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1. CECHY 
 

Kamera DRC-GUM umoŨliwia zbudowanie systemu wideodomofonowego 

dla kilkuset mieszkaŒc·w. Istnieje moŨliwoŜĺ zastŃpienia monitora sğuchawkŃ 

domofonowŃ oraz instalacji stacji portierskiej, co umoŨliwia tworzenie 

r·Ũnorodnych konfiguracji w zaleŨnoŜci od indywidualnych wymagaŒ klient·w. 

 

Cechy charakterystyczne: 

¶ kamera podŜwietlana Ŝwiatğem biağym ï dobra widocznoŜĺ podczas 

cağkowitej ciemnoŜci 

¶ wsp·ğpraca z monitorami systemowymi CAV-xxx, CMV-xxx oraz 

analogowymi CDV-xxx 

¶ wsp·ğpraca z unifonami AP-3SG  ï moŨliwoŜĺ samodzielnej pracy 

¶ wsp·ğpraca ze stacjŃ portierskŃ CDS-4GS, CDS-2AG 

¶ maksymalnie moŨe pracowaĺ 99 kamer DRC-GUM w jednym systemie 

¶ numer mieszkania moŨe skğadaĺ siň max. z czterech cyfr (1-9999) 

¶ elektroniczna lista lokator·w 

¶ moŨliwoŜĺ otwierania elektrozamka z poziomu kamery (indywidualne kody) 

¶ moŨliwoŜĺ podğŃczenia ekspandera DRC-12UX 

 

Zalecane okablowanie: 

Skrňtka UTP kat. 5e - zaleca siň stosowanie poğŃczeŒ wg standardu EIA 568B. 

Instalacja kamery 

ZANIM ROZPOCZNIESZ MONTAŧ !!! 

Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca siň wyğoŨyĺ wnňkň pod kamerň warstwŃ 

cienkiego styropianu (tyğ i Ŝcianki boczne).  

Nie montuj monitora i kamery w miejscu naraŨonym na kurz, bezpoŜrednie 

promieniowanie sğoneczne (lub inne oŜwietlenie), wysokie temperatury (powyŨej 

40 stopni) lub duŨŃ wilgotnoŜĺ. W miejscach zaciek·w i duŨej wilgotnoŜci 

koniecznie stosowaĺ obudowň z daszkiem typu OS-7p / OS-7n.  

Nie lokuj urzŃdzenia w miejscach naraŨonych na wibracje lub wstrzŃsy.  
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2. WYGLłD KAMERY 

 
1. Kamera 
2. DoŜwietlenie LED 
3. GğoŜnik 
4. WyŜwietlacz OLED 
5. Czytnik kart RFID (opcja) 
6. Przycisk listy lokator·w / Menu 
7. Przycisk przewijania listy lokator·w / Programowania ĂPROGò 
8. Przycisk wywoğania wprowadzonego numeru (ĂEnterò) 
9. Klawiatura numeryczna 
10. Przycisk kasowania wprowadzanego numeru 
11. Mikrofon 
12. Przycisk otwierania elektrozamka 
13. Regulacja optyki 
14. Gniazda poğŃczeniowe 
15. Przycisk RESET 
16. Styk NO/NC 
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3. OPIS WYPROWADZEő 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. SCHEMATY POĞłCZEő 
4.1. System z dystrybutorami CCU-4GF i monitorami CAV-xxx - poğŃczenie kamery DRC-GUM do magistrali : 

 

4.2. System z dystrybutorami CMD-xxx i monitorami CMV-xxx lub CDV-xxx - poğŃczenie kamery DRC-GUM do magistrali  

 



 

 

4.3. System z dystrybutorami CCU-4GF i monitorami CAV-xxx - poğŃczenie kilku kamer do magistrali: 
 

 



 

 

4.4. System z dystrybutorami CMD-xxx i monitorami CMV-xxx lub CDV-xxx - poğŃczenie kilku kamer do magistrali: 
 

 



 

 

4.5. System z dystrybutorami CCU-4GF i monitorami CAV-xxx  
ï poğŃczenie kamery do wzmacniacza/rozdzielacza VD-103N: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.6. System z dystrybutorami CMD-xxx i monitorami CMV-xxx lub CDV-xxx  
ï poğŃczenie kamery do wzmacniacza/rozdzielacza VD-103N: 
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Przykğadowy schemat ideowy systemu z monitorami CMV-xxx 
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PoğŃczenie dystrybutora CMD-101BU: 
 

 
Opis wyprowadzeŒ: 
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PoğŃczenie dystrybutora CMD-404FU: 

 
Opis wyprowadzeŒ: 

 
PoğŃczenie dystrybutora CCU-4GF: 

Opis wyprowadzeŒ: 
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5. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
Przycisk program (7)   

 
NaciŜnij w celu wejŜcia w tryb programowania. 
Na wyŜwietlaczu pojawi siň monit o podanie 
hasğa dostňpu do trybu programowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przycisk klucza (12)   
 Pozwala na otwarcie wejŜcia za pomocŃ wczeŜniej przypisanego kodu PIN (opcja 
moŨliwa po ustawieniu odpowiedniego parametru w trybie programowania). 
Przycisk dostňpu do listy lokator·w (6)   

 
Pozwala na wyb·r lokator·w z poziomu 
programowanej listy lokator·w. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przycisk anulowania (10)   

  Pozwala na anulowanie bieŨŃcej operacji. 
 
Przycisk RESET (15) 

Pozwala na przywr·cenie fabrycznych ustawieŒ dla haseğ budynku i 
administratora. Aby przywr·ciĺ ustawienia fabryczne haseğ odğŃcz 
zasilanie kamery, wciŜnij i przytrzymaj przycisk Reset oraz wğŃcz 

zasilanie. Przycisk zwolnij po min. 3 sekundach od wğŃczenia zasilania. 
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WaŨne informacje 
 

1) BğŃd podczas programowania. 
JeŨeli operator wykona niepoprawnŃ instrukcjň (np. wyb·r nieistniejŃcego 
abonenta lub bğŃd w trybie programowania) kamera zasygnalizuje bğŃd 
trzykrotnym sygnağem dŦwiňkowym. 
NaleŨy w·wczas powt·rzyĺ operacjň. 

 
2) Utracone hasğo 

 
Hasğo abonenta. 
UŨyj procedury opisanej w punkcie 8.3 aby odzyskaĺ hasğo (wymagane jest 
hasğo administratora) 

 
Hasğo budynku 
Do zmiany hasğa budynku uŨyj hasğa administratora. 

 
Hasğo administratora 
Aby przywr·ciĺ fabryczne hasğo administratora wciŜnij przycisk RESET (13). 

 
3) Usuniňcie kart RFID (opcja dla kamery DRC-GUC/RFID) jest moŨliwe za 
pomocŃ karty ĂMasterò. 
 

4) Informacja o stanie kamery 
 
Po wybudzeniu z trybu czuwania kamera wyŜwietla informacje o 
zaprogramowanych wczeŜniej danych. 

 
Lobby numer: 0101-9901 
ï informacja o numerze budynku (0101) i kamery (9901) 
 
 

6. HASĞA 
 

W systemie Gate View istniejŃ trzy rodzaje haseğ dostňpu: 

1. Hasğo administratora ï przeznaczone do kontroli systemu przez instalatora, 

programowania systemu 

DomyŜlne hasğo: 4321 
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2. Hasğo budynku ï przeznaczone obsğugi wejŜcia (otwierania drzwi) jednym, 

og·lnym hasğem 

DomyŜlne hasğo: 1234 

3. Hasğo abonenta ï przeznaczone do otwierania drzwi kodem. KaŨdy 

odbiornik (monitor, unifon) posiada indywidualne hasğo. 

DomyŜlne hasğo: 1234 (nie dziağa przy pr·bie otwarcia) 

 

6.1.  Zmiana hasğa administratora 

 

WprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ stare hasğo administratora (domyŜlnie 4321)  

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer Ă0ò 

¶ WciŜnij przycisk ĂEnterò  

¶ WprowadŦ nowe hasğo administratora (z wyjŃtkiem: Ă0000ò, Ă1234ò, Ă4321ò) 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 
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6.2.  Zmiana hasğa budynku 

 

WprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora (domyŜlnie 4321)  

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer Ă1ò 

¶ WciŜnij przycisk ĂEnterò  

¶ WprowadŦ nowe hasğo budynku (hasğo musi siň skğadaĺ z 4 cyfr, z 

wykluczeniem Ă0000ò, Ă1234ò, Ă4321ò) 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 
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7. PROGRAMOWANIE NUMERU BUDYNKU I NUMERU KAMERY 
 

Przed zaprogramowaniem adres·w abonent·w naleŨy zaprogramowaĺ w 

kamerze numer budynku i numer danej kamery. W jednym budynku (oddzielnym 

systemie) moŨe pracowaĺ maksymalnie 99 kamer DRC-GUM. 

 

7.1. Programowanie numeru budynku 

Aby przypisaĺ do danej kamery numer budynku wprowadŦ nastňpujŃcŃ 

sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk ĂPROGò  

¶ WprowadŦ hasğo administratora 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer 2 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer budynku (od 1 do 9999) 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 
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7.2. Programowanie numeru kamery 

Aby przypisaĺ do danej kamery nowy numer wprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk ĂPROGò  

¶ WprowadŦ hasğo administratora 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer 3 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer kamery (od 1 do 99) 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 
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8. PROGRAMOWANIE ADRESU ABONENTA I HASĞA ABONENTA 
 
8.1. Programowanie adresu abonenta dla monitor·w CAV-xxx i unifonu AP-

3SG) 

 

Dla monitor·w CAV-70GA moŨliwe jest zaprogramowanie adresu abonenta takŨe 

z poziomu monitora (patrz: instrukcja monitora) 

 

1) WprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk PROG 

¶ WprowadŦ hasğo administratora 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă15ò 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò  

2) Kamera jest przygotowana do programowania adres·w abonent·w. 

Aby zaprogramowaĺ kod danego abonenta podnieŜ sğuchawkň monitora / 

unifonu i wciŜnij przycisk portiera. Na wyŜwietlaczu kamery pojawi siň 

tymczasowy numer abonenta oraz zostanie nawiŃzana komunikacja audio z 

monitorem/ unifonem. 

3) WprowadŦ numer abonenta (z zakresu 1-8999) i zatwierdŦ przyciskiem 

ĂEnterò 

4) WprowadŦ numer urzŃdzenia u abonenta (pierwszy odbiornik: Ă0ò, 

urzŃdzenia podrzňdne: Ă1ò-Ă3ò) i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

5) Odğ·Ũ sğuchawkň monitora / unifonu, podnieŜ ponownie i wciŜnij przycisk 

portiera. Na wyŜwietlaczu kamery pojawi siň zaprogramowany numer 

abonenta - sprawdŦ jego poprawnoŜĺ. 

6) W celu zaprogramowania kolejnych monitor·w / unifon·w powt·rz 

czynnoŜci od punku 2. 

7) Aby opuŜciĺ tryb programowania wciŜnij przycisk kasowania (      ). 
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8.2. Programowanie hasğa abonenta dla monitor·w CAV-xxx i unifonu AP-

3SG) 

 

WprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk otwierania zamka () 

¶ WprowadŦ nr programu Ă20ò i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer abonenta i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ stare hasğo abonenta (domyŜlnie: 1234) 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ nowe hasğo abonenta 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò (System potwierdzi zmianň dŦwiňkiem w 

kamerze i monitorze). 
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8.3. Sprawdzenie hasğa abonenta 

 

JeŜli chcesz sprawdziĺ hasğo danego abonenta wprowadŦ nastňpujŃcŃ 

sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă16ò 

¶ WciŜnij przycisk Enter 

¶ WprowadŦ numer abonenta 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò (na wyŜwietlaczu kamery pojawi siň hasğo 

danego abonenta) 

 

 

 

 

 



DRC-GUM (RFID) 

 

- 24 - 

8.4. Programowanie adresu i hasğa abonenta dla monitor·w CMV-xxx, CDV-

xxx ( w trybie rňcznym ĂMANUALò) 

 

W systemie wideodomofonowym w kt·rym przewidziane sŃ monitory serii 

CMV-xxx oraz CDV-xxx naleŨy zaprogramowaĺ wyjŜcie ĂLINEò dystrybutora CMD-

404FU / CMD-404CFU, do kt·rego podğŃczone sŃ monitory CMV-xxx, CDV-xxx. 

WyjŜcia dystrybutor·w mogŃ byĺ programowane w trybie automatycznym ĂAUTOò 

lub rňcznym ĂMANUALò. W trybie ĂAUTOò adresy abonent·w programowane sŃ 

automatycznie w zakresie 1~316 po ustawieniu adres·w kolejnych dystrybutor·w 

CMD-404(C)FU (patrz: Instrukcja dystrybutora CMD-404(C)FU). W trybie rňcznym 

ĂMANUALò kaŨdemu wyjŜciu ĂLINEò dystrybutora CMD-404(C)FU moŨna 

przypisaĺ adres z zakresu 1~9000.SğuŨy do tego program Ă36ò, za pomocŃ 

kt·rego moŨna zaprogramowaĺ nr abonenta, hasğo, oraz nr kamery moŨliwej do 

podglŃdu z poziomu monitora (w przypadku instalacji kilku kamer DRC-GUM w 

systemie). Program Ă36ò posiada dodatkowe zabezpieczenie, kt·re naleŨy 

wczeŜniej odblokowaĺ: 

WprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă23ò i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ nowŃ wartoŜĺ parametru: 99 i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

 

¶ Aby opuŜciĺ tryb programowania wciŜnij przycisk kasowania (      ). 

¶ W przeciŃgu 30 sekund uŨyj programu Ă36ò do programowania systemu. 
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WprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă36ò i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer dystrybutora CMD-404FU / CMD-404CFU 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò -system odczyta informacje z dystrybutora i 

wyŜwietli je na wyŜwietlaczu kamery DRC-GUM 

¶ DomyŜlnie jest podŜwietlone pole zmiany numeru abonenta (Hxxxx, np. 

ĂH0001ò) dla gniazda LINE 1 w wybranym dystrybutorze (ĂTerminal No 01ò). 

Aby zmieniĺ numer abonenta ï wprowadŦ nowy numer i zatwierdŦ 

przyciskiem ĂEnterò 

¶ Aby przejŜĺ do zmiany hasğa abonenta (domyŜlnie ĂP1234ò) uŨyj przycisku 

Menu (Ƹ) ï zostanie podŜwietlone pole zmiany hasğa. WprowadŦ nowe 

hasğo abonenta i zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ Aby przejŜĺ do zmiany numeru kamery moŨliwej do podglŃdu z poziomu 

monitora (domyŜlnie ĂM01ò) uŨyj przycisku Menu (Ƹ) ï zostanie 
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podŜwietlone pole zmiany numeru kamery. WprowadŦ nowy numer kamery i 

zatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ Aby przejŜĺ do zmiany ustawieŒ kolejnego abonenta (gniazd LINE 2-4 w 

wybranym dystrybutorze) uŨyj przycisku otwierania zamka () ï na 

wyŜwietlaczu pojawiŃ siň informacje zwiŃzane z kolejnym abonentem 

(ĂTerminal Noò 02,03,04é.). Postňpuj zgodnie ze wczeŜniejszymi punktami 

aby zmieniĺ parametry dla kolejnych abonent·w. 

¶ Aby zapisaĺ zmiany do pamiňci urzŃdzenia wciŜnij przycisk PROG (ƹƷ) i 

zaczekaj na zapis ustawieŒ. Kamer potwierdzi zapis kr·tkim dŦwiňkiem i 

przejdzie w tryb czuwania. 

¶ Aby zaprogramowaĺ dane abonent·w podğŃczonych pod kolejny dystrybutor 

CMD404(C)FU powt·rz procedury program·w Ă23ò i Ă36ò 

¶ Po zakoŒczonym procesie programowania wyğŃcz i wğŃcz zasilanie cağego 

systemu. 
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9. UŧYCIE BRELOKA ZBLIŧENIOWEGO / (opcja dostňpna dla 
kamery DRC-GUC/RFID wyposaŨonej w czytnik RFID Unique 
125kHz) 
 

Karta dostňpu/ brelok umoŨliwia otwieranie elektrozamka bez wpisywania kodu 

abonenta. KaŨdŃ kartň/brelok naleŨy przypisaĺ do odpowiedniej kamery DRC-

GUC/RFID. 

 

Czytnik RFID 
 
9.1. Informacje og·lne 

Kontrolery przekaŦnikowy wraz z czytnikiem zbliŨeniowym jest  autonomicznym 
elementem systemu kontroli dostňpu, umoŨliwiajŃcym zağŃczenie na 
zaprogramowany czas np. rygla lub zwory elektromagnetycznej po odebraniu 
metodŃ zbliŨeniowŃ unikalnego, 64-bitowego kodu transpondera.  
NiezaleŨne zasilanie 12V oraz bezkontaktowy charakter pracy i ich obsğugi czyniŃ 
go urzŃdzeniem bezpiecznym, wygodnym oraz wysoce niezawodnymi. 
Ukğad posiada moŨliwoŜĺ bezkontaktowej obsğugi swojej bazy danych przy uŨyciu 
karty Master. 
Kontroler dostarczany jest wraz z kartŃ Master, sğuŨŃcŃ do jego programowania, 
oraz kartami uŨytkownika / brelokami (4 szt.), sğuŨŃcymi do sterowania otwarciem 
wejŜcia 

 
Obsğuga kartŃ Master umoŨliwia : 

¶ zapis nowych transponder·w dopisujŃc je pojedynczo w dowolnym czasie 
lub grupowo 

¶ kasowanie selektywne transponder·w np. zagubionych 

¶ kasowanie wszystkich transponder·w jednoczeŜnie 

¶ programowanie czasu wysterowania przekaŦnika od 1 do 120 s , powyŨej 
tego czasu praca bistabilna 

¶ programowanie dopuszczalnego czasu otwarcia drzwi od 1 do 120 s 
 
 
Funkcje i cechy kontrolera: 

¶ sterowanie przekaŦnikiem wyjŜciowym po odebraniu uprawnionego kodu 

¶ sterowanie przekaŦnikiem wyjŜciowym po wyzwoleniu wejŜcia Ărňczne 
wyzwalanie éò 

¶ kontrola otwarcia i czasu otwarcia drzwi 

¶ antyscaning 

¶ optyczna i akustyczna sygnalizacja stan·w kontrolera 

¶ praca przekaŦnika mono lub bistabilna  

¶ wyjŜcie alarm  
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Kontroler dostarczany jest z zaprogramowanŃ kartŃ Master. 
Kartň tŃ naleŨy przechowywaĺ w bezpiecznym miejscu poniewaŨ jest ona jednym 
z narzňdzi umoŨliwiajŃcych dopisywanie lub kasowanie transponder·w 
sterujŃcych kontrolerem. Oprogramowanie  kontrolera dopuszcza stosowanie 
transponder·w typu UNIQUE wystňpujŃcych w postaci kart, krŃŨk·w , oraz 
brelok·w o r·Ũnych ksztağtach. 
Obsğuga kontrolera polega na zbliŨeniu do niego uprzednio zaprogramowanego 
transpondera co powoduje zağŃczenie przekaŦnika i w zwiŃzku z tym zağŃczenie 
rygla. ZağŃczenie rygla sygnalizowane jest dŦwiňkiem buzera. W przypadku 
przyğoŨenia nieuprawnionego transpondera buzer wygeneruje dŦwiňk braku 
akceptacji kodu i kontroler nie zağŃczy rygla. Otwarcie drzwi (jeŨeli jest zağoŨony 
czujnik otwarcia drzwi) powoduje wyğŃczenie rygla przed czasem. 
Pr·ba skanowania, lub kilkakrotne przyğoŨenie transpondera nieuprawnionego w 
czasie 5 sek. powoduje generowanie przez buzer sygnağu alarmu kt·ry wyğŃczy 
siň po czasie 10 sek. (opcjonalne ustawienie fabryczne) lub po przyğoŨeniu karty 
Master (wyğŃczenie zasilania nie resetuje stanu alarmu). Kontroler umoŨliwia 
zapisanie w jego pamiňci do 1003 lub 2007 (opcja) transponder·w oraz danych 
(imiň i nazwisko) ich uŨytkownik·w (w wersji RS).  
Zasiňg dziağania czytnika wynosi ok. 2-3 cm. 
 
9.2. Programowanie nowych transponder·w kartŃ Master 

 

¶ Przyğ·Ũ kartň Master (buzer wygeneruje tr·jdŦwiňk o kolejno narastajŃcych 
czňstotliwoŜciach (dŦwiňk akceptacji). Od tego momentu masz 5 sekund na 
przyğoŨenie nowego transpondera 

¶ Przyğ·Ũ nowy transponder (buzer wygeneruje pojedynczy dŦwiňk akceptacji) 

¶ PrzyğoŨenie transpondera juŨ istniejŃcego w pamiňci wygeneruje dŦwiňk 
braku akceptacji (trzy dŦwiňki o kolejno zmniejszajŃcych siň 
czňstotliwoŜciach) 

¶ JeŨeli chcesz zapisaĺ nastňpne transpondery kolejno zbliŨaj je do kontrolera 

¶ Nie przyğoŨenie kolejnego transpondera w przeciŃgu piňciu sekund 
powoduje automatyczne wyjŜcie z trybu programowania do trybu pracy 
normalnej 

 
9.3. Kasowanie selektywne kartŃ Master 

 
Kasowanie selektywne umoŨliwia usuniňcie z pamiňci dowolnego pojedynczego 
transpondera. PoniewaŨ transponder kt·ry chcemy wykasowaĺ zazwyczaj jest 
niedostňpny,  wskazujemy go transponderem kt·ry zostağ zapisany w pamiňci 
kontrolera jako nastňpny. I tak transponder zaprogramowany jako np. trzeci 
kasujemy przy uŨyciu transpondera czwartego. MetodŃ kasowania selektywnego 
moŨemy usunŃĺ wiňkszŃ liczbň transponder·w wielokrotnie zbliŨajŃc transponder 
inicjujŃcy proces kasowania. W takiej sytuacji transponder np. piŃty bňdzie po 
kaŨdym przyğoŨeniu kasowağ po kolei transpondery, czwarty, p·Ŧniej trzeci, drugi i 
na koŒcu pierwszy. 
W tryb kasowania selektywnego wchodzimy trzykrotnie zbliŨajŃc kartň Master 
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¶ trzykrotnie zbliŨ kartň Master (po kaŨdym przyğoŨeniu oddal kartň na ok. 1 
sek.) 

¶ od  trzeciego przyğoŨenia masz piňĺ sekund na przyğoŨenie transpondera 
kasujŃcego.  

 
9.4. Kasowanie cağoŜci pamiňci kartŃ Master. 

 
W przypadku niewielkiej iloŜci zaprogramowanych w pamiňci kontrolera 
transponder·w prostszŃ metodŃ na usuniňcie zagubionego transpondera jest 
wykasowanie cağoŜci pamiňci a nastňpnie ponowny zapis waŨnych transponer·w. 
Kasowania cağoŜci pamiňci dokonujemy piňciokrotnie zbliŨajŃc kartň Master. 
Rozpoczňcie procesu kasowania pamiňci sygnalizowane jest dğugim dŦwiňkiem 
buzera. Proces trwa ok. 30 sekund. Po zakoŒczeniu procesu kasowania kontroler 
wygeneruje trzy kr·tkie dŦwiňki i przejdzie w tryb pracy normalnej. 
Podczas procedury kasowania cağoŜci pamiňci nie naleŨy rozğŃczaĺ zasilania 
kontrolera. 
UWAGA: W czasie programowania nowych transponder·w, kasowania 
selektywnego oraz cağoŜci pamiňci, wejŜcia czujnika otwarcia drzwi oraz rňcznego 
wyzwalania rygla nie mogŃ byĺ w stanie aktywnym. 
 
9.5. Obsğuga czytnika 

¶ Przyğ·Ũ dedykowany transponder do czytnika.  

¶ JeŨeli kod transpondera znajduje siň w pamiňci kontrolera buzer wygeneruje 
tr·jdŦwiňk o kolejno narastajŃcych czňstotliwoŜciach (dŦwiňk akceptacji) i 
kontroler zwolni wejŜcie na zaprogramowany czas. 

¶ JeŨeli kontroler nie posiada zapisanego w pamiňci kodu transpondera 
wygeneruje tr·jdŦwiňk o kolejno zmniejszajŃcych siň czňstotliwoŜciach. 
Uwaga! : Kilkukrotne uŨycie nieodpowiedniego transpondera wyzwoli 
sygnağ alarmu. 
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10. USTAWIENIE OTWIERANIA WEJśCIA Z POZIOMU 
KLAWIATURY KAMERY HASĞAMI ABONENTčW 
 
Kamera ma moŨliwoŜĺ wğŃczenia lub wyğŃczenia funkcji otwierania wejŜcia za 

pomocŃ indywidualnych kod·w (dla wszystkich uŨytkownik·w). 

WprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk PROG 

¶ WprowadŦ hasğo administratora 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă31ò 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò - na wyŜwietlaczu pojawi siň aktualna wartoŜĺ 

parametru: 

- 00 ï kody nieaktywne 

- 01 ï kody aktywne 

WprowadŦ Ă1ò aby aktywowaĺ funkcjň kodu lub Ă0ò aby deaktywowaĺ 

funkcjň kodu. ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò. 
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11. USTAWIENIE OTWIERANIA WEJśCIA Z POZIOMU 
KLAWIATURY KAMERY HASĞEM BUDYNKU 

 

Kamera ma moŨliwoŜĺ wğŃczenia lub wyğŃczenia funkcji otwierania wejŜcia za 

pomocŃ hasğa budynkowego. 

WprowadŦ nastňpujŃcŃ sekwencjň: 

¶ WciŜnij przycisk PROG 

¶ WprowadŦ hasğo administratora 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă28ò 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò - na wyŜwietlaczu pojawi siň aktualna wartoŜĺ 

parametru: 

- 0 ï hasğo budynku aktywne 

- 1 ï hasğo budynku nieaktywne 

WprowadŦ Ă1ò aby aktywowaĺ funkcjň kodu lub Ă0ò aby deaktywowaĺ 

funkcjň kodu. ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò. 
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12. USTAWIENIE CZASU OTWARCIA WEJśCIA 
 
Kamera ma moŨliwoŜĺ ustawienia czasu otwarcia wejŜcia w zakresie 1~25 

sekund. Aby ustawiĺ czas otwarcia: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora  

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă5ò 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò - na wyŜwietlaczu pojawi siň aktualna wartoŜĺ 

parametru. 

¶ WprowadŦ za pomocŃ klawiatury czas otwarcia wejŜcia (1-25 sekund) 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 
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13. USTAWIENIE ZAKRESU WYBIERANYCH ADRESčW 
 
Opcja ta pozwala na ograniczenie moŨliwoŜci wyboru numer·w abonent·w 
poprzez ustawienie minimalnego oraz maksymalnego adresu w zakresie kt·rych 
bňdzie moŨliwa komunikacja z abonentami (np. podczas instalacji systemu w kilku 
klatkach schodowych wraz z kamerami gğ·wnymi). Wyb·r numeru abonenta 
spoza ustawionego zakresu sygnalizowany jest komunikatem ĂLine No Errorò na 
wyŜwietlaczu kamery. MoŨliwe jest ustawienie zakresu dla numeracji 2-cyfrowej 
(od 01 do 99). 
Aby ustawiĺ zakres numer·w: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora  

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă21ò 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò - na wyŜwietlaczu pojawi siň wartoŜĺ 

parametru w formie Ăxxyyò, gdzie: 

xx ï poczŃtek zakresu   yy ï koniec zakresu 

¶ WprowadŦ nowŃ wartoŜĺ parametru (np. dla ustawienia zakresu numer·w 

od 21 do 34 wprowadŦ Ă2134ò.  

¶ Aby usunŃĺ ograniczenie zakresu wprowadŦ Ă0000ò.  

¶ Aby wykluczyĺ wszystkie numery wprowadŦ wartoŜĺ Ăxxò wiňkszŃ od Ăyyò 

(opcja ta spowoduje zablokowanie wyboru wszystkich abonent·w w 

systemie, opr·cz stacji portierskiej). 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

 

Uwaga! 

Parametr ten ogranicza zakres wybieranych numer·w z poziomu kamery DRC-

GUM, moŨliwoŜĺ otwarcia wejŜcia hasğem abonenta spoza ustawionego zakresu 

ale nie ogranicza moŨliwoŜci wywoğania funkcji podglŃdu danej kamery z poziomu 

monitor·w bňdŃcych poza ustawionym zakresem. 
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14. USTAWIENIE DťWIŇKU KAMERY PODCZAS WYWOĞANIA 
ABONENTA 
 
Kamera ma moŨliwoŜĺ ustawienia sygnağu dzwonka lub dŦwiňku melodii podczas 

wywoğywania abonenta. Aby ustawiĺ dŦwiňk wywoğania: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora  

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă7ò 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò - na wyŜwietlaczu pojawi siň wartoŜĺ 

parametru: 

- 00 ï melodia 

- 01 ï dzwonek 

¶ WprowadŦ nowŃ wartoŜĺ parametru 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 
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15. USTAWIENIE TRYBU POTWIERDZENIA DťWIŇKIEM PODCZAS 
WYWOĞANIA ABONENTA 
 
Opcja pozwala na ustawienie potwierdzenia wywoğania abonenta (tryb ciŃgğy 

dŦwiňku potwierdzenia lub potwierdzenie jednorazowe).  

Aby ustawiĺ tryb dŦwiňku wywoğania: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora  

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă25ò 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò - na wyŜwietlaczu pojawi siň wartoŜĺ 

parametru: 

- 00 ï ciŃgğe potwierdzenie 

- 01 ï potwierdzenie jednorazowe 

¶ WprowadŦ nowŃ wartoŜĺ parametru 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 
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16. USTAWIENIE WZMOCNIENIA SYGNAĞU WIDEO 
  
Opcja pozwala na zmianň wzmocnienia sygnağu wideo w zaleŨnoŜci od dğugoŜci 

instalacji. WartoŜĺ parametru naleŨy dobraĺ do dğugoŜci okablowania / spadku 

jakoŜci obrazu na torze wideo. Aby zmieniĺ wartoŜĺ parametru: 

¶ WciŜnij przycisk PROG  

¶ WprowadŦ hasğo administratora  

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶ WprowadŦ numer programu Ă8ò 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò - na wyŜwietlaczu pojawi siň wartoŜĺ 

parametru: 

- 00 ï sygnağ standardowy (dla odlegğoŜci < 200m) 

- 01 ï sygnağ wzmocniony (dla odlegğoŜci > 200m) 

¶ WprowadŦ nowŃ wartoŜĺ parametru 

¶ ZatwierdŦ przyciskiem ĂEnterò 

¶  

 
 

 


















