
DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY
Handsfree audiotelefon

(pro analogový audio systém Videx 4+n)

Art. 5118
Návod pro nastavení a instalaci



• Servisní tlačítko
Po stisknutí tlačítka se propojí svorky 8 a
GND

•<

i
Odpovědět/Zpětné monitorování/Ukončení hovoru/ Jednosměrné
Pokud toto tlačítko stisknete během vyzvánění, otevřete tím oboustrannou hovorovou
cestu mezi videotelefonem a venkovní stanicí (LED dioda u tohoto tlačítka se rozsvítí).

Pokud toto tlačítko stisknete během vyzvánění a podržíte na více než 2 sekundy, aktivujete u
telefonu jednostranný hovorový mód. Stiskněte a podržte tlačítko, můžete hovořit k volajícímu (LED
dioda bliká rychle), po uvolnění tlačítka hovoří volaný (LED dioda bliká pomalu). Pokud tlačítko po
dobu 10ti sekund nestisknete, systém se automaticky vypne a přepne se do oboustranného
hovorového módu.

Pokud je přístroj v pohotovostním režimu (v systému neprobíhá hovor), tímto tlačítkem spustíte
funkci zpětného monitorování - otevře se hovorová cesta mezi telefonem a venkovní stanicí. LED
dioda u tohoto tlačítka se rozsvítí.

Pokud tlačítko stisknete během hovoru, ukončíte tím probíhající hovor, LED dioda zhasne. Systém
se jinak automaticky vypne po uplynutí nastavené délky doby hovoru.
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Tlačítko
volání



Melodie
· Stiskněte a podržte (přibližně na 10 sekund) obě tlačítka pro nastavení melodie ( ), dokud se
z telefonu neozve přednastavená melodie a pípnutí.
· Stiskněte jedno z tlačítek (levé, nebo pravé) pro poslech další melodie (9 celkem).
· Po nastavení požadované melodie vyzvánění vyčkejte 3 sekundy, než přístroj pípne pro potvrzení
nastavené melodie.
· Nová melodie vyzvánění je uložena.
Počet vyzvánění
· Stiskněte a podržte (přibližně na 10 sekund) tlačítko “ ”, dokud se neozve zvukový signál.
· Stiskněte znova toto tlačítko tolikrát, kolikrát si přejete, aby telefon vyzváněl při příchozím hovoru
(např. 6krát = 6krát videotelefon zazvoní; maximum počtu vyzvánění je 9).
· Po nastavení potřebného počtu vyzvánění vyčkejte 3 sekundy, než přístroj pípne pro potvrzení
nastaveného počtu vyzvánění.
· Nová hodnota počtu vyzvánění je uložena.



Deska s plochým konektorem
Svorka Signál Popis signálu

1 2A Vstupní hovorová cesta
2 4A Vstup elektronického vyzvánění

Napájecí napětí 12V DC3 + 12V
4 GND Zem napájecího napětí
5 1A Výstupní hovorová cesta
6 LB Vstup lokálního vyzvánění
7 5A Kontakt pro uvolnění dveřního zámku

8 • Svorka tlačítka • (propojí se se zemí při stisknutí tlačítka)
9 AUL Vstupní svorka pro informační LED diodu („Aux“)
10 DOL Vstupní svorka pro informační LED diodu („Otevření dveří“)
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