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POPIS ZAŘÍZENÍ
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1. tlačítko pro otevírání el. zámku
2. zelená LED - podsvícení tlačítka
3. servisní tlačítko
4. servisní tlačítko
5. servisní tlačítko
6. dvoubarevná LED
7. svorkovnice
8. DIP přepínač pro nastavení

a. dvoupáčkový určuje podadresu
b. osmipáčkový určuje adresu v rámci sběrnice

                     V technickém popisu systému 2Voice se dozvíte
                   více o nastavování DIP přepínačů.

9. in-out zapojení s prvkem 1750/50
10. jas
11. barevná sytost
12. šrouby pro připevnění telefonu k základně

             Přepínač sluchadla přepněte do polohy T.

Videotelefon je kompatibilní se všemi 
sluchadly, které disponují režimem T
(dle  standardů ETS 300381 a EN 60118).

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON PRO SYSTÉM 2VOICE

1750/1
NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ
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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)
interkomový

hovor 3
nastavení

hlasitosti zvonění

aktivace kamery,
přepínání kamer

přepínání kamer
speciální funkce

(8)
interkomový

hovor 2
nastavení tónu

zvonění z podlaží

otvírání brány otvírání brány otvírání brány
interkomový

hovor 1
nastavení tónu

zvonění od tabla

(*)  Pro vstup do programovacího režimu podržte stisknuté tlačítko      na dobu 5 vteřin. Úspěšný vstup do režimu 
programování signalizuje žlutě blikající LED. Programovací režim je samovolně ukončen po 10 minutách nečinnosti.

INDIKACE STAVU
Rozsvícení zelené LED signalizuje příchozí hovor. Další signalizace je popsána v tabulce:

priorita funkce

1 rychle blikající červená LED: deaktivované zvonění

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 vteřin. Programování se také samovolně ukončí
po uplynutí 10 minut nečinnosti. I v tomto případě se přenastavené hodnoty uloží.
Informace ohledně programování interkomové funkce naleznete v technickém popisu systému 2Voice.

RESET
Pro obnovení továrního nastavení vstupte do programovacího režimu a na dobu 3 vteřin stiskněte současně tlačítka
      a              . Telefon potvrdí úkon dvěma dlouhými tóny a vrátí ze zpět do základního režimu.
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POPIS SVOREK
• LINE IN − připojení sběrnice (unipolární)
• CP − zvonění z podlaží (bezpotenciálově)
• S+/S- − svorky připojení speciálního přídavného 

obvodu pro zvonění

INSTALACE
• Základnu instalujte ideálně na hranatou krabici 503,

nebo na kulatou Ø 60 mm.
• Nastavte adresu pomocí DIP přepínačů.
• Zapojte vodiče do svorkovnice.
• Videotelefon zavěste na základnu a zajistěte jej 

pomocí šroubů.


