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1. POPIS 

Videotelefon  typ 1760/6 je určen pro domovní systém Urmet 2Voice. 

Hlavní vlastnosti: 

• barevný 5'' TFT-LCD displej (širokoúhlý); 

• dotyková tlačítka; 

• možnost aktivace funkcí pomocí gest na IR detektoru (ve výchozím nastavení vypnuto); 

• nastavení obrazu (kontrast, jas a barva) prostřednictvím nabídky OSD; 

• možnost přizpůsobení vyzváněcího tónu výběrem z pěti různých typů; 

• možnost nastavení hlasitosti vyzvánění: minimální, střední, maximální 

• Funkce „Čištění displeje“; 

• režim Handsfree nebo Push-to-talk: 

–– Handsfree: jedním stisknutím tlačítka hovor zahájíte a dalším stisknutím jej ukončíte; 

–– Push-to-talk: stiskněte tlačítko hovoru, chcete-li mluvit na venkovní panel; uvolněte tlačítko, chcete-li poslouchat. 
 

2. POPIS KOMPONENTŮ A VLASTNOSTÍ 

 

1. Multifunkční tlačítko : otvírání brány / volání interkomu 1. 

2. Multifunkční tlačítko : speciální funkce 8 / interkomové volání 2. 

3. Tlačítko otevírání dveří (zelené / červené LED podsvětlení). 
4. Zvýšené zářezy pro zrakově postižené. 
5. Displej 5”. 
6. Mikrofon. 
7. IR detektor pro ovládání gesty. 

8. Tlačítko pro přístup k programování a OSD menu  (oranžové LED podsvětlení). 

9. Tlačítko zapnutí/vypnutí hovoru (zelené LED podsvětlení). 

10. Multifunkční tlačítko : Funkce „Čištění displeje“ / přesměrování hovoru. 

11. Multifunkční tlačítko : režim zapnutí / přepínání kamer / funkce „Čištění displeje“. 

12. Multifunkční tlačítko : funkce „MUTE“ (červené LED podsvětlení) / interkomové volání 3. 
13. Reproduktor. 
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Pozn: Videotelefon je vybaven vestavěným naslouchátkem, které funguje pouze během videohovorů. Dále je vybaven 

dvěma vyvýšenými výstupky, které jsou umístěny po stranách vedle tlačítek a  pomáhají zrakově postiženým 
uživatelům dotykem lokalizovat polohu obou tlačítek.   
 

3. FUNKCE TLAČÍTEK  

 
  

Zapnutí 
kamery z 

videotelefonu 

- Přepínání videa 
nebo zobrazení 
dalších kamer 
panelů v systému. 
- V nabídce OSD 
zvyšuje hodnotu 
parametru 

 
V nabídce OSD 

zvyšuje hodnotu 
parametru 

 
 

----- 

 
Vyzváněcí tóny 
videotelefonu 

(5 různých vyzváněcích 
tónů) 

 Funkce „čištění 
displeje“ (podržet 
déle než 5 sekund) 

V nabídce OSD 
snižuje hodnotu 

parametru 

V nabídce OSD 
snižuje hodnotu 

parametru 

Přesměrování 
hovoru 

Vyzvánění z podlaží 
(5 různých vyzváněcích 

tónů) 

(*) Pro aktivaci funkce automatického otevírání dveří na videotelefonu musí být na některých panelech povolen parametr 

„FUNKCE AUTOMATICKÉHO OTVÍRANÍ DVEŘÍ“ (viz produktové manuály). 

STAV 

TLAČÍTKO 

ČEKÁNÍ NA 

PŘIJETÍ 
(přicházející 

vyzvánění) 

V HOVORU 
(komunikace 

s jiným zařízením) 

STAND-BY A 

STISKNUTÉ 

TLAČÍTKO  

REŽIM 

PROGRAMOVÁNÍ 

(videotelefon 

v režimu STAND-BY) 

Otevře el. zámek Otevře el. zámek Otevře el. zámek Otevře el. zámek Zapne/Vypne automatické 

otvírání el. zámku (*) 

Přístup do 

programovacího 

režimu (stiskněte 

a podržte tlačítko 

déle než 5 sekund) 

 

Přístup, 

ukončení a 

změna 

parametru 

v OSD menu 

 

Přístup, ukončení 

a změna 

parametru v OSD 

menu 

 

Ukončení 

programovacího 

režimu (stiskněte a 

podržte tlačítko déle 

než 5 vteřin) 

Aktivace 

hovoru 

Pokud je: 

A) v režimu „Hands-

free“ ukončí 

konverzaci 

B) v režimu „Push to 

talk“: 

- přidržením 

umožníte hovor 

s venkovním panelem 

- krátkým stisknutím 

zahájíte nebo 

ukončíte hovor. 

 

Změna/přehrání 

hlasitosti vyzváněcího 

tónu (MIN, MED, 

MAX) 

Otevře bránu Otevře bránu Otevře bránu 

Programovatelné 

tlačítko pro 

interkom 1 

Přiřazení cílové 

adresy pro 

interkom 

Speciální 

funkce 8 

Speciální 

funkce 8 

Speciální 

funkce 8 

Programovatelné 

tlačítko pro 

interkom 2 

Přiřazení cílové 

adresy pro 

interkom 

Funkce 

„MUTE“ 

Programovatelné 

tlačítko pro 

interkom 3 

Přiřazení cílové 

adresy pro 

interkom 
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3.1 SIGNALIZACE STAVU LED 
           Stav 
 
 
Tlačítko 

 
STAN-BY 

ČEKÁNÍ NA 
PŘIJETÍ 

(přicházející 
vyzvánění) 

 
BĚHEM 

HOVORU 

STAND-BY A 
STISKNUTÉ 

TLAČÍTKO  

REŽIM 
PROGRAMOVÁNÍ 

(videotelefon v režimu 
STAND-BY) 

 
 

Vypnuto: žádná funkce 
Bliká zeleně: pouze když 
je aktivní funkce 
automatického otevírání 
dveří 
Červená svítí trvale: 
vstup na hlavním panelu 
je otevřen 
Bliká červeně: vstup na 
podružném panelu je 
otevřen 

 
 
 

Zelená svítí 
trvale 

 
 
 

Zelená svítí 
trvale 

 
 
 
 

Nesvítí 

 
 

Bliká zeleně (pouze 
když je zapnutá 

funkce 
automatického 
otevírání dveří) 

  
Nesvítí 

 
Nesvítí 

 
Nesvítí 

 
Nesvítí 

 
Bliká oranžově 

  
Nesvítí 

Zelená svítí 
trvale 

 
Bliká zeleně 

Zelená svítí 
trvale 

 
Nesvítí 

 Bliká červeně: MUTE na 
8 hod. 
Červená svítí trvale: 
MUTE 

 
Nesvítí 

 
Nesvítí 

 

 
Nesvítí 

 

 
Nesvítí 

 

 

4. PŘIJMUTÍ HOVOR OD VSTUPNÍHO PANELU 
Při příchozím hovoru zazvoní videotelefon a rozsvítí se displej. Na displeji se zobrazí obrázek volajícího.  

Pro navázání hovoru stiskněte tlačítko  (LED tlačítko začne blikat). 

Dalším stisknutím tlačítka hovor ukončíte a displej se vypne. 

 

5. NASTAVENÍ V MENU OSD (ON SCREEN DISPLAY) 
Chcete-li otevřít nabídku OSD, stiskněte během hovoru nebo při zapnutém displeji tlačítko          . 

Krátkým stisknutím tlačítka můžete postupně procházet třemi parametry v pořadí: 

1) BRIGHT (jas) 

2) CONTRAST (kontrast) 

3) COLOR (barva) 

Tyto parametry se nastavují pomocí tlačítek  a , která zvyšují nebo snižují hodnotu nastavení 

každého parametru (další podrobnosti viz tabulka „FUNKCE TLAČÍTEK“). 

 

6. FUNKCE MUTE 
Tuto funkci lze použít pro ztlumení vyzváněcího tónu na videotelefonu a případných připojených 

doplňkových vyzváněních. Funkci lze aktivovat dvěma různými způsoby: 

• MUTE 8h: Podržením tlačítka  ztlumíte videotelefon až na 8 hodin. 

Pozn: V případě výpadku napájení se funkce MUTE 8h restartuje od nuly, jako by byla právě aktivována. 

• MUTE (bez časového omezení): krátkým stisknutím tlačítka  se videotelefon ztlumí až do opětovného 

stisknutí tlačítka. 

Pozn: Po každém výpadku napájení si funkce zachová stav před událostí. 
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Když je funkce „MUTE“ aktivní, všechna pípnutí jsou také neaktivní. 

 

7. VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO REŽIMU 

Chcete-li vstoupit do režimu programování zařízení, stiskněte a podržte tlačítko  na dobu více než 5 

sekund, když je zařízení v pohotovostním režimu. 

Vstup do programovacího režimu je potvrzen třemi krátkými pípnutími a vizuální indikací LED tlačítka , 

která začne oranžově blikat. 

Režim programování lze opustit dlouhým stisknutím tlačítka . Operace bude poté potvrzena 2 dlouhými 

pípnutími a LED na tlačítku  přestane blikat a vrátí se do předchozího stavu (viz kapitola „Signalizace 

stavu LED“). 

Pozn: Zařízení automaticky ukončí programovací režim po 10 minutách. 

 

8. PROVOZ S NASLOUCHÁTKEM 
Videotelefon je vybaven zařízením, které umožňuje osobám se sluchovým postižením, vybaveným 

speciálním naslouchátkem, slyšet hovor ze vstupního panelu nebo jiných videotelefonů. 

Zařízení je schopno propojit naslouchátko s funkcí „T“ na vzdálenost přibližně 20 cm. 

 

9. AKTIVACE HOVORU STISKNUTÍM TLAČÍTKA  (REŽIM „Push-to-talk“) 
Pokud je komunikace mezi vstupním panelem a videotelefonem nekvalitní, ujistěte se, že jste odstranili 

průhlednou fólii zakrývající displej. Pokud byla fólie odstraněna a zvuk je stále rušen, je možné aktivovat dva 

hovorové kanály (příchozí a odchozí) jednotlivě. Po přijetí hovoru krátkým stisknutím aktivujete zvuk 

ovládacího panelu; poté podržte stisknuté tlačítko  pro aktivaci hovorového kanálu směrem ven a mluvte s 

volajícím. 

Chcete-li poslouchat, uvolněte tlačítko . 

 

Pozice přepínače 

v režimu „T“ 
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10. ČIŠTĚNÍ DISPLEJE 
Funkce „Čištění displeje“ dočasně deaktivuje tlačítka videotelefonu. Tato funkce je užitečná, aby se zabránilo 

náhodné aktivaci funkcí, když chcete vyčistit obrazovku. 

Když je videotelefon v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  na déle než 5 sekund; příkaz je 

potvrzen pípnutím a zeleným blikáním následujících LED:  a červeným blikáním LED . 

Tlačítka jsou na 30 sekund zablokována, poté se vrátí do normálního provozu. 

Jakmile je funkce „Čištění displeje“ aktivována, nelze ji deaktivovat, dokud není operace dokončena. 

Pokud je při přijetí hovoru aktivní funkce „Čištění displeje“, je funkce deaktivována, aby bylo možné hovor 

přijmout. 


