
1. Ikona označující, že videotelefon je kompatibilní se sluchadlem (ILA)

2. Zelená indikační LED pro zprávu

3. Modrá indikační LED automatizace YOKIS

4. Tlačítko pro automatizaci YOKIS:

5. Tlačítko pro automatizaci YOKIS:

6. Reproduktory

7. Tlačítko pro odemknutí dveří (se zeleným podsvícením LED)

8. Tlačítko pro otevření garážových vrat (se zeleným podsvícením LED)

9. Tlačítko zapnutí / vypnutí zvuku (se zeleným podsvícením LED)

10. Tlačítko “MUTE” (s červeným podsvícením LED)

11. Tlačítko (se zeleným podsvícením LED) lze konfigurovat pro volání do ústředny (výchozí), 
automatického zapnutí nebo volání interkomu

12. Konfigurační přepínače:

1 z SW1 definuje provozní režim videotelefonu: OFF „Hands-free“ (výchozí) / ON

„Stiskni a mluv“ 

2-8 ze SW1, aby se definovalo číslo bytu ve sloupci

1-2 z SW2, pro definování čísla stanice v bytě

Informace o nastavení přepínačů naleznete v systémové příručce.

13. Propojka videa

14. Svorkovnice „A“

15. Svorkovnice „B“



FUNKCE TLAČÍTEK

                         STAV

TLAČÍTKO

Klid (pohotovostní 
režim)

Čekání na zvednutí 
(příjem volání)

Během hovoru

Klid (pohotovostní 
režim) a stisknuté 

tlačítko 

Režim programování, 
klid (pohotovostní 
režim)

otvírání zámku otvírání zámku otvírání zámku otvírání zámku
aktivace / deaktivace 
automatického otvírání 
zámku

— aktivace hovoru

je-li stisknuto 
v provozním režimu:
A)„Hands-free“ 
ukončení hovoru
B) v „Stiskni a mluv“ 
- při dlouhém stisknutí 
probíhá konverzace
- při krátkém stisknutí 
se aktivuje a 
deaktivuje hovor

— —

otvírání brány otvírání brány otvírání brány
Volání na ústřednu

(výchozí) nebo
interkomový hovor 2

Nastavení interkomu

Funkce „MUTE“ Funkce „MUTE“ Funkce „MUTE“ Funkce „MUTE“
Nastavení hlasitosti 
vyzvánení (min, med, 
max)

Funkce YOKIS Funkce YOKIS
V nabídce OSD 
posouvá lištu 
nastavení doprava

Funkce YOKIS
nastavení tónu zvonění
od tabla

Funkce YOKIS Funkce YOKIS
V nabídce OSD 
posouvá lištu 
nastavení doleva

Funkce YOKIS
nastavení tónu
zvonění z podlaží

Automatické zapnutí přepínání kamer
Speciální funkce a 
otevření OSD menu

terkomový hovor 1 Nastavení interkomu 

SIGNALIZACE LED

                         STAV

TLAČÍTKO

Klid (pohotovostní 
režim)

Čekání na zvednutí 
(příjem volání)

Během hovoru

Klid (pohotovostní 
režim) a stisknuté 

tlačítko 

Režim programování, 
klid (pohotovostní 
režim)

Zelená LED bliká 
(aktivovaná funknce 
automatické otevírábí 
dveří)

Zelená LED svítí Zelená LED svítí

Zelená LED bliká 
(aktivovaná funknce 
automatické otevírábí 
dveří)

Zelená LED bliká 
(aktivovaná funknce 
automatické otevírábí 
dveří)

LED nesvítí Zelená LED svítí Zelená LED svítí Zelená LED svítí LED nesvítí

LED nesvítí Zelená LED svítí Zelená LED svítí Zelená LED svítí LED nesvítí

Červená LED bliká: 
MUTE 8h
Červená LED svítí:
MUTE

Červená LED bliká: 
MUTE 8h
Červená LED svítí:
MUTE

Červená LED bliká: 
MUTE 8h
Červená LED svítí:
MUTE

Červená LED bliká: 
MUTE 8h
Červená LED svítí:
MUTE

Červená LED bliká

LED nesvítí LED nesvítí LED nesvítí LED nesvítí LED nesvítí

LED nesvítí LED nesvítí LED nesvítí LED nesvítí LED nesvítí

LED nesvítí Zelená LED svítí Zelená LED svítí Zelená LED svítí LED nesvítí



OSD (ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI) MENU NASTAVENÍ

Chcete-li otevřít nabídku OSD menu, stiskněte a přidržte tlačítko po delší dobu (déle než 5 
sekund) během videohovoru nebo vyvolaném obrazu. 

Krátkým stiskem tlačítka se postupně posouvají tři parametry v pořadí:

1) JAS 

2) BARVA

3) ZOBRAZENÍ OBRAZOVKY VE FORMÁTU 4:3 NEBO 16:9 

Tyto parametry se nastavují pomocí tlačítek a     ,které posouvají ovládací lištu 
jednotlivého parametru doprava a doleva (další podrobnosti viz výše uvedená tabulka „FUNKCE
TLAČÍTKA“).

FUNKCE MUTE (VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ)

Tuto funkci lze použít pro ztlumení vyzváněcího tónu na videotelefonu a všech připojených 
doplňujících vyzváněcích tónů. Funkci lze aktivovat dvěma různými způsoby:

MUTE 8h: Přidržením stisknutí tlačítka ztlumíte videotelefon po dobu až 8 hodin. 

V případě výpadku napájení se funkce MUTE 8h restartuje od nuly, jako kdyby byla právě 
aktivována.

MUTE (bez časového limitu): Krátkým stiskem tlačítka bude videotelefon ztlumen, 
dokud tlačítko nestisknete znovu.

Po výpadku napájení bude funkce udržovat stav, který měla před událostí.

Když je aktivní funkce „MUTE“, všechna systémová pípnutí jsou také vypnuta.

VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO REŽIMU

Pro vstup do režimu programování stiskněte a podržte tlačítko po delší dobu (déle než 5 
sekund), když je přístroj v pohotovostním (klidném) režimu.

Přístup do programovacího režimu je potvrzen třemi pípnutími a vizuálním signálem ikony
MUTE, která začne blikat.

Pro ukončení režimu programování podržte opět stisknuté tlačítko 

To bude potvrzeno 2 pípnutími a ikonou MUTE, která přestane blikat a bude pokračovat 
ve stavu, který měla předtím (viz kapitola „Signalizace stavu LED“).

Přístroj automaticky ukončí programovací režim po 10 minutách od přístupu.



NASTAVENÍ INTERKOMOVÉHO VOLÁNÍ

Vstupte do programovacího režimu. 

Držte stisknuté tlačítko pro interkom nebo dokud přístroj krátce pípne. 

Zařízení je pak nastaveno na interkom.

Přejděte k videotelefonu (B), který chcete z tohoto tlačítka vyvolat a stisknutím tlačítka
potvrďte.

Další informace naleznete v pokynech v systémové příručce.

RESET NASTAVENÍ

Chcete-li obnovit výchozí parametry zařízení po vstupu do programovacího režimu, podržte 
stisknutá tlačítka a na déle než 3 sekundy. Systém dvakrát pípne pro potvrzení a 
ukončení programování. 


