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ELEKTRONICKÉ KLÍČE

Součástí dodávky jsou 2 konfigurační klíče: žlutý a červený, a 3 uživatelské klíče 

pro otevírání dveří: modré.

Důležité: Žlutý a červený klíč jsou konfigurační klíče určené k nahrávání 

nových klíčů. Uschovejte je na bezpečné místo a neztraťte je, nejsou 
nahraditelné.  

Jak otevřít dveře

Přiložte uživatelský klíč pro otevírání dveří k čtečce vstupního panelu, označenou 

jako iACCESS. Vstupní panel vydá zvukový tón a dveře se otevřou.

Pozn.: Před čtečkou nehýbejte s klíčem

Jak přidat nové klíče

Pro přidání nových klíčů je potřeba použít žlutý klíč.

1. Přiložte žlutý klíč k čtečce. Krátké pípnutí indikuje aktivaci konfiguračního režimu.

2. Postupně a jednotlivě přikládejte k čtečce všechny klíče, které chcete přidat. Každé 

přiložení klíče je potvrzeno zvukovým tónem.

3. Pro ukončení opětovně přiložte žlutý klíč k čtečce. Dlouhé pípnutí indikuje 

deaktivaci konfiguračního režimu.

Jak vymazat všechny klíče

Systém umožňuje vymazat všechny klíče přiřazené k čtečce. Pro tento účel se 

používá červený klíč.

1. Přiložte červený klíč k čtečce. Krátké pípnutí indikuje aktivaci 

vymazání.

2. Opětovně přiložte červený klíč k čtečce. Dlouhé pípnutí potvrzuje 

vymazání všech klíčů.
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PŘÍJEM VOLÁNÍ

Základní funkce

Při příjmu volání ze vstupního panelu:

                 1. Stiskněte pro příjem volání

2. Stiskněte nebo pro otevření dveří

3. Stiskněte pro ukončení hovoru

Rozšiřující funkce

Uložení  fotografie

Nahrání videa (Pouze s paměťovou karou)

Příjmutí / ukončení volání

Otevření dveří 1

Otevření dveří 2

Nastavení obrazovky a zvuku

Okamžité ukončení hovoru a návrat do hlavního menu

VOLÁNÍ INTERKOMUNIKACE

V případě vlastnictví více než jednoho videotelefonu, systém umožňuje provádět 

interkomunikační volání mezi videotelefony.  Provádí se následujícím způsobem:

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci.

2. Stiskněte za účelem provedení volání na ostatní videotelefony

3. Na jiném videotelefonu dotkněte se středu obrazovky pro příjem

4. Stiskněte pro ukočení volání
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AKTIVACE KOMUNIKACE Z VIDEOTELEFONU 

Pro aktivaci komunikace se vstupním panelem z videotelefonu :

                     1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci.

      2. Stiskněte pro aktivaci obrazu

  3. Stiskněte pro vytvoření komunikačního spojení

  4. Stiskněte          nebo pro otevření dveří

  5. Stiskněte pro ukončení komunikace

FOTOGRAFIE A VIDEA

Videotelefon umožňuje ukládat fotografie a videa zachycených kamerou vstupního 

panelu. Pro ukládání videí je potřeba vložit micro SD kartu (není součástí) do 

slotu ve spodní části videotelefonu.

Možnosti nahrávání fotografií a videí

Existují 2 možnosti jak vytvářet fotografie a videa: jeden je automatický, registrující 

veškerá volání, a druhý je manuální, umožňící vytvářet fotografie a videa dle 

vlastní potřeby a vůle.

Micro
SD
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Automatické nahrávání fotografií a videí

Automatické nahrávání umožňuje registrovat všechna provedená volání ze 

vstupního panelu, a to jak volání přijatá tak zmeškaná. Pro aktivací této funkce
postupujte dle následujících pokynů:

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci

2. Stiskněte pro přístup k nastavení

3. Stiskněte

4. Následně stiskněte jednu z těchto možností:

                             Chcete-li uložit jednu fotografií ze všech přijatých volání

Chcete-li uložit jedno video ze všech přijatých volání    

Nechcete-li uložit přijatá volání

Manuální nahrávání fotografií a videí

Manuální nahrávání umožňuje nahrávat fotografie nebo videa během komunikace 

se vstupním panelem. Při probíhající komunikaci stiskněte:

                   

                  Pro uložení fotografie
                     
                     Pro uložení videa

Zobrazení uložených fotografií a videí
Pro zobrazení uložených fotografií a videí:

      1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci

      2. Stiskněte            nebo              pro zobrazení fotografií nebo videí

Vymazání uložených fotografií a videí
Během zobrazení uložené fotografie nebo videa (viz. předchozí bod):

      1. Stiskněte
      2. Potvrďte vymazání fotografie nebo videa
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REŽIM NERUŠIT (TICHÝ)

Režim NERUŠIT (tichý) vypíná volací tón, ale umožňuje nadále přijímat volání.

Pro nastavení postupujte dle následujících pokynů:

1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci.

2. Stiskněte

3. Stiskněte:

     YES        Pro aktivaci režimu NERUŠIT (Tichý)

NO Pro deaktivaci režimu NERUŠIT (Tichý)

TIME Pro nastavení časového intervalu k aktivaci režimu nerušit,   
do kterého se automaticky každý den nastaví

NASTAVENÍ
Pro přístup do menu Nastavení:

                  1. Dotkněte se obrazovky k její aktivaci

                  2. Stiskněte

Melodie volání

1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte

2. Zvolte preferovanou melodii

Nastavení obrazovky a zvuku

1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte

2. Nastavení jasu, kontrastu, barevné saturace obrazu, hlasitosti  

vyzvánění a hovoru.

Nastavení jazyka

                   1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte

                   2. Zvolte jazyk
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Nastavte datum a čas

                  1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte

                2. Nastavte datum a čas

Automatické nahrávání fotografií a videí

Automatické nahrávání umožňuje registrovat veškerá volání, a to jak přijatá, tak 

zmeškaná. Pro aktivaci téfo funkce postupujte dle následujících pokynů:

               

              1. Vstupte do menu Nastavení a stiskněte
              
                2. Následně zvolte jednu z následujících třech možností:

         
                                 Chcete-li nahrát fotografií ze všech provedených volání

 
                            Chcete-li nahrát video ze všech provedených volání

                                    
                                                 Nechcete-li registrovat provedená volání
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ALCAD Electronics, S.L.  FRANCE - Hendaye
Tel. 943 63 96 60 Tel. 00 34 - 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66 CZECH REPUBLIC - Ostrovačice
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60 Tel. +420 546 427 059
info@alcad.net TURKEY - Istanbul
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1 Tel. +90 212 295 97 00
20305 IRUN - Spain UNITED ARAB EMIRATES - 
www.alcad.cz Tel. +971 4 214 61 40

Obrázky v tomhle dokumentu jsou ilustrativního charakteru a nemusí souhlasit s výrobkem.
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