
PANELE DOMOFONOWE ACO z grupy FamilioINSTRUKCJA OBSŁUGI DLA ADMINISTRATORA  

Instrukcja uniwersalna dla wszystkich paneli domofonowych ACO z grupy Familio.

Urządzenia ACO posiadają opisane niżej elementy i funkcje w zależności od modelu.
Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem budynku lub wykwalifikowanym instalatorem.
Montaż paneli może być wykonywany tylko przez wykwalifikowanego instalatora!
Aby zachować urządzenie w pełni sprawne, należy postępować zgodnie z instrukcją.

Elementy paneli (w zależności od wersji)

Po nawiązaniu połączenia adresat może zwolnić eletrozaczep (otworzyć drzwi / furtkę), co sygnalizowane jest 
optycznie (mruganie przycisków oraz pola opisowego) i dźwiękowo. Należy pociągnąć za klamkę

i otworzyć drzwi.

Nawiązywanie połączenia

Panele z zamkiem szyfrowym:
– Aby zadzwonić na dany adres, wybierz numer mieszkania naciskając odpowiednią cyfrę / numer na klawiaturze. 

Domofon wykona próbę nawiązania połączenia automatycznie po 3 sekundach.
– Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij „#”.
– Błędy kasuj przyciskiem „#”

    Panele z przyciskami bezpośredniego wywołania:
–  Aby zadzwonić na wybrany adres, naciśnij „dzwonek” i poczekaj na połączenie.
–  Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij ponownie „dzwonek”

Panele z zamkiem szyfrowymi i przyciskami bezpośredniego wywołania:
– Aby zadzwonić na wybrany adres, naciśnij przycisk bezpośredniego wywołania „dzwonek” lub wybierz numer             

na klawiaturze zamka szyfrowego.
– Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij „#” na panelu.
– Błędy kasuj przyciskiem „#”
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Otwieranie za pomocą kodu administratora

    Panele z zamkiem szyfrowym:
    W zależności od modelu i konfiguracji urządzenia dostępne są dwa sposoby otwarcia drzwi / furtki:
1. Za pomocą kodu administratora, wybierz na klawiaturze odpowiednią kombinację 4 cyfr (dot. serii Familio-PRO).    

Jeśli nie znasz swojego kodu administratora, skontaktuj się z instalatorem.
2. Za pomocą kodu administratora, wybierz na klawiaturze „kluczyk”, a następnie wpisz 4 lub 6-cyfrowy kod. Jeśli nie 

znasz swojego kodu administratora, skontaktuj się z instalatorem.

    Dostępne są 2 indywidualne kody administratora.

Otwieranie za pomocą breloka zbliżeniowego

–  Aby otworzyć drzwi, zbliż jeden z breloków administratora do czytnika, który zintegrowany jest z dolnym polem 
opisowym. Nastąpi zwolnienie elektrozaczepu, co sygnalizowane jest optycznie (mruganie przycisków oraz pola 
opisowego) i dźwiękowo. Należy pociągnąć za klamkę i otworzyć drzwi. 

Panele z kamerą

– Kamera jest kolorowa, podgrzewana i posiada regulowaną pozycję kierunku obserwacji z podświetleniem LED 
    w podczerwieni +/- 20° w każdą ze stron.

UWAGA!

– Chronić urządzenie przed pyłem.
– Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej ściereczki z delikatnym detergentem odtłuszczającym.
– Szarpanie za klamkę przy zablokowanym elektrozaczepie grozi uszkodzeniem drzwi lub elektrozaczepu.
– Nie należy rozbierać obudowy urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu instalatorowi.
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