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Základní popis 

 

  

Sluchátko Zvednutím se spojíte s návštěvníkem 

Kabel od sluchátka Propojuje sluchátko a monitor 

Odemykací tlačítko Stisknutím se otevře zámek1 

Tlačítko volat / Tlačítko odemknout 2 Zvedněte sluchátko a stisknutím vyvoláte 

funkci vnitřního volání uživatelů stejné 

adresy. V průběhu hovoru stisknutím tohoto 

tlačítka otevřete zámek2 

Reproduktor Pro komunikaci s návštěvníkem 
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Pokyny k obsluze 

 

1. Otevření dveří: Když návštěvník volá z venkovní jednotky, monitor zazvoní. 

Zvednutím sluchátka navážete komunikaci a hovoříte s návštěvníkem. Poté je možnost 

stisknutím odemykacích tlačítek otevřít první, nebo druhé dveře. 

2. Volání v rámci bytu: Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko  pro aktivaci 

„innercallu“(volání na všechny jednotky v bytě). Všechny jednotky v bytě se 

rozezvoní ve stejný čas. Zvednutím jednoho sluchátka se ukončí vyzvánění všech 

telefonů. (pamatujte, že ID telefonů musí být stejné pro všechny jednotky pro aktivaci 

„innercallu“) 

3. Volání z chodby: Zvonkové tlačítko může být připojeno k telefonu. Návštěvníci 

mohou zazvonit na zvonek u dveří před bytem uživatele. Po stisknutí tlačítka telefon 

začne vyzvánět. 

Popis terminálu 

 

SW+, SW -:Zvonek z chodby. 

L1, L2: Nepolarizované připojení sběrnice 

K4: Nastavení typu vyzvánění. 

K3: Nastavení hlasitosti vyzvánění. 

DIP1(Bit1~5):Nastavení adresy./ Bit6: Ukončení sběrnice 

DIP2(Bit1~3):Nastavení podružného monitoru 1-3. 
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Montáž 

 

1) Upevněte držák pomocí dvou šroubů  

2) Připojte sběrnici 

3) Zavěste telefon do držáku 

 

Instrukce k nastavení  

Nastavení podružného monitoru 
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Nastavení adres 1-32 
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Nastavení vyzvánění 

Opětovným stisknutím K4 přepínáte přiřazení skupiny zvonění.  

 

 

Nastavení hlasitosti 

Opětovným stisknutím K3 přepínáte hlasitost zvonění. Nízká – střední – vysoká. 

 

Technická specifikace 

 

 ● Napájecí zdroj:    DC24V, sběrnice 

 ● Spotřeba energie:    pohotovostní režim 2.1mA, za chodu 76mA 

 ● Kabeláž:     2 drát, nepolarizovaný, DDZ Kab 2x 1,5 

 ● rozměry:     187(V)X97(Š)X33(H)mm 


