
obsluha systému  

             Manuál pro uživatele

Zvonkové tablo

1.vyzvánìní na domácí telefon
1a - na displeji musí svítit uprostøed horizontálnì tøi èárky (základní režim)
1b - tablo je pøipraveno pro volbu úèastníka 
1c - na klávesnici zadáme èíslo bytu a èekáme na odpovìï

1d - v pøípadì omylu stiskni "*" 
1e - volbu opakujte
1f  - u tlaèítkové vezre v pøípadì omylu stisknìte tlaèítko RESET

Hovor je automaticky ukonèen po ohlášení zvukového signálu. Standardní doba hovoru 120 s.  

2.použití kódového zámku (pouze u verze s klávesnicí)
2a - na displeji musí svítit uprostøed horizontálnì tøi èárky (základní režim)
2b - tablo je pøipraveno pro volbu kódového zámku 
2c - (základní režim) zadáme "#"  na displeji se objeví 0
     - do 3 vteøin od zvolení # zvolte pøidìlené vyzvánìcí èíslo úèastníka (na displeji se zobrazí HHH)
2d - pøi zobrazení HHH zvolíme pøidìlený ètyømístný kód (èísla se nezobrazují)
2e - otevøe se elektrický zámek (doba impulzu pro otevøení-standard 5 sekund)
2e - v pøípadì omylu se tablo í do základního režimu 
2f  - opakujte volbu

Pøi použití systému dvou a více vchodù je v pøípadì použití zvonkového tabla è.1 tablo è.2 mimo provoz,
na displeji svítí "OBS". Tablo nelze použít až do doby zhasnutí nápisu "OBS" a nastavení do základního 
režimu. Na displeji svítí uprostøed horizontálnì tøi èárky. Tablo je pøipraveno k  použití. U tlaèítkové verze
pøi obsazení podružného tabla bliká èervená led dioda pod jmenovkou RESET.

Pokud na lince vedení  dojde ke zkratu, systém je blokován a na displeji je trvale rozsvícen"Err".
U tlaèítkové verze bliká èervené podsvìtlení jmenovky RESET. Na plošném spoji tabla trvale svítí
LED 5, je nutno volat servisní firmu! 

Domácí telefon

1.vyzvánìní na domácí telefon
1a - pøi tónu ohlašujícím vyzvánìní zvedneme sluchátko - sluchátko je nutno vyzvednout pøi vyzvánìní. 
       Pøi pozdìjším vyzvednutí nebude hovor aktivní.
1b - provedeme hovor s osobou  u zvonkového tabla
1c - v pøípadì potøeby otevøení vchodových dveøí použijte ovládací tlaèítko se symbolem klíèe
     - el. zámek není aktivní v prvních 3 vteøinách od vyzvednutí sluchátka (blokace nechtìného 
       zavìšení a nucený dotaz  na pøíchozí osobu)
1d - hovor je automaticky ukonèen po ohlášení zvukového signálu (5 pípnutí v table a telefonu po 120 s)  
1e - pro ukonèení hovoru zavìste sluchátko
1f - v pøípadì špatného zavìšení sluchátka dojde pøi vyzvánìní na daný telefon k pøerušovanému
       táhlému tónu v table i v telefonu, sluchátko je nutné lépe zavìsit. 
Pøi vyzvednutí sluchátka domácího telefonu bez pøedchozího vyzvánìní je telefon nefunkèí
(zábrana odposlechu.)
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Domácí telefon DT VERONA  AS 04 A  (AS 04 MB)
Domácí telefon DT VERONA  AS 04 A/V  (AS 04 MB/V)

Domácí telefon slouží pro dorozumívání se v kopmlexu domácích komunikaèních zaøízení, která 
jsou z hlediska funkce urèená pro obytné domy. Domácí telefon je zaøízení umožòující hovorové 
spojení  s elektrickým vrátným resp. tlaèítkovým  tablem a je vybaven  tlaèítkem pro ovládání 
elektrického zámku a tlaèítkem pro vypínání vyzvánìní. Oznaèení AS 04 A  zajiš�uje vyzvánìní od 
zvonkového tabla do sluchátka DT. Oznaèení AS 04 MB zajiš�uje vyzvánìní od zvonkového tabla  
a od dveøí bytu do DT. Oznaèení AS 04A/V a AS 04 MB/V má navíc aktivní tlaèítko pro vypnutí 
vyzvánìní od zvonkového tabla se svìtelnou signalizací, vyzvánìní od dveøí bytu se nevypíná.         

vyhotovení: nástìnné (KU68)
vyzvánìcí signál: od zvonkového tabla elektronický  75-82 dB + piezomìniè 70-75 dB
vyzvánìcí signál: od dveøí bytu do mechanického bzuèáku 70-75 dB 
poèet tlaèítek: 1 ovládání elektrického zámku
provozní  teplota a vlhkost: +5°C až +40°C, 45 - 80%
provozní prostøedí: bez výparù, kyselin, prachu a vodních par
barva: bílá
rozmìry: 193 x 80 x 53  (V x Š x H)
hmotnost : DT AS 04 A - 0,28 Kg, DT AS 04 MB - 0,30 Kg  

Postup pøi montáži domácího telefonu:
- pøi montáži musíte demontovat vrchní kryt a to       
  následovnì: odšroubujte šroubek èíslo 1, velmi lehce svìste  
  horní kryt základny
- provedeme zapojení telefonu - dvou pøípadnì ètyø drátù
- provedeme nastavení adresy telefonu na DIP
  dle dodané dokumentace
- pøístroj zakrytujte  opaèným zpùsobem  jako pøi demontáži
- montáž je tøeba provádìt na rovnou zeï - dotahování           
  šroubkù v mezích pružnosti plastu, v pøípadì pøetažení              
  dojde k deformaci plastu a tím je spojená špatná funkce 
  mikrospínaèù ovládající telefon.    

nejprve 

Popis vnitøní èásti domácího telefonu:
  1. DIP pro nastavení adresy vyzvánìní
  2. vidlicový pøepínaè pro pøepínání hovoru a vyzvánìní                                               
  3. mikrospínaè pro ovládání elektrického zámku
  4. mikrospínaè pro vypnutí vyzvánìní od tabla
  5. led dioda pro signalizaci vypnutí vyzvánìní od tabla 
  6. trimr pro nastavení reproduktoru REPRO
  7. trimr pro nastavení mikrofonu MIC
  8. trimr pro nastavení síly vyzvánìní od tabla VYZV.
  9. Jumper JP1 pro pøipojení a odpojení zesílení 
      vyzvánìní od tabla pomocí piezosirény
10. pomocná piezosiréna pro vyzvánìní od tabla
11. pájecí kontakty pro pøipojení pøídavného vyzvánìèe
12. svorkovnice pro pøívod vstupní linky (L+, L-)
      a pøívod pro vyzvánìní od dveøí bytu (      )
13. mechanický bzuèák pro vyzvánìní od dveøí bytu   
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Systém zapojení po dvou vodièích
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Systém zapojení po dvou vodièích


	Stránka 1

