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     [ Návod k obsluze a instalaci ] 
 
    
   

 
 
Video soupravy VIPKIT jsou dodávány v provedení pro 1 nebo 2 účastníky s monitorem VIDEOCOM 
v zapuštěném nebo nástěnném provedení. Po instalaci systému podle přiloženého schématu je 
zařízení připraveno k provozu. 
 
Provoz 
Po stisku tlačítka na venkovním hovorovém tablu dojde k aktivaci vestavených infra LED diod, 
sloužících k osvětlení osoby, na příslušném monitoru zazní vyzváněcí tón a zároveň dojde k aktivaci 
obrazovky, v případě, že monitor je zapojen jako hlavní. Ke každému tlačítku mohou být připojeny 
max. 3 ks monitorů se stejnou adresou, z čehož jen jeden monitor může být v dané sestavě 
zapojen jako hlavní a max. další dva jako vedlejší. 
 
Hlavní monitor – při jeho aktivaci z hovorového tabla zazní vyzváněcí tón a aktivuje se obrazovka. 
Aktivaci obrazovky hlavního monitoru lze provést kdykoli také stiskem tlačítka č.2, v případě, že je 
aktivována tato funkce. 
Aktivace této funkce se provádí stiskem tlačítka č.2 delším než 2 sekundy při zvednutém sluchátku, až 
zazní potvrzovací tón. Deaktivace této funkce se děje stejným způsobem, do zaznění potvrzovacího 
tónu. 
Vedlejší monitor – při aktivaci monitoru z hovorového tabla zazní pouze vyzváněcí tón. Aktivace 
obrazovky se děje po stisku tlačítka č. 2 (funkce video dotaz). 
 
Ovládací prvky monitoru VIDEOCOM. 
 
- Ovládací prvky regulace jasu a intenzity vyzváněcího tónu se nacházejí na spodní straně monitoru 
 
Standardní konfigurace soupravy: 
- Tlačítko č.2 – aktivace obrazovky monitoru (viz. výše) 
- Tlačítko č.4 – ovládání funkce PRIVACY * 
- Tlačítko č.1 a č.3 (nezapojena) 
 
K ovládání elektrického zámku slouží tlačítko označené symbolem klíče. 
 
* Funkce PRIVACY umožňuje přijetí hovoru s vypnutým vyzváněcím tónem.  
Aktivace této funkce se provádí stiskem tlačítka č.4 delším než 2 sekundy, až dojde k aktivaci LED 
diody, umístěné nad tlačítkem. Deaktivace této funkce se děje stejným způsobem - stiskem tlačítka 
č.4 do doby, než LED dioda zhasne. 
 
 
 
 
 

 


