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CZ - 2 VIDEOTELEFON

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Nevystavujte přístroj vodě. Neumísťujte objekty naplněné vodou např. sklenice na přístroj.
Nepokládejte na přístroj objekty s ohněm jako např. rozsvícené svíčky. Nezakrývejte větrací
otvory objekty jako např. novinami, záclony apod. Instalujte přístroj tak, aby v okolí přístroje
zůstal dostatečně velký prostor k ventilaci. Instalujte přístroj tak, aby vypínače a konektory

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Systém videovrátného ALCAD Vám umožní kontrolovat u vnějšího vstupu do budovy pohyb

umožní zobrazit snímaný obraz z kamerové jednotky i bez provedeného volání. Video-
telefon je bezsluchátkový a je opatřen 4” barevným displejem.

POPIS VIDEOTELEFONU
Zobrazovací displej

1. Indikace vypnutého vyzvánění
S rozsvíceným indikátorem se hlasitost vyzvánění (6) nachází na minimu a volání nebude 
slyšet.

2. Příjem volání
Dotykové tlačítko. Umožňuje příjem probíhajícího volání a dále zrušení volání.

3. Otevření dveří
Dotykové tlačítko

4. Pomocné tlačítko
Dotykové tlačítko. Umožňuje realizovat přídavné funkce (otevření druhých dveří,
rozsvícení svítidel…). Konzultujte elektroinstalační �rmu.

5. Funkce monitorování
Dotykové tlačítko

6. Hlasitost vyzvánění 
Posuvný spínač

7. Hlasitost reproduktoru
Ovládací kolečko

8. Nastavení displeje 
Hybridní tlačítko: Tlačítko + ovládací kolečko
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zůstaly lehce přístupné.
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MOŽNOSTI NASTAVENÍ

NASTAVENÍ HLASITOSTI REPRODUKTORU

Otočte ovládací kolečko hlasitosti   pro nastavení hlasitosti komunikace
s osobou u vstupního panelu.

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ

Videotelefon umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění. Pro nastavení posuňte posuvný 
spínač videotelefonu                . Spínač je opatřen třemi pozicemi: vysoká,           nízká      
a vypnuto     .Nastaví-li se spínač do pozice vypnuto          indikace vypnutého vyzvánění  

se rozsvíti a vyzvánění nebude slyšet.

FUNCE SYSTÉMU

NEPROBÍHÁ ŽÁDNÉ VOLÁNÍ. VIDEOTELEFON JE V KLIDOVÉM REŽIMU

Neprobíhá-li žádné volání, funkce otevření dveří a komunikace se vstupním panelem
jsou neaktivní. V tomto stavu lze aktivovat funkci monitorování a otevřít dveře, a to pouze
tehdy,není-li žádný jiný videotelefon aktivní (systém obsazený). 

PŘÍJEM VOLÁNÍ. VIEOTELEFON AKTIVNÍ

Při příjmu volání ze vstupního panelu videotelefon upozorní vyzváněcím tónem. Následně
se rozsvítí displej zobrazující osobu, která provádí volání. Pro příjem volání je k dispozici

Stisknutím tlačítka pro příjem volání dojde k vzniku komunikačního spojení s osobou, 
která provádí volání. Maximální čas pro hovor se odvíjí od typu vstupního panelu,
ze kterého se provedlo volání.

Casový interval lze prodlouzit z videotelefonu dvojím stisknutím tlačítka pro příjem
Několik vteřin před koncem časového intervalu pro hovor uslyšíte zvukové upozornění.

volání nebo ze vstupního panelu opětovným stisknutím vyzváněcího tlačítka. Po ukončení
hovoru videotelefon přejde do klidového režimu.

Stiskněte tlačítko otevření dveření pro otevření vstupních dveří a umožnění vstupu do 
budovy.

Během časových intervalů pro příjem volání a hovor, systém neumožní, aby jiný videotelefon
aktivoval funkci monitorování.

přednastavený časový interval, který se odvíjí od typu vstupního panelu, ze kterého se provádí
volání.
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VÍCE VIDEOTELEFONŮ V ÚČASTNICKÉ JEDNOTCE
Vyzvánění při volání ze vstupního panelu probíhá ve všech videotelefonech. První video-
telefon, který příjme volání vytvoří komunikační spojení s příchozí návštěvou. Aktivuje se
pouze obrazovka hlavního videotelefonu, ale při příjmu volání druhého videotelefonu
se aktivuje obrazovka druhého a vypne se u hlavního. Před příjmem volání druhého video-

Volání do účastnické
jednotky ze

vstupního panelu

Vyzvánění

Časový interval
hovoru: 60 sek.

 

Příjem volání

Otevření
dveří

Prodloužení 
doby hovoru+

Konec
hovoru

telefonu je možné aktivovat funkci monitorování pro zobrazení návštěvy, a v případě zájmu
volání ukončit. Přejete-li si, aby se při volání  zobrazoval obraz u všech videotelefonů, je nutné
použít přídavný napájecí zdroj, konzultujte Vaši elektroinstalační �rmu.

Čas. interval
pro příjem: 30 sek.
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AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ
S aktivovanou funkcí se vstupní dveře otevřou ihned při provedeném volání. Funkce
je praktická pro odborné konzultanty či služby (právníci, zubaři).  Pro aktivaci funkce,
s videotelefonem v klidovém režimu, stiskněte tlačítko monitorování
tato funkce aktivní, tlačítko pro otevření dveří bude blikat. Aktivaci této funkce 

Pro vypnutí funkce, s videotelefonem v klidovém režimu, opetovne stiskněte tlačítko
monitorování           po dobu 3 sekund. Tlačítko otevření dveří přestane blikat.

 

Volání do účastnické
jednotky ze vstupního

Probíhá vyzvánění ve všech videotelefonech

 

U prvního videotelefonu, který příjme volání, vznikne komunikační
spojení s příchozí návštěvou.

Videotelefon
v klidovém režimu

 

Blikající
tlačítko
otevření 
dveří

panelu

. Je-li 

je potřeba konzultovat s Vaší elektroinstalační �rmou.
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BYTOVÝ ZVONEK
Videotelefon umožňuje připojení vyzváněcího tlačítka před účastnickou jednotkou, a aktivovat 
tak druhý vyzváněcí tón. Vyzváněcí tón je rozdílný od vyzvánění ze vstupního panelu, čímž se
umožní sluchové rozlišení původu volání.

SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V instalacích s přípravou pro funkci signalizace otevřených dveří, tlačítko pro otevření dveří

POMOCNÉ FUNKCE

 

bliká, jsou-li vstupní dveře do budovy otevřené po delší časový interval než je interval

Cca. 2 minuty Blikající
tlačítko
otevření
 dveří

Videotelefon umožňuje využívat jednu pomocnou funkci jako např. otevření dveří

Funkci lze aktivovat, je-li videotelefon aktivní tzn. při příjmu volání nebo po aktivaci funkce
monitorování.

Pro aktivaci pomocné funkce stiskněte tlačítko

POMOCNÁ FUNKCE

do garáže nebo rozsvícen svítidel. Konzultujte elektroinstalační �rmu.
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JAK AKTIVOVAT FUNKCI MONITOROVÁNÍ
Stiskněte tlačítko funkce monitorování . Na displeji se zobrazí obraz snímaný kamerou,
dále je umožněno otevření dveří a komunikace se vstupním panelem stisknutím tlačítka
komunikace   .

Je-li některý videotelefon aktivní, funkci monitorování nelze aktivovat. V takovém případě
je nutné vyčkat do uvolnění systému.

Volání ze vstupních panelů mají před funkci monitorování přednost. Bude-li během doby
provozování funkce monitorování provedeno volání na jiný videotelefon, Váš video-
telefon bude odpojen do stavu klidového režimu.

V budovách s více vstupními místy několikrát stiskněte tlačítko funkce monitorování
až dokud nedojde k aktivaci požadovaného vstupního panelu.

Monitorování

Časový interval
max.: 30 sek.

Monitorování

Časový interval
pro hovor:
60 sek.

Příjem volání
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MOŽNOSTI NASTAVENÍ
NASTAVENÍ KONTRASTU, JASU A BAREVNÉ SATURACE OBRAZU
Videotelefon umožňuje nastavení kontrastu a jasu obrazu. Během hovoru stiskněte
tlačítko nastavení displeje 
Na displeji se zobrazí menu nastavení. Zvolte požadované nastavení. Stisknutím 
tlačítka nastavení       , otočte tlačítkem         směrem nahoru nebo dolů za účelem

88

Stisknout

 

88

Otočit

30
30
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NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ
Videotelefon umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění pomocí posuvného spínače 6.
Nabízejí se 3 nastavení: Hlasité       , Nízké     , a vypnuto -

6
Hlasité

Nízké

Vypnuto

změny hodnoty.



ALCAD, s.r.o.   
Tel. +420 546 427 053, 546 427 059
info@alcad.cz
nám. V. Mrštíka 40
664 81  Ostrovačice
Česká republika

Zobrazení v tomto dokumentu jsou ilustrativního charakteru a nemusí odpovídat skutečnosti.
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