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 Základní informace o USB konfigurátoru iDům 1
 

 

USB Konfigurátor iDům verze 1 (označovaný také jako Interkom konfigurátor, viz. Obr. 1) – Slouží pro konfiguraci systému 

Melody (iDům), popřípadě přístupového systému BIS (program PSReader). K počítači se připojuje přes USB kabel. K systému se 

připojuje pomocí 4pinového konektoru na 4pinový konektor, který se nachází na základní DPS tabla, popřípadě jiných komponent 

(více viz Obr. 6 až 8 str. 4). V systému Melody se lze připojit i přes Distributor RJ45 (viz Obr. 9 str. 4) za pomocí redukčního kabelu, 

který je součástí dodávky. 

 

USB Konfigurátor iDům verze 1.1 (viz. Obr. 2) – vylepšená verze, která obsahuje navíc mechanický přepínač pro možnost 

konfigurovat i systém Duo Plus (Obr. 5 str. 4). 

 

 

Obr. 1: Konfigurátor iDům verze 1 

 

Obr. 2: Konfigurátor iDům verze 1.1 

 

USB konfigurátor iDům V2 (verze 2) – Slouží pro konfiguraci systémů Melody (iDům), DUO Plus, popřípadě přístupového 

systému BIS (program PSReader). K počítači se připojuje přes USB kabel. K systému se připojuje pomocí 4pinového konektoru na 

4pinový konektor, který se nachází na základní DPS tabla, popřípadě jiných komponent včetně Distributoru RJ45 (více viz Obr. 5 až 9 

str. 4).  

Konfigurátor obsahuje 4pinovou a RJ45 zásuvku, kde podle potřeby konfigurace zapojíte univerzální propojovací kabel (viz. Obr. 4) : 

1) Pro konfiguraci, kde se napojujete 4pin konektorem, zapojte RJ45 konektor propojovacího kabelu do RJ45 zásuvky konfigurátoru. 

2) Pro napojení přes Distributor RJ45 zapojte 4pin konektor propojovacího kabelu do 4pinové zásuvky konfigurátoru a RJ45 konektor 

do Distributoru. Upozornění: Nikdy nepřipojujte RJ45 konektor do počítače! 

 

 

 

Obr. 3: Konfigurátor iDům V2 (verze 2) 

 

 

Obr. 4: Propojovací kabel k USB Konfigurátoru iDům V2 
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 Spuštění a obsluha programu Konfigurátor iDům 2
 

a) Před spuštěním programu je nutné připojit USB Konfigurátor iDům do USB portu počítače.  
Poznámka: Pokud připojujete USB Konfigurátor poprvé do PC, je nutné naistalovat příslušné ovladače konfigurátoru. Systém 

Windows si jej nainstaluje automaticky. Pokud ne, je nutné to udělat ručně. Postup pro manuální instalaci ovladačů viz soubor 

„Postup_instalace_HW_po_pripojeni_k_PC_pres_USB_a_privedenem _napajeni.pdf“, ovladače jsou uloženy ve složce Driver. 

 

b) Připojte USB Konfigurátor iDům k aktivnímu systému (na základní desku v table systému Duo+ (Obr. 5), Melody (Obr. 6), DPS 

Napojení konfigurátoru (Obr. 7), záložní zdroj ZZ2010 (Obr. 8), přes redukční kabel k Distributoru RJ45 (Obr. 9), …). 

Upozornění:  USB Konfigurátor iDům je vhodné připojit k PC a k aktivnímu systému dřív, než spustíte program! 

 

 
Obr. 5: DPS Tabla Duo Plus+ 

 
Obr. 6: DPS Tabla Melody  

 

 
Obr. 7: DPS Napojení konfigurátoru 

 

 

 

 

 
Obr. 8: Záložní zdroj ZZ2010 

 
Obr. 9: Distributor RJ45 

c) Po provedení bodu a), b) spusťte program pomocí 

aplikačního souboru Konfigurator_iDum.exe (ve 

windows bývá přípona .exe nezobrazována) ve složce 

Konfigurator iDum. Pozn.: V GNU/Linuxu se spouští 

pomocí binárního souboru Konfigurator_iDum. 

 

d) V případě použití konfigurátoru iDům V2 se může 

zobrazit dialogové okno s nastavením konfigurátoru (viz 

Obr. 10). Pokud jste postupovali podle bodu a), b), 

klikněte na tlačítko   a potvrďte  . 

V ostatních případech pomocí rychlého nastavení  .   

vyberte aktuálně konfigurovaný systém (iDům = Melody 

nebo Duo Plus). 

 

e) Po spuštění se zobrazí okno programu (viz Obr. 11). 

V levém horním rohu     se zobrazuje verze programu. 

Pokud máte v pořádku připojený konfigurátor k PC, 

vpravo dole       se vám zobrazí typ připojeného zařízení 

a vlevo      verze jeho firmwaru. Program podporuje jak 

konfigurátor iDům V1, V2, tak i USB RFID čtečku 

Czechphone. Upozornění: Pokud připojíte USB 

konfigurátor až po spuštění programu, nedojde 

k jeho inicializaci programem a je nutné kliknout na    

      . V případě USB konfiguratoru iDům 

V2 je ještě nutné nastavit HW kliknutím na tlačítko  

       (viz bod d) ). 

 

f) Pro prohledání systému klikněte na          . 

 
Obr. 10:Nastavení USB Konfigurátoru V2 

 
Obr. 11:Hlavní okno program
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g) Při prohledávání systému se nalezené zařízení (telefony, tabla, …) zobrazují v seznamu      (viz Obr. 12, načtené zařízení jsou 

ilustrativní, liší se podle systému). Pokud víte, že váš systém obsahuje zařízení s nejvyšším ID např. 12, nemusíte čekat až do 

konce prohledávání systému a můžete načítání ukončit stisknutím tlačítka                       (POZOR: Nemačkat během načítání 

konfigurace!). Při správně načtené konfiguraci se u daného zařízení zobrazí zelené kolečko     . Pokud při načítání nastane 

problém, zobrazí se u něho červené kolečko      a je nutné načíst konfiguraci daného zařízení znovu (kliknutím na dané zařízení 

a poté stisknout tlačítko                ). Poznámka: Pokud se vám nedaří načíst konfiguraci nějakého zařízení, zkontrolujte vodiče 

(digitální linky D a napájení +, - k danému zařízení v systému Melody, linku L+, L- v systému DuoPlus+). 

 

 
                                                                                                                                             Obr. 12:Hlavní okno programu #2 

 

Popis funkce tlačítek hlavního okna programu (pozn.: počet a typ tlačítek se může podle verze SW lišit): 

 

– Prohledání připojených zařízení v systému (telefony, tabla,…). 

– Slouží k zápisu konfigurace do všech zařízení v seznamu. Tlačítko se využívá v součinnosti s tlačítkem                    , 

které je přítomné u každé konfigurace libovolného zařízení (popis tlačítka viz kapitola 3.1 nebo 4.1) nebo 

v součinnosti s tlačítkem                       (popis tlačítka viz níže). 

– Do seznamu zařízení lze přidat libovolné zařízení systému iDům, Melody, Duo+,… Vhodné např. pro přidání tzv. 

virtuálního zařízení a podívání se na možnosti jeho nastavování. 

– Odebere ze seznamu zařízení, které je označeno. Pozn.: Nemá vliv na fyzické/softwarové odpojení/vymazání 

zařízení ze systému. 

– Smaže celý seznam. Pozn.: Nemá vliv na fyzické/softwarové odpojení/vymazání zařízení ze systému. 

– Používá se pro zkopírování konfigurace vybraného telefonu do ostatních.  

Postup:  

1. V seznamu zařízení si vyberte a označte telefon, který chcete mít za vzor (chcete jeho konfiguraci použít i pro 

ostatní telefony).  

2. Klikněte na toto tlačítko, konfigurace označeného telefonu v seznamu se zkopíruje do paměti.  

3. Klikněte libovolně na jiný telefon v seznamu. U všech telefonů (zařízení) v seznamu zčervená kolečko     , tzn. že 

jim byla pozměněna konfigurace (byla jim nahrána stejná jako u vzoru). 

4. Pro zápis konfigurace do všech telefonů klikněte na tlačítko                       .  

Poznámka: Tato možnost nastavení nemá vliv na ID zařízení a heslo v telefonu. 

8 

9 

Načítání konfigurace nalezeného ID 

Prohledávání systému od ID 1 do 255 

Správně načtená konfigurace během načítání 

Špatně načtená konfigurace během načítání  
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– Export seznamu telefonů a jejich hesel do souboru typu .csv. Poznámka: U nových instalací se nevyužívá, hesla se 

primárně ukládají na základní desku tabla (Melody, DUO Plus+). 

– Slouží pro prohledání USB portů PC a vyhledání připojeného zařízení Czechphone. 

– Otevře soubor typu . interkom z PC s uloženým seznamem zařízení.  

– Uloží aktuální seznam zařízení včetně jejich konfigurace od souboru typu .interkom do PC. Pozn.: Vhodné pro 

zálohu nastavení celého systému. 

                    ,                    ,                     ,                       –      Jedná se o funkce pro servisní techniky Czechphone. 

– Aktualizace firmware USB Konfigurátoru iDům verze 1 a 2 (V2), …. 

– Nastavení jednotného hesla ve všech telefonech v seznamu. Pro zapsání je nutné kliknout na                     . Pozn.: U 

nových instalací se nevyužívá, hesla se primárně ukládají na základní desku tabla (Melody, DUO Plus+). 

– Nastavení náhodných hesel ve všech telefonech v seznamu. Pro zapsání je nutné kliknout na                     . Pozn.: U 

nových instalací se nevyužívá, hesla se primárně ukládají na základní desku tabla (Melody, DUO Plus+). 

– Nastavení napěťové rozhodovací úrovně u USB Konfigurátoru iDům V2, která je odlišná u systému Melody (iDům) 

a Duo+. Poznámka: Pokud spouštíte program až po připojení USB Konfigurátoru iDům V2 k PC a k aktivnímu 

systému, dojde při spuštění programu k automatickému nastavení, v ostatních případech je nutné nastavit! 

Upozornění: Pokud není nastaveno, nemusí dojít k vyhledání všech připojených zařízení! 
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 Konfigurace systému Melody 3
 

 Obecné 3.1.
 
Před konfigurací systému si přečtěte kapitolu 2. Po kliknutí na vybrané zařízení v seznamu (viz Obr. 12, zobrazené načtené zařízení 

jsou ilustrativní, liší se podle systému) se zobrazí nové okno s konfigurací daného zařízení. Všechna zařízení (tablo, telefon, 

kamera,…) obsahují ve spodní části konfiguračního okna základní konfigurační tlačítka (Obr. 13), která plní stejnou funkci u všech 

zařízení (ne všechna tlačítka jsou u všech zařízení z důvodu jejich funkce přítomna). 

 

Obr. 13: Základní konfigurační tlačítka 

Popis obecných konfiguračních tlačítek: 

 

– Otevře soubor z PC s uloženou konfigurací daného zařízení. 

 

– Uloží soubor do PC s aktuální konfiguraci daného zařízení. 

  

– Používá se pro dočasné uložení provedené konfigurace zařízení do paměti programu pro pozdější hromadný zápis. 

Postup: 

1. V hlavním okně klikněte na zařízení, které chcete konfigurovat (telefon, tablo, atd…). Dojde k otevření okna 

s konfigurací daného zařízení. 

2. Proveďte požadovanou změnu parametrů zařízení a poté klikněte na toto tlačítko. V seznamu zařízení na hlavním 

okně dojde ke zčervenání kolečka   , které v tomto případě indikuje změnu konfigurace a její uložení do paměti 

programu. Poté můžete okno s konfigurací daného zařízení zavřít. 

3. Postup v bodech 1) a 2) opakujte pro libovolný počet zařízení. 

4. Pro fyzický zápis všech provedených změn konfigurace do všech zařízení klikněte na tlačítko                    na 

hlavním okně.  

Upozornění: Je nutné před uzavřením okna konfigurace zařízení dané změny ihned zapsat nebo dočasně uložit, 

jinak dojde ke ztrátě provedených změn! Nelze použít pokud chcete hromadně změnit ID zařízení! 

 

– Slouží pro přečtení konfigurace daného zařízení. 

 

– Slouží pro okamžitý zápis konfigurace a změny ID do daného zařízení. Upozornění: Je nutné před uzavřením 

okna konfigurace zařízení změny ihned zapsat nebo dočasně uložit, jinak dojde ke ztrátě provedených změn! 
 

– Slouží pro zjištění přítomnosti daného zařízení v systému a jeho verzi firmware. 

 

– Používá se pro hardwarovou změnu ID/Čísla telefonu systému Melody, pokud se v systému nachází více telefonů 

se stejným ID (nesmí být, každé zařízení musí mít jedinečné ID) a tudíž v seznamu zařízení jsou tyto telefony pod 

stejným ID. 

Postup:  

1. Klikněte v seznamu zařízení na telefon s ID o kterém víte, že se v systému vyskytuje vícekrát. 

2. Vyzvedněte sluchátko telefonu s duplicitním ID (libovolný z nich). 

3. Do kolonky ID/Číslo (viz kapitola 3.2) zadejte nové jedinečné ID telefonu. 

4. Klikněte na toto tlačítko. Pokud jste postupovali správě a jste u telefonu s daným duplicitním ID, objeví se vám 

potvrzení o změně ID telefonu. 

 

– Pro servisní techniky Czechphone. Používá se o pro hardwarovou kontrolu a otestování zařízení. 

 

– Zazvoní se na daný telefon, jakoby se stisklo bytové tlačítko u daného telefonu. Slouží pro kontrolu. 

 

– Zavolá se na daný telefon/tablo. Slouží pro kontrolu. Pozn.: Po vyzvednutí telefonu nelze s PC komunikovat. 

 

– Zavěsí se volání na daný telefon/tablo. Slouží pro kontrolu.  

 

– Otevře se internetový prohlížeč s nápovědou ke konkrétní záložce konfigurace daného zařízení. 
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 Základní konfigurace tabla Melody (DPS Tablo Melody) 3.2.
 
Konfigurace tabla je rozdělena do několika záložek (základní nastavení, volání, klávesnice, vstup, …) podle daného účelu. Níže jsou 

uvedené jen základní parametry a jejich popis. Všechny ostatní parametry jsou popsány v nápovědě pod tlačítkem                  . Pro 

zápis změn parametrů je nutné kliknout na tlačítko                 , popřípadě                    (nelze použít pro změnu ID/Čísla) pro pozdější 

hromadný zápis. V ostatních případech dojde ke ztrátě provedených změn! Popis konfiguračních tlačítek viz kapitola 3.1. 

 

 
ID/Číslo – Číslo, pod kterým se nachází tablo v systému a volá 

se na něj, musí být jedinečné 

Hlasitost info – Hlasitost systémových zvuků (např. zvuk při 

otevírání dveří). Nemá vliv na mluvéné zvuky. Výchozí hodnota 

je 10. 

Kamera ID – Při volání na tablo nebo volání z tabla na telefonu 

se sepne obraz kamery s tímto ID. Pokud máte interní kameru, 

musí být hodnota stejná jako ID/Číslo tabla. Pokud máte jen 

externí kameru, zadejte zde ID externí kamery. 

 

Maximální jas – Hodota jasu podsvětlení tabla při jeho sepnutí 

(od verze firmware tabla 1.1.2015). 

 

 

 

 

 
Obr. 14: Tablo Melody - Volání 

 

 

Tlačítko        slouží pro nastavení rozšiřujících 

akcí pro tlačítka telefonů během komunikace s tablem nebo 

během skrytého prohlížení interní kamery tabla. V okně 

„Akce“ (viz Obr. 16) lze pod libovolné tlačítko telefonu (celkem 

6tlačítek, lze více akcí pod jedno tlačítko)  nastavit např. 

přepínání externích kamer, otevírat dveře, brány, součinnost 

s GSM modulem, spouštět skripty, … Více info pod tlačítkem 

„Help“. 

 

 

 
Obr. 15: Tablo Melody - Základní nastavení 

 
Doba vyzvánění – Doba po kterou bude tablo volat na telefon. 

Tato doba se dá zkrátit individuálně dobou vyzvánění nastavenou 

v telefonu. Výchozí hodnota je 30s. 

Maximální délka hovoru – Doba za kterou se ukončí hovor 

telefonu a tabla. Tato doba se dá zkrátit individuálně v telefonu. 

Výchozí hodnota je 120s. 

Čas zrušení volání – U tabla s tlačítky slouží jako čas, během 

kterého můžete zrušit volání opětovným stisknutím tlačítka. Po 

uplynutí této doby dojde při stisku k novému volání. 

MonitorID – ID interní kamery tabla.  Při volání na toto ID se 

sepne obraz z interní kamery v table (pokud ji obsahuje) bez 

komunikace – slouží pro tzv. skryté prohlížení. Dané ID musí 

být jedinečné v celém systému! 

 

 

Obr. 16: Tablo Melody – Akce 

10 

10

2 
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Čas do volby – Když je použita klávesnice (0 až 9, *, #) s 

možností volby čísla 0 až 250, je nutné vědět, za jak dlouho od 

posledního stisknutého čísla dojde k volání. Pokud by bylo 

nastaveno jen 0.5 sekundy, bylo by to pro velmi rychlé prsty. 

Výchozí hodnota je 3 sekundy. 

 
Minimální  a maximální číslo – Určuje rozsah, na jaké 

minimální a maximální ID/číslo telefonu se lze z tabla dovolat. 

Pozn.: Vhodné např. v systémech o více tabel s klávesnicí na 

jednotlivých patrech, kdy chcete omezit rozsah volání u tabel 

v 1NP, 2NP, atd…  

 

 

 

 

 
Obr. 17: Tablo Melody – Klávesnice 

 

 
Obr. 18: Tablo Melody - Konfigurace tlačítek 

Pomocí tlačítka                                 se konfigurují tlačítka tabla (viz Obr. 18).  

Každému fyzickému tlačítku tabla (levý sloupec) lze přiřadit libovolné ID/číslo, na 

které bude v systému volat (pravý sloupec). Telefony Verona Melody se číslují a 

konfigurují tak, aby byl možné volání mezi telefony (interkom). Pozn: Telefony Verona 

mají fyzicky 6 tlačítek, z toho šesté je symbol klíče a záměrně vynecháno z číslování 

telefonů, ale není problém ho taktéž využít. Z tohoto důvodu je zde pro usnadnění 

číslování tlačítek tabla nastavení       „Počátek“ (zvolení ID/číslo prvního telefonu – 

tlačítka 1) a “Dělení“ (max. číslo obsažené v ID/číslech telefonů). Kliknutím na 

tlačítko              . nastavíte číslování tlačítek podle tohoto nastavení. 

Tlačítkem                 .nastavíte číslování od 1 do 255. Tlačítkem                  .           

potvrdíte nastavení.  Nezapomeňte změnu zapsat                      ! 

Pozn.: Pro možnost globálního volání (volání na všechny telefony, které to mají 

povolené) zadejte pod vybrané tlačítko číslo 0. Doporučujeme maximálně 10 telefonů. 

 

Doba otevření zámku – Doba po kterou se sepne výstup Z+, Z- 

pro připojení elektrického zámku. Lze nastavit rozmezí 1-25sek. 

Výchozí hodnota je 5 sekund. 

 

Použít seznam na SD – Při využívání hesel, popřípadě 

přístupového systému BOD se data primárně ukládají na SD 

kartu, proto se musí povolit přístup k těmto datům. Upozornění: 

Pro ukládání dat na SD kartu je nutné mít na DPS na 

8polohovém DIP přepínači zapnuté polohy 1a 2. 
 

Inverzní zámek – Výstup Z+, Z- pro zámek bude v klidu trvale 

sepnutý, v okamžiku otevření do něj nepůjde proud. Vhodné pro 

elektromagnety, které vyžadují tuto funkci. 

 

Čas relé brány – Doba po kterou se sepnou bezpotenciální 

výstupy B1A-B1B nebo B2A-B2B.  
 

Obr. 19: Tablo Melody - Vstup
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Po kliknutí na tlačítko        dojde k otevření okna s uloženými bezkontaktními čipy (systém BOD), popřípadě 

uloženými hesly na základní DPS (viz Obr. 20). Maximální počet údajů, které lze na základní DPS do čipu uložit je 16. Pro větší 

počet údajů se používá ukládání na SD kartu. Údaje se načtou společně s načtením konfigurace tabla.  

Upozornění: Pro uložení změn je nutné kliknout na                   a poté                 !  
 

Po kliknutí na tlačítko      dojde k otevření okna s uloženými bezkontaktními čipy (systém BOD), popřípadě 

uloženými hesly na SD kartě (viz Obr. 21). Pro přečtení údajů z SD karty je nutné kliknout na  .  

Upozornění: Pro uložení změn je nutné kliknout na  ! 
 

 

 
Obr. 20: Tablo Melody - Přístupy v čipu 

 
Obr. 21: Tablo Melody - Přístupy na SD kartě 

 

Typ – Udává typ přístupu (heslo čip/karta). Pro změnu typu klikněte 2x rychle za sebou levým tlačítkem myši a vyberte si 

z nabídky        . Více info o jednotlivých typech viz nápověda v programu.  

 

Kód – podle typu je zde buď jedinečné identifikační číslo RFID karty/čipu  nebo heslo.  Pro zobrazení identifikačního čísla RFID 

čipu v jiném formátu klikněte pravým tlačítkem na seznam, v nabídce vyberte možnost „Zobrazit jako“ a zde máte na výběr ze tří 

typů zobrazení       : 1) Hardwarové ID (zkrácená forma), 2) Dvě čísla (3byty) - bývá vyraženo na konkrétním RFID čipu, 3) Desítko-

vé číslo (4byty) - bývá vyraženo na konkrétním RFID čipu.   

 

Info – Zde se zadává ID/číslo telefonu, na který se má poslat informace, že byl u tabla přiložen daný čip nebo použito heslo. Toto 

nastavení umožňuje zrušit zapnutý alarm v telefonu (pokud je zapnutý) a/nebo upozornit pípnutím (pokud má telefon povolenou 

„Informaci o vstupu“). 

 

ID brány – Jedná se o ID/číslo tabla (popřípadě OS3 spínače) pro který je daný čip/heslo platný. Tzn. pokud čipy/hesla používáte pro 

dané tablo, je nutné, aby se ID brány shodovalo s ID daného tabla.  

 

Parametr – Pomocí parametru se nastavuje, co má daný čip/heslo otevírat (jestli jen spínat zámek, nebo jen otevírat bránu, nebo 

obojí). Popis parametrů viz nápověda v programu. 

 

Jméno – Pojmenování čipu nebo hesla. 

 

Zvuk – Každému čipu / heslu lze přiřadit zvukovou hlášku, která se přehraje při přiložení čipu / zadání hesla. Zde se zadává název 

zvukového souboru typu .wav z adresáře /CHIP na SD kartě. Používejte krátké zvukové hlášky a soubory pojmenujte bez diakritiky. 

Více o formátu zvukových souborů viz manuál k základní DPS Tablo Melody. 

 

Pomocí tlačítka                     se ukládá seznam čipů/hesel do souboru typu .csv. Tlačítkem                     načtete seznam uložený v PC 

ve formátu .csv. Upozornění: Při načtení seznamu dojde k překrytí stávajícího seznamu. 

Tlačítkem                        si můžete načíst do seznamu kód naposledy přiložené RFID čipu ke čtečce systému BOD.  
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 Základní konfigurace telefonu Verona Melody 3.3.
 
Konfigurace telefonu je rozdělena do několika záložek (základní, skupiny, melodie, …) podle daného účelu. Níže jsou uvedené jen 

základní parametry a jejich popis. Všechny ostatní parametry jsou popsány v nápovědě pod tlačítkem                  . Pro zápis změn 

parametrů je nutné kliknout na tlačítko                 , popřípadě                    (nelze použít pro změnu ID/Čísla) pro pozdější hromadný 

zápis. V ostatních případech dojde ke ztrátě provedených změn! Popis konfiguračních tlačítek viz kapitola 3.1. 

 

 

ID/Číslo – Číslo, pod kterým se nachází telefon v systému a volá 

se na něj, musí být jedinečné. 

Heslo – 6ti místné heslo pro otevírání dveří u tabla s klávesnicí. 

V současné době se nevyužívá (hesla se ukládají na SD kartu 

základní DPS). 

Doba vyzvánění – Doba po kterou bude telefon vyzvánět. 

Globálně se nastavuje tato doba v table (Melody, ML). Zde se dá 

individuálně u každého telefonu jen snížit (zvýšení nemá vliv).  

Maximální délka hovoru – Doba za kterou se ukončí hovor 

telefonu. . Globálně se nastavuje tato doba v table (Melody, ML). 

Zde se dá individuálně u každého telefonu jen snížit. 

Informovat o hesle – Při zadání hesla / přiložení čipu v table 

může telefon informativně pípnout (nutné nakonfigurovat 

v přístpuch tabla). 

Povolit globální volání – Pokud je zaškrklé, tak telefon reaguje 

na globální volání (např. volání na číslo 0 z tabla s klávesnicí). 

Spojení tlačítkem – Při volání na telefon se po vyzvednutí 

sluchátka musí navázat hovor stisknoutím tlačítka uvedeného 

v kolonce „Vyzvednout“. Výchozí hodnota je 5. 

 

 

Obr. 22: Verona Melody - Skupiny 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Verona Melody – Základní 

 

Povolit interkom – povolení volání mezi telefony. 

 

Současné volání – Pokud je nenulové, zavolá se při volání na 

tento telefon i na číslo uvedené v této kolonce. Při vyzvednutí 

telefonu na jakémkoli telefonu dojde k ukončení vyzvánění 

ostatních telefonů. 0 (nula) = Vypnuto. 

Číslo všem – Zde se zadává číslo, které když se vytočí na daném 

telefonu, tak dojde ke globálnímu volání z daného telefonu na 

ostatní telefony, které mají povolené globální volání. 0 (nula) = 

Vypnuto. 

Přesměrování – Zde se zadává ID/Číslo telefonu, na které se má 

přesměrovat volání po uplynutí „Doby vyzvánění“. Pokud je zde 

uvedeno ID GSM modulu, dojde k přesměrování na mobilní 

telefon uvedený v nastavení GSM modulu.  

Počet přesměrování – Udáva max. počet přesměrování na daný 

telefon (zamezuje nekonečnému volání do kruhu z jednoho tel. 

na druhý a zpátky). Pozn.: Max. počet přesměrování se globálně 

nastavuje v Table - záložka Volání). 
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Melodie telefonu – Tato melodie se v telefonu ozve, pokud se na 

telefon volá z jiného telefonu. 

Melodie dveří – Tato melodie se v telefonu ozve, pokud se na 

telefon volá z tabla. 

Melodie zvonku – Tato melodie se v telefonu ozve, pokud se 

stiskne zvonkové tlačítko. 

Melodie ID – Tato melodie se v telefonu ozve, pokud se volá od 

zařízení s ID/Číslem uvedeným vpravo. Pozn.: Lze rozlišit např. 

volání od druhého tabla. 

Typ melodie ROM – Konkrétní nastavená melodie (telefonu, 

dveří, zvonku, ID) v telefonu, lze nastavit zde, ale i uživatel 

telefonu si ji může nastavit pomocí tlačítek. Pokud je zde 0, 

použije se uživatelská melodie nastavená pod tlačítkem 

 . 

 

 
Obr. 24: Verona Melody – Pokročilé 

 

Aktivace alarmu – Čas, za který dojde k volbě od stisku 

posledního tlačítka. 

Kód alarmu – Slouží pro aktivaci/deaktivaci alarmu. Uživatel si 

ho může pomocí tlačítek telefonu změnit. 

ID sirény – Možnost nastavit až 2 zařízení, kterým se bude 

posílat informace o spuštění alarmu (tablo, telefon, GSM modul). 

Čas sirény – Doba, po kterou bude telefon „houkat“. 

Použít telefon jako sirénu – Pokud není zaškrklé, telefon při 

spuštění alarmu „nehouká“. 

Přístup ruší alarm – Dojde k deaktivaci alarmu při přiložení 

čipu / zadání hesla v table, pokud je v table nastavená informace 

„Info“ u příslušného čipu / hesla (Tablo – záložka „Vstup“ - 

tlačítko „Přístupy v čipu/na SD kartě“) a v telefonu povoleno 

„Informovat o hesle“ (telefon - záložka „Základní“). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Verona Melody - Melodie 

 

Doba varování – Doba před koncem hovoru, kterou telefon 

začne upozorňovat výstražným tónem na blížící se konec hovoru. 

Hovor lze prodloužit stisknutím libovolného tlačítka. 

Doba varování – Čas, za který dojde k volbě od stisku 

posledního tlačítka. 

Hlasitost vyzvánění – Hlasitost vyzvánění lze nastavit zde, ale i 

uživatel telefonu si ji může nastavit pomocí tlačítek. 

Hlasitost hovoru – Hlasitost hovoru lze nastavit zde, ale i 

uživatel telefonu si ji může nastavit pomocí tlačítek. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 26: Verona Melody – Alarm 
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 Konfigurace modulu napojení externí kamery (kamera) 3.4.
 

Níže jsou uvedené jen základní parametry a jejich popis. Všechny ostatní parametry jsou popsány v nápovědě                  . Pro zápis 

změn parametrů je nutné kliknout na tlačítko             , popřípadě                 (nelze použít pro změnu ID/Čísla) pro pozdější 

hromadný zápis. V ostatních případech dojde ke ztrátě provedených změn! Popis konfiguračních tlačítek viz kapitola 3.1. 

 

ID/Číslo – Číslo, pod kterým se nachází modul externí kamery v systému a 

volá se na něj, musí být jedinečné. 

Čas zapnutí kamery – Čas v sekundách po kterou je obraz z kamery 

vysílaný při „volání“ s danou kamerou. 

Další kamera – Zde se zadává tlačítko telefonu, které když se na telefonu 

zmáčkne, dojde k přepnutí na další kameru: 1) Pokud voláte přímo na 

danou kameru, tlačítko pro další kameru určuje kolonka „Parametr pro 

další“. 2) Pokud je navázána komunikace s tablem, tak další kameru určuje 

ID/číslo další kamery nastavené v akcích tabla (viz Obr. 12). 

Parametr pro další – Je zde uvedeno ID další kamery, na kterou se má 

přepnout po zmáčknutí tlačítka telefonu uvedeného v kolonce „Další 

kamera“ pokud se volá přímo na tuto kameru. 

Kamery pro přepnutí – Fixní čísla značí fyzická tlačítka telefonu, do 

příslušných kolonek se vepisují ID kamer, na které se má přepnout 

pozmáčknutí příslušného tlačítka pokud se volá přímo na tuto kameru. 
 

Obr. 27: Modul napojení externí kamery (kamera)

Trvalé zapnutí kamery – Pokud je zaškrklé, tak modul trvale vysílá obraz z kamery do systému. Pokud máte v systému více kamer, 

nezaškrkávejte!  

 

 Konfigurace ovládacího spínače OS3 (Spínač 2RP)  3.5.
 

Pro zápis změn parametrů je nutné kliknout na tlačítko              , popřípadě                 (nelze použít pro změnu ID/Čísla) pro 

pozdější hromadný zápis. V ostatních případech dojde ke ztrátě provedených změn! Popis konfiguračních tlačítek viz kapitola 3.1. 

 
ID/Číslo – Číslo, pod kterým se nachází OS3 v systému a volá se na něj, 

musí být jedinečné. 

Heslo – Pokud je zvonkové tablo vybaveno klávesnicí, je to heslo, které při 

zadání z klávesnice sepne relé OS3 uvedené v kolonce „Relé – heslo“. 

Heslo má přesně 6 číslic. Heslo může být i neplatné a to tak, že na místo 

alespoň jedné číslice doplníte pomlčku. Heslo je vhodné, aby se lišilo u 

všech zařízení. Pokud bude stejné např. u dvou spínačů OS3 (nebo i spo-

lečné s telefonem), tak oba OS3 (nebo i tablo) sepnou příslušné relé. 

Čas relé – Doba, po kterou se sepne příslušné relé. 

Pevné dveře – Pokud je zde vepsané ID tabla, heslo spínače je funkční jen 

u daného tabla. Pozor: Pro přístup je tato funkce nadřazená nad funkci 

„Skupina“! 0 znamená, že funkce je vypnuta. 

Relé - telefon – Sepne příslušné relé (00 – žádné relé, 01 – relé 1, 02 – relé 

2, 03 – obě relé) po vytočení ID/Čísla ovládacího spínače OS3 z tlačítek 

telefonu.  

 
Obr. 28: OS3 (Spínač 2RP) - Základní 

Relé - otevření – Sepne příslušné relé (00 – žádné relé, 01 – relé 1, 02 – relé 2, 03 – obě relé) po vytočení ID/Čísla ovládacího spína-

če OS3 z zvonkového tabla. Pozn.: V kartě „Volání“ se nastavují povolená ID/čísla zvonkových tabel, které umožňují zavolat na daný 

spínač OS3. 

Relé - otevření, volání – Sepne příslušné relé (00 – žádné relé, 01 – relé 1, 02 – relé 2, 03 – obě relé) a zároveň vyzvání do piezosiré-

ny (pokud je osazena) po vytočení ID/Čísla ovládacího spínače OS3 ze zvonkového tabla. Pozn.: V kartě „Volání“ se nastavují povo-

lená ID/čísla zvonkových tabel, které umožňují zavolat na daný spínač OS3. 

Relé - heslo – Sepne příslušné relé (00 – žádné relé, 01 – relé 1, 02 – relé 2, 03 – obě relé) po zadání hesla 

z klávesnice zvonkového tabla.  Pozn.: V kartě „Volání“ se nastavují povolená ID/čísla zvonkových tabel, které umožňují zavolat na 

daný spínač OS3. 
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Povolená ID pro volání - otevření –  Seznam povole-

ných ID/čísel tabel, ze kterých se lze dovolat na daný 

spínač OS3. Čísla se oddělují čárkou, max. 8 čísel. Při 

zavolání na spínač z povoleného tabla dojde k sepnutí 

relé podle kolonky „relé - otevření“ v kartě „Základní“. 

Povolená ID pro volání - otevření a současné vyzvá-

nění –  Seznam povolených ID/čísel tabel, ze kterých se 

lze dovolat na daný spínač OS3. Čísla se oddělují čár-

kou, max. 8 čísel. Při zavolání na spínač z povoleného 

tabla dojde k sepnutí relé a současnému vyzvánění spí-

nače podle kolonky „relé – otevření, volání“ v kartě 

„Základní“. Pozn.: Pokud je stejný ID/číslo tabla uve-

deno i v „Povolená ID pro volání – otevření (max. 8)“ - 

má toto nastavení přednost! 
 

Obr. 29: OS3 (Spínač 2RP) - Volání 

Doba vyzvánění [s] – Určuje dobu v sekundách, jak dlouho bude spínač vyzvánět. I v table (telefonu) se nastavuje doba vyzvánění. 

Bere se vždy menší hodnota. Pokud tento čas uplyne, přestane se vyzvánět, případně dojde k přesměrování, pokud je povoleno. 

Přesměrování – Pokud je zároveň nastaveno i současné volání, tak platí, že pokud se do „Doby vyzvánění“ nezvedne telefon, na 

který povoleno „Současné volání“, dojde k přesměrování volání na telefon s uvedeným ID/číslem. Pokud není nastaveno i současné 

volání, spínač vyzvání po „Dobu vyzvánění“ a poté dojde k přesměrování volání na uvedené ID. 0 znamená, že funkce je vypnuta. 

Současné volání – Slouží pro současné volání na telefon s daným ID. 0 znamená, že funkce je vypnuta. 

Počet přesměrování – Pokud je i v telefonech povolena funkce přesměrování, může být systém nastaven tak, že by se spínač přesmě-

rovával na telefon a ten by se přesměrovával zpátky na spínač. Proto je zde omezení v počtu přesměrování, aby nedošlo k nekoneč-

nému cyklickému vyzvánění spínač-telefon. 

Melodie – Spínač vyzvání touto melodií, pokud se na něj zavolá z tabla (musí být povoleno jeho ID pro současné vyzvánění), popří-

padě je nastaveno současné volání u telefonu. 

Melodie ID – Spínač vyzvání touto melodií, pokud se na něj zavolá z tabla s daným ID (musí být povoleno jeho ID pro současné 

vyzvánění). 

Doplňková ID – Slouží pro rozšíření funkce ovládacího spínače (nutný firmware spínače 30.9.2013 a novější). Do kolonky „ID“ se 

zadávají další ID/Čísla (max 4) ovládacího spínače, které rozšiřuje stávající ID (viz záložka „Základní“). Tyto ID musí být v systému 

jedinečné, tzn. nesmí být u žádného jiného zařízení použité. Těmto ID se nastavuje parametr „Relé“ (00 – žádné relé, 01 – relé 1, 02 – 

relé 2, 03 – obě relé). Při zavolání z telefonu na tyto ID dojde k sepnutí příslušného relé. Pro volání z tabla na tyto ID musí být ID 

tabla uvedeno v kolonce „Povolené ID pro volání“.  
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 Konfigurace systému DUO Plus+ 4
 

 Obecné 4.1.
 
Před konfigurací systému si přečtěte kapitolu 2. Po kliknutí na vybrané zařízení v seznamu (viz Obr. 12, zobrazené načtené zařízení 

jsou ilustrativní, liší se podle systému) se zobrazí nové okno s konfigurací daného zařízení. Telefon i tablo obsahují ve spodní části 

konfiguračního okna základní konfigurační tlačítka (Obr. 30), která plní stejnou funkci u všech zařízení (ne všechna tlačítka jsou u 

všech zařízení z důvodu jejich funkce přítomna). 

 

Obr. 30: Základní konfigurační tlačítka systému DUO Plus+ 

Popis obecných konfiguračních tlačítek: 

 

– Otevře soubor z PC s uloženou konfigurací daného zařízení. 

 

– Uloží soubor do PC s aktuální konfiguraci daného zařízení. 

  

– Používá se pro dočasné uložení provedené konfigurace zařízení do paměti programu pro pozdější hromadný zápis. 

Postup: 

5. V hlavním okně klikněte na zařízení, které chcete konfigurovat (telefon, tablo). Dojde k otevření okna 

s konfigurací daného zařízení. 

6. Proveďte požadovanou změnu parametrů zařízení a poté klikněte na toto tlačítko. V seznamu zařízení na hlavním 

okně dojde ke zčervenání kolečka   , které v tomto případě indikuje změnu konfigurace a její uložení do paměti 

programu. Poté můžete okno s konfigurací daného zařízení zavřít. 

7. Postup v bodech 1) a 2) opakujte pro libovolný počet zařízení. 

8. Pro fyzický zápis všech provedených změn konfigurace do všech zařízení klikněte na tlačítko                    na 

hlavním okně.  

Upozornění: Je nutné před uzavřením okna konfigurace zařízení dané změny ihned zapsat nebo dočasně uložit, 

jinak dojde ke ztrátě provedených změn!  

 

– Slouží pro přečtení konfigurace daného zařízení. 

 

– Slouží pro okamžitý zápis konfigurace do daného zařízení. Upozornění: Je nutné před uzavřením okna 

konfigurace zařízení změny ihned zapsat nebo dočasně uložit, jinak dojde ke ztrátě provedených změn! 
 

– Slouží pro zjištění přítomnosti daného zařízení v systému a jeho verzi firmware.  

 

– Pro servisní techniky Czechphone. Používá se o pro hardwarovou kontrolu a otestování zařízení. 

 

– Zazvoní se na daný telefon, jakoby se stisklo bytové tlačítko u daného telefonu. Slouží pro kontrolu. 

  

– Otevře internetový prohlížeč s nápovědou ke konkrétní záložce konfigurace daného zařízení. 
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 Základní konfigurace tabla DUO Plus+ 4.2.
 
Konfigurace tabla je rozdělena do několika záložek (volání, vstup, hardware) podle daného účelu. Níže jsou uvedené jen základní 

parametry a jejich popis. Všechny ostatní parametry jsou popsány v nápovědě pod tlačítkem                  . Pro zápis změn parametrů je 

nutné kliknout na tlačítko                 , popřípadě                    pro pozdější hromadný zápis. V ostatních případech dojde ke ztrátě 

provedených změn! Popis konfiguračních tlačítek viz kapitola 4.1. 

 

ID/Číslo – Číslo, pod kterým se nachází tablo v systému, musí 

být jedinečné. Toto číslo lze změnit jen hardwarově pomocí DIP 

přepínače na DPS. 

Maximální délka hovoru – Doba za kterou se ukončí hovor 

telefonu a tabla.  

Čas zrušení volání – U tabla s tlačítky slouží jako čas, během 

kterého můžete zrušit volání opětovným stisknutím tlačítka. Po 

uplynutí této doby dojde při stisku k novému volání. 

Doba vyzvánění – Doba po kterou bude tablo volat na telefon.  

Zrušit hovor – Pokud je zaškrklé, tak uživatel, který přijde 

k tablu a začne na někoho volat, zruší (pokud je) probíhající 

spojení na lince (může jít i o komunikaci telefonu s jiným tablem 

v systému). Pokud není zaškrklé, tablo při pokusu o volání 

vydává obsazovací tón.  

 

 

 
Obr. 31: Tablo DUO Plus - Volání 

Pomocí tlačítka                               se konfiguruje vyzvánění pro jednotlivé 

telefony (viz Obr. 32).  Pro každý telefon Verona Duo+ (levý sloupec) lze přiřadit 

libovolný vyzváněcí tón (pravý sloupec). Vyzváněcí tóny jsou uloženy na základní 

DPS (celkem 16, počet se může lišit) a při volání se signál generuje z tabla a posílá 

do telefonu.  

Pro rychlé nastavení stejné melodie vyzvánění pro všechny telefony lze zvolit číslo 

melodie         a pomocí tlačítka                         dojde k nastavení vybrané melodie.  

Pro rychlé nastavení odlišné melodie vyzvánění pro sérii telefonů (např. máte-li na 

patrech po 3 telefonech) nastavíte počet použitých melodií     a pomocí 

tlačítka                    .nastavíte číslování (příklad viz Obr. 32). Pro potvrzení změn 

klikněte na.                            . Nezapomeňte změnu zapsat                      !  

Poznámka: Melodii vyzvánění lze i pomocí tlačítek telefonu změnit. 

 
Obr. 32: Tablo Duo Plus – Vyzvánění 

 

 
Obr. 33: Tablo Duo Plus - Vstup 

 

Doba otevření zámku – Čas v sekundách, po který dojde 

k sepnutí relé na základní DPS (otevření dveří). 

 

Čas hesla – Čas v sekundách, po který svítí na displeji údaj HES 

při zadávání hesla. Do této doby má uživatel čas zadat heslo. 

 

Zvuk zámku – Při sepnutí relé na DPS (otevření dveří) tablo 

vydává zvukový tón po „dobu otevření zámku“, který si lze zde 

změnit. Výchozí hodnota je 7. 
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Po kliknutí na tlačítko        dojde k otevření okna s uloženými bezkontaktními čipy (systém BOD), popřípadě 

uloženými hesly na základní DPS (viz Obr. 20). Maximální počet údajů, které lze na základní DPS uložit, je 16. Pro větší počet údajů 

se používá ukládání na SD kartu. Údaje se načtou společně s načtením konfigurace tabla.  

Upozornění: Pro uložení změn je nutné kliknout na                   a poté                 ! 

 

Typ – Udává typ přístupu. Pro změnu typu klikněte 2x rychle za 

sebou levým tlačítkem myši a vyberte si z nabídky        . Pozn.: U 

systému Duo Plus vybírejte jen z možností „Master heslo“ nebo 

„heslo“ – uživatelské heslo. Upozornění: Master heslo musí být 

na prvním místě v seznamu! 

Kód – Zde se zadává samotné heslo, které musí mít být přesně 6ti 

místné. 

Info – Zde se zadává ID/číslo telefonu, na který se má poslat 

informace, že bylo u tabla použito dané heslo. Toto nastavení 

umožňuje upozornit pípnutím telefonu, že bylo zadáno heslo u 

tabla (pokud má telefon povolenou „Informaci o vstupu“). 

ID brány – Jedná se o ID/číslo tabla pro který je dané heslo 

platné. Tzn. pokud heslo používáte pro dané tablo, je nutné, aby 

se ID brány shodovalo s ID daného tabla. 

Parametr – Pro otevírání dveří (spínání relé na základní DPS) 

musí zde být hodnota 10! 
 

Obr. 34: Tablo Duo Plus - Přístupové kódy

 
– Uloží aktuální seznam hesel do souboru typu .csv. 

– Otevře seznam hesel uložených v PC v souboru typu .csv. Upozornění: Při načtení seznamu dojde k překrytí 

stávajícího seznamu. 
 

– Přidá na konec seznamu nové heslo.  

 

– Odebere ze seznamu heslo, které je označeno myší. 

 

– Přesunuje v seznamu heslo, které je označeno myší. Pozn.: Vhodné v případě, kdy nemáte „Master heslo“ na 

prvním místě v seznamu (které tam musí být) a pomocí těchto tlačítek ho tam můžete přesunout. 

 

Pro potvrzení změn klikněte na.                      . Nezapomeňte změnu zapsat                      !  

 

 
Obr. 35: Tablo Duo Plus - Hardware 

Hlasitost reproduktoru – Zde se nastavuje hlasitost 

reproduktoru v table (0 – 8). Při nastavení příliš vysoké hodnoty 

může docházet ke zpětné vazbě. Výchozí hodnota je 4. 
 
Hlasitost info – Zde se nastavuje hlasitost systémových zvuků 

tabla (hlasitost vyzváněcího a obsazovacího tónu tabla, zvuku při 

otevírání dveří). Výchozí hodnota je 1. 
 
Doba podsvětlení – Čas v sekundách, na který se sepne 

podsvětlení jmenovek při jeho aktivaci čidlem přiblížení.  
 
Jas podsvětlení – Hodota jasu podsvětlení tabla při jeho sepnutí 

(od verze firmware tabla 8.9.2014). 
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Pomocí tlačítka                                         se konfigurují tlačítka tabla (viz Obr. 

36).  Každému fyzickému tlačítku tabla (levý sloupec) lze přiřadit libovolné 

ID/číslo, na které bude v systému volat (pravý sloupec). Lze např. více 

tlačítkům přiřadit jedno číslo, na které budou společně volat.  

 

Pomocí tlačítka                  nastavíte standardně číslování od 1 do 255. 

Tlačítkem                  .           potvrdíte nastavení.   

Nezapomeňte změnu zapsat                      ! 

 

 
Obr. 36:Tablo Duo Plus - Tlačítka 

 

 

 Základní konfigurace telefonu Verona DUO Plus 4.3.
 
Pro zápis změn parametrů je nutné kliknout na tlačítko                 , popřípadě                    pro pozdější hromadný zápis. V ostatních 

případech dojde ke ztrátě provedených změn! Popis konfiguračních tlačítek viz kapitola 4.1. 

 

ID/Číslo – Číslo, pod kterým se nachází telefon v systému, musí 

být jedinečné. Toto číslo lze změnit jen hardwarově pomocí DIP 

přepínače na DPS. 

Heslo – 6ti místné heslo pro otevírání dveří u tabla s klávesnicí. 

V současné době se nevyužívá (hesla se ukládají na základní 

DPS). 

Melodie zvonku – Výběr melodie (celkem 16, počet se může 

lišit, která se v telefonu ozve, pokud se stiskne zvonkové tlačítko. 

Uživatel si může melodii pomocí tlačítek telefonu změnit. 

Hlasitost vyzvánění – Nastavení hlasitosti vyzvánění. Uživatel 

si může hlasitost vyzvánění pomocí tlačítek telefonu změnit. 

Hlasitost hovoru – Nastavení hlasitosti reproduktoru sluchátka 

telefonu. Při nastavení vysoké hodnoty může docházet ke zpětné 

vazbě. Vychozí hodnota je 4.  
Obr. 37: Verona Duo Plus – Nastavení 

Informovat o hesle – Při zadání hesla v table může telefon informativně pípnout (nutné nakonfigurovat v přístpových kódech tabla). 

Nezvonit – Vypnutí vyzvánění telefonu. Uživatel si může vypnout vyzvánění pomocí tlačítka telefonu. 

Zakázat volání – Telefonu se zakáže fuknce zpětného navázání komunikace (zpětné volání) s tablem pomocí tlačítek telefonu 

(vyžaduje firmware v telefonech z 15.12.2014 a novější). 
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