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Uživatelský manuál  
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Popis videotelefonu 
 
 

 
 

 

Vyp. / Zap. (nastavení hlasitosti) (2) 
 
 

Barva (pouze u TFT barevných videotelefonů) 
 
 

Kontrast 
 
 

Jas 
 

 
Poznámky: 

(1) Pouze v instalacích s přídavným video panelem (volitelná součást) 
(2) Tento přepínač lze nastavit do jedné ze tří následujících poloh: 

- vlevo: vypnuto 
- uprostřed: nízká hlasitost 
- vpravo: vysoká hlasitost 
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Provoz videotelefonu 
 
   Volání 

Po stisknutí tlačítka na venkovním panelu se z videotelefonu ozve elektronické 
generované vyzvánění a současně se aktivuje obrazovka 
videotelefonu. Indikátor Vyp. / Zap. zhasne. Případné 
další koncové zařízení v daném bytě (domě) začne 
taktéž vyzvánět.  

 

Přijetí hovoru 
Chcete-li s volajícím návštěvníkem hovořit, pak zvedněte sluchátko. Doba hovoru 
je omezena na cca 90 sekund. Hovor lze ukončit 
zavěšením  
sluchátka. 

 

Otev ření dve ří 
Pokud během hovoru stisknete tlačítko* , uvolníte elektromagnetický zámek 
ve dveřích a umožníte vstup návštěvy.  

 

Manuální aktivace videotelefonu (auto – on) 
Obrazovku videotelefonu lze kdykoliv manuálně aktivovat stisknutím tlačítka* . 
Obrazovka je aktivována po dobu cca 30ti sekund. Po 
uplynutí této  doby se automaticky vypne. Během této 
doby lze stisknutím tlačítka*   uvolnit 
elektromagnetický zámek.  

 

Pokud během aktivace videotelefonu zvednete sluchátko, můžete hovořit s návštěvou stojící u venkovního 
panelu. Komunikace je omezena na dobu cca 90ti sekund. Komunikaci lze také ukončit zavěšením 
sluchátka. Stisknutím tlačítka*  lze opět uvolnit elektromagnetický zámek a pustit návštěvu dovnitř. 
Opakovaným stisknutím tlačítka*  lze přepínat mezi obrazem hlavní kamery a obrazem z přídavné 
kamery (pokud je instalována). Videotelefon obsahuje 2 volitelná tlačítka (F1, F2) pro možnost 
doplňkových funkcí, které musí být předem definovány (spínání schodišťového osvětlení, ovládání pohonu 
vrat, přepínání přídavných kamer atp.) 
 
*Poznámka: 
Pod tla čítky  , , F1, F2  je zaintegrován velice citlivý mikrospína č, který vyžaduje 
lehký  
stisk (1 – 2 N*). V p řípadě siln ějšího stisku tla čítka než je doporu čeno může dojít 
k poškození  
mikrospína če a následn ě i plošného spoje. 
* jednotka: newton 
 
Tlačítko Zap. / Vyp.  musí být v poloze Zap. (ON). Pro případ delší nepřítomnosti pomocí tohoto 
tlačítka videotelefon vypněte (video kanál bude odpojen 
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ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme. 

 

Nastavení videotelefonu 

Nastavení adresy videotelefonu 
( pouze pro digitální systémy VDS a BUS2 ) 

Po stisknutí tlačítka PGM se videotelefon rozezvučí, otevře se 
komunikační kanál se vstupním panelem a uvede se do 
programovacího režimu na dvě minuty. Během těchto dvou minut 
stiskem tlačítka na panelu uložíte adresu tlačítka do videotelefonu – 
přiřadíte tlačítko k videotelefonu. 

Poznámka : 
Doporučujeme, aby toto nastavení prováděla osoba poučená, např. 
technik správce objektu. 

Nastavení vyzván ěcího tónu videotelefonu 
 

Po stisknutí tlačítka PGM se videotelefon rozezvučí, otevře se 
komunikační kanál se vstupním panelem a uvede se do 
programovacího režimu na dvě minuty. Během těchto dvou minut 
stiskem tlačítka  na videotelefonu můžete nastavit vyzváněcí tón 
videotelefonu. 

Poznámka : 
Videotelefon je vybaven 4mi vyzváněcími tóny : 

1. kolísavý 
2. táhlý 
3. ding dong tichý 
4. ding dong silný 

Údržba 
 
 
 Pro čištění nepoužívejte látky obsahující kyseliny, ocet nebo látky poškozující 
životní prostředí. 
 

 
1. Pro čištění používejte hadřík navlhčený vodou. 
2. Monitor otírejte vždy ve stejném směru. Po čištění monitor dokonale osušte, 

aby nemohlo dojít k poškození monitoru vlivem vlhkosti. 
 


