
Videotelefon - návod 

 

FUNKCE TLAČÍTEK 

 

Tlačítko „S“ (Service): Po jeho stisknutí dojde k aktivaci SW terminálu. 

Tlačítko „Přeškrtnutý zvonek“ (Služba ochrany osobních údajů): Stisknutím 

aktivujete službu ochrany osobních údajů. Tlačítko „Přeškrtnutý zvonek“ se 

rozsvítí. Služba je deaktivována opětovným stisknutím stejného tlačítka nebo po 

uplynutí naprogramovaného času. 

Tlačítko „Klíč“ (Objednání hovoru): Stiskněte pro objednání hovoru s 

digitálním vrátným, pokud je v systému nainstalován. 

Tlačítko „Profil obličeje“ (Aktivace obličejové kamery): Pro vyvolání obrazu 

volajícího několikrát stiskněte stejnou hodnotu jako je hodnota ID dveřního 

panelu pro jeho zapnutí. Tlačítko „Profil obličeje“ se rozsvítí. Po navázání spojení 

hovor ukončíte opětovným stisknutím. 

 

 

 

FUNKCE TLAČÍTEK BĚHEM VOLÁNÍ 

 

Tlačítko „S“ (Service): Po jeho stisknutí dojde k propojení SW terminálu a SW. 

Tlačítko „Přeškrtnutý zvonek“ (Odmítnutí hovoru): Během příchozího 

hovoru stisknutím tohoto tlačítka hovor odmítnete. Návštěvník neobdrží 

upozornění na odmítnutý hovor. 

Tlačítko „Klíč“ (Otevření dveří): Stiskněte pro aktivaci relé otevření dveří u 

dveřní jednotky a ukončení spojení. Zazní 5x „pípnutí“, tlačítko „Profil obličeje“ 

začne blikat a poté se vrátí do pohotovostního režimu. 

Tlačítko „Profil obličeje“ (Zahájení konverzace): Stisknutím přijmete hovor a 

zahájíte konverzaci. Tlačítko „Profil obličeje“ se rozsvítí. 

 

 



FUNKCE TLAČÍTEK BĚHEM KONVERZACE 

 

Tlačítko „S“ (Service): Po jeho stisknutí dojde k propojení SW terminálu a SW. 

Tlačítko „Klíč“ (Otevření dveří): Stiskem se aktivuje relé pro otevření dveří 

venkovní jednotky a po 10 sekundách se otevírání ukončí. Přístroj vydá 5 

„pípnutí“, tlačítko „Profil obličeje“ bude blikat a poté se vrátí do pohotovostního 

režimu. 

Tlačítko „Profil obličeje (Konec rozhovoru): Stisknutím tlačítka ukončíte 

hovor a osvětlení tlačítka zhasne. 

Tlačítko Simplex (Jednoduchá volba): Stisknutím a přidržením tlačítka po dobu 

3 sekund se videomonitor přepne do řečového režimu SIMPLEX. Stisknutím a 

přidržením tlačítka můžete hovořit s volajícím (tlačítko „Profil obličeje“ rychle 

blikne), uvolněte tlačítko pro poslech (tlačítko „Profil obličeje“ bliká pomalu). 

Pokud tlačítko nestisknete po dobu 10 sekund, videomonitor se vypne. Po 

provedení dalšího hovoru se videomonitor vrátí k duplexní řeči. 

 

 

 

 

TLAČÍTKA (LED diody) 

 

Tlačítko „S“: svítí, když je aktivována služba ochrany soukromí - při stisknutí 

servisního tlačítka nebo během programovacího režimu. 

Tlačítko „Klíč“: Je ovládáno z terminálu DOL. Obvykle se používá k signalizaci 

stavu dveří (otevřené nebo zavřené). 

Tlačítko „Profil obličeje“: Svítí, je-li zapnutý videotelefon, nebo rychle bliká v 

režimu „Push To Talk“ („Skonči hovor“). 

 

 

 

 



OVLÁDACÍ PRVKY A ÚPRAVY (SYMBOLY A JEJICH FUNKCE) 

 

Sluníčko, lllll, PT1: Ovládání jasu - posuvné kolečko 

 

Zvonek, lll, SW1: Ovládání hlasitosti volacího tónu - 3 úrovně 

 

Reproduktor, lll, VR1: Ovládání hlasitosti řeči - posuvné kolečko 

 

PT2: úprava intenzity barev - otáčením doleva nebo doprava  

 

PROGRAMOVÁNÍ 

Všechny možnosti programování jsou k dispozici, pouze pokud je systém  

v pohotovostním režimu. 

 

DOBA SLUŽBY OCHRANY SOUKROMÍ 

1. Stisknutím a přidržením tlačítka "Přeškrtnutý zvonek" po dobu 10 sekund 

přejdete do režimu programování trvání služby ochrany soukromí: Tlačítko 

"Přeškrtnutý zvonek" se zapne a jednotka vydá "pípnutí". 

2. Stiskněte tlačítko "Přeškrtnutý zvonek" tolikrát, kolikrát je potřeba. Každé 

stisknutí platí po dobu 15 minut: jednotka vydá „pípnutí“ při každém stisknutí 

tlačítka, např. stisknete 4x po dobu 1 hodiny, 12 po dobu 3 hodin. Výchozí 

hodnota: bez omezení. Maximální hodnota: 20 hodin. Chcete-li naprogramovat 

nekonečný čas soukromí, netiskněte žádná tlačítka. 

3. Počkejte několik sekund: Tlačítko „Přeškrtnutý zvonek“ zhasne a jednotka 

vydá „pípnutí“, které potvrdí, že nové nastavení je uloženo. 

4. Přístroj se vrátí do pohotovostního režimu. 

 

 

 

 



VÝBĚR DRUHU MELODIE 

 

1. Stisknutím a podržením tlačítka "Klíč" po dobu 10 sekund přejdete do režimu 

programování druhu melodie: jednotka přehraje aktuální melodii a poté se ozve 

"pípnutí". 

2. Po „pípnutí“ stiskněte tlačítko „Klíč“ pro výběr další melodie: nová melodie 

bude znít několik sekund, pak jednotka vydá „pípnutí“. K dispozici je 9 melodií. 

Poznámka: stiskněte tlačítko "Klíč" teprve po skončení melodie, kdy se ozve 

„pípnutí“. 

3. Když se hraje požadovaná melodie, počkejte několik sekund: jednotka doplní 

melodii a vydá „pípnutí“, pak jednotka vydá dvojité „pípnutí“, které potvrdí, že 

nové nastavení je správně uloženo. 

4. Jednotka se vrátí do pohotovostního režimu. 

Poznámka: Chcete-li nastavit melodii, je nutné, aby byl videotelefon připojen v 

systému, kde napětí + 20Vdc z Art. 893N1 je vždy požadované. 

 

 

NASTAVENÍ POČTU ZVONĚNÍ 

 

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko "Profil obličeje" po dobu 10 sekund pro 

vstup do režimu programování počtu zvonění: tlačítko "Profil obličeje" se zapne 

a jednotka vydá "pípnutí". 

2. Stiskněte tlačítko "Profil obličeje" tolikrát, kolik zvonění požadujete: jednotka 

vydá "pípnutí" při každém stisknutí tlačítka, např. stisknete 3krát pro 3 zazvonění. 

Výchozí hodnota: 6 zazvonění, maximální hodnota: 9 zazvonění. 

3. Počkejte několik sekund, než se tlačítko „Profil obličeje“ vypne a jednotka vydá 

„pípnutí“, které potvrdí, že nové nastavení je správně uloženo. 

4. Přístroj se vrátí do pohotovostního režimu. 

 


