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ELEMENTY REGULACYJNE UNIFONU 

1. Złącze do podłączenia linii unifonu przychodzącej z 
centrali 

2. Potencjometr regulacji efektu antylokalnego - fabrycznie 
ustawiany na minimum szkodliwych sprzężeń 
akustycznych pomiędzy mikrofonem i głośnikiem 
słuchawki unifonu,  

UWAGA: regulacja efektu lokalnego nie powinna być 
przeprowadzana bez wyraźnej potrzeby. 

3. złącze dwunóżkowe - jumper - zwarcie zworą 
przekształca unifon z wersji bez podsłuchu na wersję z 
podsłuchem, szczególnie przydatną w instalacjach w 
domkach jednorodzinnych, gdzie podsłuch wejścia, jak 
również pełna aktywność unifonu po zdjęciu słuchawki  z 
uchwytu, bez konieczności wcześniejszego jego 
wywołania, może być pożądana. 

4. przycisk otwierania zamka 
5. trójpozycyjny przełącznik głośności dzwonka: 

- wysoki poziom dzwonka 
- średni poziom dzwonka 
- dzwonek wyłączony 

6. regulacja czułości mikrofonu 
- zwora założona – wysoka czułość 
- zwora zdjęta – czułość obniżona 

 
Fabrycznie aparat ustawiony jest na wysoką czułość 
mikrofonu – w przypadku zbyt wysokiego poziomu dźwięku 
w panelu zewnętrznym zworę należy zdjąć. 

 
7. Potencjometr regulacji głośności rozmowy w słuchawce. 

W razie potrzeby należy ustawić według własnych 
preferencji. 

UWAGA: przy maksymalnym wzmocnieniu mogą 
występować sprzężenia akustyczne. 
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PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY 
 
Przycisk wielofunkcyjny służy do podłączenia dodatkowych 
urządzeń (wyłączniki światła, sterowanie bramą, itp.) 
Jest on niezależny od systemu domofonowego i jest 
zwykłym przyciskiem zwiernym. 
Maksymalne obciążenie: 200mA 12V AC/DC  
Zaciski przycisku wielofunkcyjnego oznaczone są na 
rysunku numerem 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W przypadku kłopotów z montażem, lub niewłaściwą pracą 
aparatu prosimy o telefoniczny kontakt z działem serwisu 
firmy 426399870. 

 

 
 

APARAT DOMOFONOWY 

SMART  

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
(v2.0) 

Zakaz umieszczania zużytego sprzętu 
łącznie   innymi odpadami 
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Szanowni Państwo ! 
 
Jest nam niezmiernie miło, że zdecydowaliście 
się Państwo na zakup aparatu domofonowego 
typu SMART. Wierzymy, że dobra jakość i 
funkcjonalność naszego produktu spełni 
Państwa oczekiwania. 
 
 
 

UWAGA: 
Aparat zapewnia prawidłowe działanie w 
systemach analogowych CYFRAL opartych na 
centralach typu TD-3, TD4, TD-6oraz 
systemach cyfrowo-analogowych  
CC1000 i CC1500 
 

 
 
 
 
DEMONTAŻ APARATU. 
 

Przed montażem i konfiguracją holder unifonu (podstawa) 

musi zostać otworzony. 

Aparat domofonowy SMART charakteryzuje się łatwym 

demontażem holdera aparatu, którego dwie części pokrywy 

połączone są ze sobą jednym wkrętem umieszczonym pod 

głośnikiem słuchawki. Aby zdemontować pokrywę należy 

odkręcić wkrętakiem wkręt oraz następnie złapać za brzeg 

pokrywy holdera w górnej jej części i pociągnąć do siebie. 

Następnie należy powtórzyć operację łapiąc za brzeg 

pokrywy w dolnej jej części. 
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MONTAŻ UNIFONU. 

Po demontażu pokrywy holdera unifonu przewody 

instalacyjne „+” UNIFONU i GND przychodzące z centrali 

należy po przełożeniu ich przez otwór obudowy podłączyć 

do zacisków oznaczonych odpowiednio L+ i L- zgodnie z 

następnym rysunkiem na którym pokazane zostało też 

rozmieszczenie ważniejszych elementów regulacyjnych i 

funkcyjnych. 

 
 
 

 
 

 

 

Producent: 

CYFRAL  Chabelska i Wspólnicy S.J. 
ul. Konstantynowska 62/70 

95 - 100 ZGIERZ 
tel. 426399870 
fax 426399877 

e-mail: info@cyfral.pl internet:www.cyfral.pl 
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