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Systém domácího telefonu s digitálním vyzvánìcím panelem

Návod k obsluze



Úvod

Dìkujeme Vám, že jste si vybrali náš systém domácích telefonù. Systém 
domácích telefonù Comelit Simplebus je výsledkem nároèného technologického 
vývoje v našich laboratoøích. Systém je plnì digitální a poskytuje maximální 
pohodlí pro uživatele.

Pøed použitím si dùkladnì prostudujte návod k použití.
Nesnažte se sami opravovat závady systému.
Opravu systému vždy svìøte Vaší instalaèní firmì.
Pøístroje v žádném pøípadì neèistìte rozpouštìdly èi jinými agresivními látkami.
Pøístroje otøete pouze jemnì navlhèeným hadøíkem.
Nevystavujte pøístroje pùsobení kapalin, nevsunujte žádné vìci do zaøízení.
Nevystavujte pøístroje pøímému pùsobení tepelných zdrojù.

Vìøíme, že Vám bude systém sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti.
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Popis

Audio hovorová jednotka

Elektronický seznam nájemníkù

Kódová klávesnice

Slouží k hlasové komunikaci 
návštìvníka s nájemníkem

Slouží k vyhledání jména 
nájemníka a k vyzvánìní

Slouží k pøímému zadání kódu 
volaného bytu a k vyzvánìní. 
Rovnìž slouží k otevøení 
nezamknutých dveøí pomocí 
pøístupového kódu.

Mikrofon

Reproduktor

LCD Displej

Rolovací tlaèítka

Potvrzovací/vyzvánìcí tlaèítko

Vyhledávání/exit menu tlaèítko

Tlaèítka èíslic

Vymazání znaku / volání

Volání / otevøení zámku
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Obsluha

Pro vyhledání jména nájemníka stlaète vyhledávací tlaèítko.
Objeví se abeceda. Rolovacími tlaèítky vyznaète první písmeno hledaného.
Potvrïte potvrzovacím tlaèítkem.
Po potvrzení se na displeji objeví zkrácený seznam nájemníkù, jejichž jméno 
zaèíná stejným písmenem.
Rolovacími tlaèítky vyhledejte jméno hledaného nájemníka.
Potvrïte vyzvánìcím tlaèítkem. Systém automaticky vyzvání.
Pokud systém nevyhledá pøístroj, zahlásí že je uživatel nedostupný.
Pokud do stejné stoupaèky právì probíhá hovor, systém zahlásí obsazení.
Pokud hovor probíhá, systém zahlásí korektní komunikaci.
Po ukonèení hovoru jej systém potvrdí.

Rolovat lze pøímo i v celém seznamu pomocí rolovacích šipek. Je to však ve 
vìtších systémech ponìkud zdlouhavìjší.
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Obsluha

Pro pøímé zadání kódu volaného mùžete zadat volací kód pøímo z èíslicové 
klávesnice (pouze u systémù s jednotkou 3340). Volání je potøeba potvrdit volacím 
tlaèítkem.

Chcete-li otevøít pomocí kódového zámku, zadejte pomocí èíselné klávesnice 
pøíslušný kód a potvrïte tlaèítkem se znakem klíèe.
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Obsluha

Po zazvonìní vyvìste sluchátko a hovoøte.

Pro otevøení zámku stlaète tlaèítko se symbolem klíèe. Nedržte tlaèítko trvale, 
protože staèí krátkým stlaèením funkci aktivovat. Systém si pøidrží zámek sám. 
Doba délky pøidržení zámku je programovatelná. Pro naprogramování zavolejte 
Vašeho servisního technika.

Otevøením zámku se automaticky ukonèí komunikace.

Zavìste sluchátko.

Poznámka:

Pokud nevyzvednete sluchátko, systém èeká cca. 20s a výzvu ukonèí
Délka komunikace je omezena. Systém se tím chrání proti vyvìšenému sluchátku.
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Poznámky
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