Komfortní domovní telefon do digitálního systému 2VOICE 1183/5

Nastavení DIP přepínačů naleznete v technickém popisu.
FUNKCE TLAČÍTEK
stav
tlačítko

klid, zavěšeno

vyzvánění, zavěšeno

během hovoru

klid, zvednuté
sluchátko

režim
programování,
*
zavěšeno

otvírání zámku

otvírání zámku

otvírání zámku

otvírání zámku

aktivace /
deaktivace
automatického
otvírání

speciální funkce (7)

speciální funkce (7)

speciální funkce (7)

interkomový hovor 3

nastavení hlasitosti
zvonění
(MAX,MEDIUM,
MUTE)

speciální funkce (8)

speciální funkce (8)

speciální funkce (8)

interkomový hovor 2

nastavení tónu
zvonění z podlaží
(5 různých
vyzváněcích tónů)

otvírání brány

otvírání brány

otvírání brány

interkomový hovor 1

nastavení tónu
zvonění od tabla (5
různých
vyzváněcích tónů)

(*) Pro vstup do programovacího režimu podržte stisknuté tlačítko
na dobu 5 sekund. Úspěšný
vstup do režimu programování signalizuje žlutě blikající LED. Programovací režim je samovolně
ukončen po 10 minutách nečinnosti. I v tomto případě se přenastavené hodnoty uloží.
INDIKACE STAVU
priorita

funkce

1

rychle blikající červená LED: deaktivované zvonění (aktivován režim MUTE)

2

blikající zelená LED: aktivována funkce automatického otvírání el. zámku

3

červená LED svítí: otevřené dveře u hlavního panelu (je-li zapojeno čidlo)

4

červená LED pomalu bliká: otevřené dveře u podružného panelu (je-li zapojeno čidlo)

5

žlutá LED pomalu bliká: telefon je v programovacím režimu

K ukončení programování stiskněte tlačítko na dobu 5 sekund. Programování se také
samovolně ukončí po uplynutí 10 minut nečinnosti. I v tomto případě se přenastavené hodnoty uloží.

Funkce MUTE má nejvyšší prioritu, tj. pokud jsou aktivní režimy MUTE a automatické otvírání
dveří, pouze režim MUTE je signalizován blikáním červené LED!

PROGRAMOVÁNÍ FUNKCE INTERKOMU:

Příklad: Byt C1 volá byt C2:
1) Vnitřní jednotka C1: Při zavěšeném sluchátku držete 5 sekund stiknuté tlačítko
3x potvrzovací tón a LED nezačne blikat žlutě.

dokud se neozve

2) Vnitřní jednotka C1: Držte stisknuté požadované tlačítko pro interkom po dobu 3 sekund, dokud
nezazní potvrzovací tón.
3) Vnitřní jednotka C2: Stiskněte tlačítko
krátkým pípnutím.
4) Vnitřní jednotka C1: Držte stisknuté tlačítko
potvrzovací tón a LED nepřestane blikat žlutě.

. Vnitřní jednotky C1 a C2 potvrdí naprogramování
pod dobu 5 sekund dokud se neozve 2x dlouhý

V MUTE režimu nejsou slyšet potvrzovací tóny!
RESET

Pro obnovení továrního nastavení vstupte do programovacího režimu, stisknutím
tlačítka na dobu 5 sekund a poté na dobu 3 sekundy stiskněte současně tlačítka
a
. Telefon potvrdí úkon dvěma dlouhými tóny a vrátí ze zpět do základního
režimu.

