo¿liwoæ zamontowania kolejnego.
- Jeden z przycisków jest podwietlany diod¹ LED, która sygnalizuje wywo³anie unifonu oraz
prowadzon¹ rozmowê.

3. Monta¿ unifonu
- Unifon powinien byæ zamontowany wewn¹trz budynku, na wysokoci zapewniaj¹cej
wygodne korzystanie z urz¹dzenia wszystkim mieszkañcom.
- Unifon mocowany jest do pod³o¿a przy pomocy dwóch ko³ków rozporowych i wkrêtów.
Inny sposób monta¿u nie jest zalecany.
- Aby przymocowaæ unifon do ciany nale¿y odkrêciæ dwa wkrêty we frontowej czêci unifonu
i zdj¹æ pokrywê.
- Przy³o¿yæ unifon w miejscu, w którym zostanie on zamontowany i zaznaczyæ miejsca pod
ko³ki rozporowe.
- Wykonaæ otwory pod ko³ki rozporowe, przy³o¿yæ do ciany podstawê unifonu, przez otwór
w podstawie wprowadziæ do rodka przewody i przykrêciæ unifon do ciany.
- Pod³¹czyæ przewody zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na w³aciwa polaryzacjê przewodów.
Pod³¹czenie nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym zasilaniu unifonu!
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4. Korzystanie z unifonu
4.1. Po³¹czenie z panela zewnêtrznego CD-xxxx
Opisano w punkcie 5.1.

4.2. Sterowanie elektrozaczepem.
Do sterowania elektrozaczepem s³u¿y przycisk B1 w podstawie unifonu. Elektrozaczep mo¿e
byæ uruchomiony tylko po nawi¹zaniu ³¹cznoci z panelem. Zaczep zostaje uruchomiony
po wciniêciu tego przycisku. Operacjê t¹ mo¿na powtarzaæ wielokrotnie. Czas dzia³ania
elektrozaczepu zale¿y od nastaw w centrali domofonowej (standardowo 5s.) za trzymanie
wciniêtego przycisku nie przed³u¿a tego czasu.
Funkcja Szybkie wejcie (dostêpna w systemach CD-2502 i CD-3100)
Patrz punkt 5.8.

4.3. Sterowanie urz¹dzeniem dodatkowym.

BR

L-

L+

Unifon posiada dodatkowy przycisk B2 umo¿liwiaj¹cy sterowanie urz¹dzeniami takimi jak
napêdy bram wjazdowych, owietlenie itp. Zalecane jest, aby sterowanie odbywa³o siê za
porednictwem przekanika separuj¹cego obwód domofonu od obwodów steruj¹cych
zewnêtrznymi urz¹dzeniami. Przekanik nale¿y zabezpieczyæ przed przepiêciami w³¹czaj¹c
równolegle do cewki przekanika diodê spolaryzowan¹ zaporowo (patrz rysunek poni¿ej).

K1 (EC-2200, EC-2502)
VS (EC-3000, EC-3100)

BR

L-

L+

Unifon
LY-8

Unifon
LY-8

L+

L-

Kaseta elektroniki
EC-2502 lub EC-3100

Przekanik - cewka
12V DC, max 50 mA

np. napêd bramy

Rysunek 1: Schemat pod³¹czenia urz¹dzenia dodatkowego
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Wciniêcie przycisku B2 skutkuje zwarciem do masy wyjcia zacisku BR.
W zale¿noci od ustawienia zwory JP2 mo¿liwe s¹ dwa sposoby zwarcia wyjcia zacisku
BR do masy:
- niezale¿nie od tego, czy unifon jest aktywny czy nie - za³o¿ony jumper JP2
- tylko podczas nawi¹zanego po³¹czenia - zdjêty jumper JP2
UWAGA! Do zacisku BR nie pod³¹czaæ ¿adnych róde³ napiêcia!

4.4. Regulacja g³onoci wywo³ania.
Prze³¹cznik znajduj¹cy siê z boku unifonu, po prawej stronie umo¿liwia zmianê g³onoci
sygna³u wywo³ania oraz jego zupe³ne wyciszenie. W po³o¿eniu górnym unifon dzwoni g³ono,
w dolnym - cicho, natomiast w po³o¿eniu rodkowym unifon jest wyciszony.
Istnieje równie¿ mo¿liwoæ dodatkowego ciszenia sygna³u wywo³ania poprzez usuniêcie
jumpera JP3 - w³¹czenie dodatkowej rezystancji w szereg z g³onikiem. Dzia³a to niezale¿nie
od regulacji prze³¹cznikiem i umo¿liwia obni¿enie g³onoci wywo³ania o 6dB.

4.5. Pod³¹czenie dwóch unifonów o tym samym numerze
Mo¿liwe jest pod³¹czenie w jednym lokalu dwóch unifonów o tym samym numerze.
W tym celu niezbêdne jest usuniêcie jumpera JP3 w obydwóch unifonach.
W takiej konfiguracji sygna³ wywo³ania bêdzie cichszy ni¿ normalnie.

5. Korzystanie z systemu domofonowego CD-xxxx
5.1. Nawi¹zanie po³¹czenia; prowadzenie rozmowy
Dotykaj¹c pól oznaczonych cyframi w kasecie rozmównej wybraæ numer lokalu. Numer ten
powinien pojawiæ siê na wywietlaczu. Czas pomiêdzy wprowadzeniem kolejnych cyfr
wybieranego numeru nie powinien przekroczyæ 3 s. Po up³ywie tego czasu system rozpocznie
nawi¹zanie ³¹cznoci z numerem widocznym na wywietlaczu.
Je¿eli podczas wybierania numeru wyst¹pi³ b³¹d, nale¿y skasowaæ b³êdny numer dotykaj¹c
pola C i wprowadziæ poprawn¹ wartoæ.
Pojawienie siê komunikatu OFF po wybraniu numeru oznacza, ¿e numer ten nie jest
obs³ugiwany przez system domofonowy.
Z klawiatury mo¿na wybieraæ numery nie wiêksze ni¿ 999 (dla CD-2100 i CD-2500)
i 9998 dla CD-2501, CD-2502, CD-3000 i CD-3100.
Wybranie numeru z klawiatury powoduje, ¿e w unifonie o wybranym numerze zostaje
podwietlony przycisk B1 oraz pojawia siê sygna³ wywo³ania, trwaj¹cy standardowo 30
sekund. Kolejne 30 sekund unifon oczekuje na podniesienie s³uchawki (przycisk B1 pozostaje
ca³y czas podwietlony), po czym po³¹czenie zostaje przerwane.
Podniesienie s³uchawki w dowolnym momencie w trakcie wywo³ania lub do 30 s po nim
powoduje zestawienie po³¹czenia umo¿liwiaj¹c prowadzenie rozmowy i sterowanie
elektrozaczepem za pomoc¹ przycisku B1 w unifonie.
Przycisk B1 jest podwietlony przez ca³y czas trwania wywo³ania oraz w trakcie rozmowy.
Czas rozmowy jest standardowo ograniczony do 120s. Na 10 s przed zakoñczeniem rozmowy
w s³uchawce pojawiaj¹ siê krótkie sygna³y akustyczne.
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5.2. Korzystanie z zamka szyfrowego
U¿ytkownicy cyfrowych systemów domofonowych mog¹ korzystaæ z zamka szyfrowego.
Numer kodu wejciowego jest ustalany indywidualnie dla ka¿dego lokalu. Numer ten
przekazuje instalator, mo¿e te¿ dokonaæ jego zmiany na ¿yczenie lokatora. Lokator mo¿e
te¿ zmieniæ kod samodzielnie (patrz pkt. 5.3).
Aby skorzystaæ z zamka szyfrowego, nale¿y:
- wybraæ na klawiaturze numer swojego lokalu - numer ten pojawi siê na wywietlaczu,
- dotkn¹æ na klawiaturze pola oznaczonego symbolem klucza
- wprowadziæ kod wejciowy
Cyfry "0" w kodzie s¹ cyframi znacz¹cymi i nie mo¿na ich pomijaæ, nawet je¿li s¹ na pierwszym
miejscu! Wprowadzenie poprawnego kodu powoduje odblokowanie elektrozaczepu.
Standardowo u¿ycie kodu wejciowego sygnalizowane jest potrójnym sygna³em dwiêkowym
w s³uchawce unifonu zainstalowanego w lokalu, którego kodem pos³u¿ono siê przy otwieraniu
wejcia.

5.3. Zmiana kodu zamka szyfrowego przez lokatora
Dotyczy CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-3000:
Do zmiany kodu lokatora niezbêdna jest pomoc drugiej osoby. Aby zmieniæ kod danego
lokalu nale¿y:
- wybraæ na klawiaturze numer danego lokalu i poczekaæ na po³¹czenie z wybranym lokalem,
- dotkn¹æ pola z symbolem klucza i wci¹¿ dotykaj¹c tego pola poprosiæ osobê przy unifonie
o trzykrotne naciniêcie przycisku otwierania drzwi (B1),
- kiedy na wywietlaczu pojawi siê symbol [----] lub [C 0] wprowadziæ z klawiatury cztery
cyfry starego kodu.
- na wywietlaczu ponownie pojawi siê symbol [---] lub [C 0]. Nale¿y wprowadziæ cztery cyfry
nowego kodu
- w CD-2100, CD-2500 i CD-2501 nowy kod zostanie zapamiêtany automatycznie,
w CD-3000 nale¿y potwierdzic go dotykaj¹c pola z symbolem klucza.
Dotyczy CD-2502, CD-3100:
Aby dokonaæ zmian lokator musi aktywowaæ menu u¿ytkownika. Potrzebna jest do tego
pomoc osoby znajduj¹cej siê w mieszkaniu.
Uruchomienie menu u¿ytkownika:
a) Nawi¹zaæ po³¹czenie z lokalem (tylko z panela podrzêdnego).
b) Wcisn¹æ przycisk ze znakiem klucza i wci¹¿ trzymaj¹c poprosiæ osobê w mieszkaniu, aby
piêciokrotnie nacisnê³a przycisk zaczepu. Aktywowanie funkcji sygnalizowane jest trzema
krótkimi sygna³ami dwiêkowymi w s³uchawce unifonu i panela zewnêtrznego oraz
chwilowym pojawieniem siê na wywietlaczu panela komunikatu [OPC].
c) Zakoñczyæ rozmowê.
d) Wybraæ numer lokalu, a nastêpnie wcisn¹æ klawisz KLUCZ oraz wprowadziæ kod zamka
szyfrowego (koniecznoæ wprowadzenia kodu zamka szyfrowego zale¿y od ustawieñ
w kasecie elektroniki systemu domofonowego). Na wywietlaczu pojawi siê menu
u¿ytkownika, w którym mo¿liwa jest edycja parametrów.
Aby zmieniæ kod zamka szyfrowego nale¿y uruchomiæ menu u¿ytkownika i wybraæ klawisz
[0]. Na chwilê pojawi¹ siê komunikaty [NEU], [CODE], a nastêpnie cztery poziome kreski,
po czym nale¿y wprowadziæ nowy kod zamka szyfrowego. Nowe has³o nale¿y wprowadziæ
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dwukrotnie. Opcja zmiany kodu przez u¿ytkownika mo¿e byæ zablokowana przez instalatora!
Wyjcie z menu u¿ytkownika
Aby wyjæ z edycji menu u¿ytkownika (nie wychodz¹c z ca³ej procedury) w celu sprawdzenia
dzia³ania nastaw oraz póniejszego dokonania ewentualnych zmian wciskamy klawisz
KLUCZ. Istnieje wówczas mo¿liwoæ nawi¹zywania po³¹czeñ.
Aby definitywnie wyjæ z ca³ej procedury wciskamy klawisz [C]. W tym przypadku ponowne
wejcie do menu wymaga powtórzenia ca³ej procedury od pocz¹tku.
Po up³ywie czasu bezczynnoci oko³o 4 minut dostêp do menu u¿ytkownika zostaje wy³¹czony
automatycznie.

5.4. Korzystanie z kluczy elektronicznych w systemie CD
Aby odblokowaæ wejcie kluczem iButton i/lub RFID nale¿y przy³o¿yæ go do czytnika
w panelu zewnêtrznym. Je¿eli odczytany z klucza numer seryjny odpowiada jednemu
z zaprogramowanych wczeniej numerów znajduj¹cych siê w pamiêci systemu CD, domofon
zwolni zaczep.
U¿ycie klucza elektronicznego sygnalizowane jest krótkimi sygna³ami dwiêkowymi
w unifonie zainstalowanym w lokalu, którego kluczem pos³u¿ono siê przy otwieraniu
elektrozaczepu.
Lokator mo¿e sam rejestrowaæ kolejne klucze elektroniczne (patrz punkt 5.5) jednak tylko
przy wejciu prowadz¹cym do jego mieszkania. Klucze do otwierania wejcia g³ównego
musi rejestrowaæ instalator.

5.5. Rejestrowanie nowego klucza elektronicznego
W menu u¿ytkownika wybraæ numer 8, na wywietlaczu pojawi siê komunikat [ADD]. Do
czytnika przy³o¿yæ klucz elektroniczny. Komunikat [NEU] oznacza, ¿e klucz zosta³ zapisany
w pamiêci z przypisaniem do lokalu. Je¿eli do czytnika zosta³ przy³o¿ony zarejestrowany
wczeniej klucz, na wywietlaczu pojawi siê komunikat [OLD].

5.6. Zmiana g³onoci wywo³ania
Dotyczy CD-3000:
Aby zmieniæ g³onoæ wywo³ania w unifonie pracuj¹cym w systemie CD-3000 nale¿y podnieæ
s³uchawkê unifonu, na chwilê wcisn¹æ przycisk elektrozaczepu i odczekaæ, a¿ w s³uchawce
pojawi siê dwiêk przypominaj¹cy trzask. Nastêpnie wciskaj¹c wide³ki unifonu wybraæ jedn¹
z dostêpnych opcji  sygna³ cichy, redni, g³ony lub narastaj¹cy (sygnalizowany podczas
tej operacji trzema krótkimi dwiêkami w s³uchawce). Po dokonaniu wyboru od³o¿yæ s³uchawkê
na wide³ki. Instalator mo¿e zablokowaæ korzystanie z tej funkcji.
Dotyczy CD-2502, CD-3100:
Nale¿y uruchomiæ menu u¿ytkownika (patrz pkt. 5.3).
Pierwszy znak na wywietlaczu okrela ton wywo³ania (0...7). Sygna³ wywo³ania mo¿na
zmieniaæ, wciskaj¹c sekwencyjnie klawisz oznaczony numerem [1].
Drugi znak na wywietlaczu okrela g³onoæ wywo³ania (G - g³ony, N - narastaj¹cy,
C - cichy, U - umiarkowany). Wybór sygna³u narastaj¹cego ma sens przy liczbie sygna³ów
wywo³ania wiêkszej ni¿ 1. G³onoæ zmienia siê klawiszem [2].
Trzeci znak na wywietlaczu oznacza liczbê dzwonków (1-8) - decyduje o tym, jak d³ugo
dzwoni unifon. Liczbê sygna³ów zmienia siê klawiszem [3].
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g³onoæ wywo³ania
ton wywo³ania
liczba dzwonków
3

1
2

Rys.2 Menu u¿ytkownika

5.7. Pods³uch bramy (dotyczy systemu CD-3000)
Podnieæ s³uchawkê unifonu i na chwilê wcisn¹æ przycisk elektrozaczepu i odczekaæ, a¿
w s³uchawce pojawi siê dwiêk przypominaj¹cy trzask. Ponownie wcisn¹æ przycisk
elektrozaczepu, co spowoduje po³¹czenie z wejciem, którego numer jest sygnalizowany
odpowiedni¹ liczb¹ krótkich sygna³ów w s³uchawce. Ponowne wciniêcie przycisku prze³¹cza
pods³uch na kolejne wejcia (o ile zosta³y zamontowane). Czas po³¹czeni¹ jest limitowany.
W czasie jego trwania na wywietlaczu panela zewnêtrznego widoczny jest numer lokalu,
z którym zestawione jest po³¹czenie. Funkcja ta nie pozwala na pods³uch z wejæ g³ównych
i mo¿e byæ zablokowana przez instalatora.

5.8. Funkcja Szybkie wejcie w systemie wielowejciowym (dotyczy systemów
CD-2502, CD-3000, CD-3100)
Funkcja dostêpna jest wy³¹cznie w powy¿szych systemach w uk³adzie z wejciem g³ównym
i wejciami podrzêdnymi. Po nawi¹zaniu po³¹czenia przez osobê przy wejciu g³ównym
lokator zwalnia elektrozaczep u¿ywaj¹c przycisku w unifonie, a nastêpnie na chwilê wciska
wide³ki unifonu - w s³uchawce powinny pojawiæ siê krótkie dwiêki o narastaj¹cych tonach
sygnalizuj¹ce aktywowanie funkcji szybkiego wejcia. Ponowne, chwilowe wciniêcie wide³ek
spowoduje wy³¹czenie funkcji. Osoba odwiedzaj¹ca podchodzi nastêpnie do wejcia
podrzêdnego prowadz¹cego do lokalu, w którym aktywowano funkcjê i wybiera jego numer.
Zostaje zwolniony elektrozaczep (co jest sygnalizowane w s³uchawce unifonu seri¹ krótkich
dwiêków) bez koniecznoci ponownego nawi¹zywania ³¹cznoci z lokalem.

6. Konserwacja
- W przypadku zabrudzenia, unifon nale¿y czyciæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹.
- Zalecane jest, aby operacja ta by³a wykonywana przy wy³¹czonym zasilaniu urz¹dzenia.
- Nale¿y unikaæ zalania wod¹ lub inn¹ ciecz¹ wnêtrza unifonu, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie urz¹dzenia.
- Nie nale¿y stosowaæ materia³ów ciernych, mog¹cych zarysowaæ powierzchniê obudowy.
- Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników i silnych
detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub odbarwienie powierzchni.

7. Dane techniczne
Stopieñ ochrony:

IP30

Wymiary:

212x80x46 mm

Opis zacisków:

LL+
BR

- linia L- linia L+
- sterowanie urz¹dzeniem dodatkowym
(obci¹¿alnoæ styku max. 24V DC/20mA)
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Rys. 3. a) Elementy unifonu LY-8, b) p³ytka PCB unifonu

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY RODOWISKA
Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekrelonego kosza, zgodnie
z europejsk¹dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e
byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi
z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do
oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez
producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.
Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na
www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.
Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony rodowiska.
Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza powstawanie odpadów.

JP1

