
1. Charakterystyka urządzenia

Podręcznik użytkownika

 

Unifon przeznaczony do współpracy z monitorami z serii VIDOS DUO.
Zainstalowany bezpośrednio przy monitorze umożliwia prowadzenie 
rozmowy przez zestaw słuchawkowy.

Współpracuje z monitorami: 

UNIFON U1012
Dodatkowa słuchawka do monitora
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1. Słuchawka
2. Baza /ścienny element montażowy
3. Połączenie słuchawki z bazą, przepust na przewód, gniazdo
4. Zaczep otwierający. Umożliwia otwarcie bazy w celu montażu.
5. Mikrofon
6. Otwory na kołki montażowe 
7. Przewód łączący słuchawkę z monitorem 

Połączenie z monitorem
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Unifon należy połączyć z monitorem 
za pomocą dedykowanego złącza 
wykorzystując przewód dołączony
do zestawu.
Funkcje dodatkowe realizowane z tego 
złącza będą teraz niedostępne. WIDOK ZŁĄCZA MONITORA

Montaż
Dla monitorów M1022 / M1023  można wykorzystać specjalny uchwyt 
montażowy W10, który umożliwia wspólne zawieszenie dwóch urządzeń 
obok siebie.  

Uchwyt 
montażowy W10

Przed rozpoczęciem użytkowania

M1021 / M1022 / M1023

Włączenie unifonu

Aby aktywować lub wyłączyć działanie unifonu należy wprowadzić w 
monitorze odpowiedni kod funkcyjny.

 

  

Model monitora Kod aktywacji

M1021

M1022

M1023 9301

Kod deaktywacji

9301

9401

9300

9300

9400

Podłączenie unifonu i aktywowanie jego działania kodem deaktywuje 
funkcje monitora realizowane przy wykorzystaniu złącza, do którego 
podpięty został unifon.
Funkcje podłączenia dodatkowego dzwonka oraz  dodatkowego 
sygnalizatora dzwonka będą teraz niedostępne. 

WAŻNE

Na drugiej stronie przedstawione zostały sposoby 
aktywowania unifonu dla poszczególnych modeli monitorów.
Znajdź swój model i postępuj zgodnie z instrukcją 



ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów k. Warszawy

email: biuro@vidos.pl
vidos.pl

>> dotknij ikonę z logiem VIDOS w lewym dolnym rogu ekranu

 

Monitor SMS Multimedia Rejestr 
wywołań

Interkom Połączenia Światło Tryb 
powiadamiania

POMOC
USTAW ID

Aktywacja unifonu dla monitora M1021

Aby otworzyć menu wprowadzania kodów funkcyjnych:

W menu pojawi się edytor z klawiaturą do wpisywania komend.
Wprowadź kod i zatwierdź wybierając OK: 

Aktywacja unifonu dla monitora M1022

 9401 aby aktywować unifon 9400 aby deaktywować unifon

Aby otworzyć menu wprowadzania komend postępuj zgodnie z poniższą
instrukcją:

Jesteś w menu wprowadzania kodów. Za pomocą kursorów      ustaw 
właściwą cyfrę. Kolejna cyfra wybierz    . Po wpisaniu całego kodu
Zatwierdź wybierając   

Przy pomocy kursorów         

Będąc na stronie informacyjnej, przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sek.
przycisk otwarcia 

MENU GŁÓWNE

Przekierowanie

Światło

Ustawienia

Informacje

i

Przywróć

Informacje

Konfiguracja

Wybierz     na Panelu przednim monitora aby otworzyć menu główne.

wyszukaj w menu [ INFORMACJE ] 

Wybierz     aby otworzyć.

 9301 
aby aktywować unifon 

9300 
aby deaktywować unifon

Następnie przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę otwarcia wejścia        
na panelu bocznym monitora.

Aby otworzyć menu wprowadzania komend postępuj zgodnie z poniższą 
instrukcją:

Naciśnij przycisk         w trybie Ponownie naciśnij przycisk          6 razy

Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk             przez 3s.

użyj      /     aby zwiększyć lub 
zmniejszyć wartość; naciśnij przycisk 

aby przejść do kolejnej pozycji.

Pomoc Następny Zwiększ Zmniejsz Wyjście

[ 000]0

Wyjście Zwiększ Zmniejsz Następny

01.00

00.01.01

AUTON/P

Podgląd Światło Interkom Ustawienia

Aktywacja unifonu dla monitora M1023

czuwania

 9301 
aby aktywować unifon 

9300 
aby deaktywować unifon


