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13. Systém DUO Standard - Uživatelský návod

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

Popis telefonu: 1. Sluchátko, 2. Vidlicový přepínač, 3. Indikační bílá LED 
(indikace vypnutí vyzvánění),  4. Tlačítko klíč pro otevírání dveří, zpětného 
volání na tablo,...
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13.1. Obsluha telefonu Verona DS14

13.1.1. Vyzvednutí volání od zvonkového tabla
a)  Zvedněte sluchátko zvonícího telefonu, komunikace je ihned navázána. 
Pozn.: Max doba vyzvánění je výrobcem nastavena na 30s a doba hovoru 
na 120s. Pomocí konfigurátoru lze časové intervaly změnit.

13.1.2. Aktivace elektrického zámku
a)  Musí být navázána komunikace se zvonkovým tablem.
b)  Poté stiskněte tlačítko         - dojde k sepnutí el. zámku dveří u tabla, se 
kterým je navázána komunikace.
Pozn.: Doba otevření el. zámku je výrobcem nastavena na 5s. Pomocí 
konfigurátoru lze změnit.

13.1.3. Ukončení hovoru
a)  Zavěste sluchátko do vidlice telefonu.

13.1.4. Zpětné navázání komunikace se zvonkovým tablem, ze 
kterého bylo naposledy voláno
a)  Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko         :
     aa)  Pokud je linka obsazena, ozve se obsazovací tón.
     ab)  Pokud není linka obsazena, uskuteční se hovor okamžitě.
Pozn.: Vhodné např. v případě, kdy nestihnete zvednout sluchátko 
zvonícího telefonu.

13.1.5. Vypnutí/zapnutí vyzvánění od zvonkového tabla
a) Při zavěšeném telefonu stiskněte tlačítko       po dobu alespoň 3 sekund:
     aa) Při aktivaci vypnutí vyzvánění začne blikat bílá LED.
     ab) Při deaktivaci vypnutí vyzvánění přestane blikat bílá LED.
Pozn.: Během vypnutého vyzvánění a volání na daný telefon rychle bliká 
bílá LED.

13.1.6. Hlasitosti vyzvánění
Hlasitost vyzvánění se nastavuje pomocí trimru na základní desce telefonu. 
Více viz instalační návod telefonu Verona DS14.

13.2. Obsluha zvonkového tabla - Tlačítka
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13.3.1. Volání
a) Na číselné klávesnici zadejte číslo volaného a 
    vyčkejte na spojení.
b) V případě omylu stiskněte    .

13.3.2. Zrušení volání / hovoru
a) Zmáčkněte    .

13.3.3. Aktivace el. zámku dveří přes heslo
a) Zmačkněte   , na displeji se zobrazí HES.
b) Zadejte přidělené 6ti místné heslo.
c) V případě omylu stiskněte     a postup opakujte.*
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Poznámka:  Z výroby není žádné heslo nastaveno. Pokud je linka obsazena 
(např. probíhá jiný hovor s druhým zvonkovým tablem), ozve se při pokusu o 
volání obsazovací tón.

13.2.1. Volání
a) Stiskněte tlačítko uživatele 
(telefonu), kterému chcete volat. Po 
stisknutí tlačítka dojde ihned k volání. 
Doba volání (vyzvánění) je nastavena 
na 30 sekund (tovární nastavení, lze 
změnit).

13.2.2. Zrušení volání
b) V případě omylu stiskněte 
libovolné tlačítko do 5 sekund 
(tovární nastavení, lze změnit), dojde 
ke zrušení volání. Pozn.: Po uplynutí 
doby na zrušení volání dojde při 
stisku jiného tlačítka k volání na 
uživatele pod stisknutým tlačítkem.

13.3. Obsluha zvonkového tabla - Klávesnice
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Poznámka: Pokud je linka obsazena (např. probíhá jiný hovor s druhým 
zvonkovým tablem), ozve se obsazovací tón.


