
WYŚWIETLACZ AXOLUTE oferuje do wyboru 16 rodzajów dzwonków 
z zaprogramowanymi melodiami, które można dowolnie przypisywać 
następującym sygnałom wywołania:
- Wywołania z panelu zewnętrznego (skonfigurowanego z S = 0)
- Wywołania z panelu zewnętrznego (skonfigurowanego z S = 1)
- Wywołanie z dzwonka przy drzwiach
- Wywołanie interkom

WYŚWIETLACZ AXOLUTE art. 349311

WYŚWIETLACZ AXOLUTE można skonfigurować z zastosowaniem 3 różnych 
poziomów szczegółowości:

1) Konfiguracja zaawansowana*
umożliwia wyższy stopień dostosowania przez użytkownika, który ma 
możliwość:
-  elastycznego komponowania menu;
- dostosowania komunikatów do własnych potrzeb;
-  dostępu do wszystkich funkcji MY HOME. Konfiguracja ta realizowana jest za 

pośrednictwem PC i specjalnego programu (znajdującego się w opakowaniu 
wyrobu).

2) Konfiguracja „krok po kroku”*
umożliwia użytkownikowi dostęp do ekranu menu instalacji 
wideodomofonowej i kontrolę aplikacji MY HOME z niższym stopniem 
dostosowania do własnych potrzeb, niż w przypadku konfiguracji 
zaawansowanej. Taka konfiguracja jest realizowana poprzez menu 
wyświetlane na monitorze. Klient ma możliwość wyboru określonych 
modułów dla instalacji wideodomofonowej / układów automatyki domowej, 
na których może wprowadzać polecenia dla urządzeń w swoim mieszkaniu.

3) Szybka konfiguracja
umożliwia użytkownikowi dostęp do menu funkcji wideodomofonych. Jest 
to klasyczna konfiguracja z użyciem konfiguratorów, które należy umieścić 
w odpowiednim gnieździe znajdującym się z tyłu urządzenia.

N P M

N – numer aparatu wewnętrznego
Konfigurator w N przypisuje każdemu wideodomofonowi numer 
identyfikacyjny w obrębie instalacji. Aparaty wewnętrzne muszą być 
skonfigurowane w sposób narastający. W przypadku aparatów wewnętrznych, 
podłączonych równolegle (w mieszkaniach bez art. 346850 – maks. 3), 
należy je skonfigurować za pomocą tego samego konfiguratora w N. 
Równolegle do wideodomofonu głównego można zainstalować dodatkowe 
domofony, wideodomofony i/lub dzwonki.

P – przypisanie panelu zewnętrznego
Konfigurator w P identyfikuje przypisany panel zewnętrzny, to znaczy 
pierwszy panel zewnętrzny, który ma się włączyć automatycznie po 
pierwszym naciśnięciu przycisku autoaktywacji  i którego zamek, przy 
wideodomofonie w stanie spoczynkowym, jest uaktywniany w momencie 
naciśnięcia przycisku .

M – tryb działania
Konfigurator w M identyfikuje menu główne WYŚWIETLACZA AXOLUTE, 
a zatem możliwe do wykorzystania funkcje.

AXOLUtE WIdEO dISpLAy

* Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji dołączonej do artykułu.
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