
Verona Melody - Uživatelský návod

Popis telefonu: 1. Sluchátko, 2. Vidlicový přepínač, 
3. Indikační LED (modrá,bílá), 4. Programovatelná 
tlačítka 1 až 6, 5. Tlačítko 5 (symbol 5 nebo 
komunikace), 6. Tlačítko 6 (symbol klíče), 7. 3,5" LCD 
displej (jen u videotelefonu).

1. Vyzvednutí volání od zvonkového tabla:
  a) Zvedněte sluchátko zvonícího telefonu - na displeji se objeví obraz snímané osoby z 
     kamery (jen u videotelefonu). Pozn.: Při zvonění zároveň rychle bliká modrá LED.
  b) Pro navázání komunikace stiskněte tlačítko 5 (symbol 5 nebo komunikace), jinak 
     zavěste (platí jen pro videotelefon, lze změnit i na automatické navázání komunikace, 
     viz „10. Spojení tlačítkem” níže).
Pozn.: Max doba vyzvánění je výrobcem nastavena na 30s a doba hovoru na 120s. Pomocí 
konfigurátoru lze časové intervaly změnit.

2. Otevírání elektrického zámku:
  a) Musí být navázána komunikace se zvonkovým tablem.
  b) Poté stiskněte tlačítko 6 (symbol klíče) - dojde k sepnutí el. zámku dveří u tabla, se 
      kterým je navázána komunikace.

3. Ukončení hovoru:
   a) Zavěste sluchátko do vidlice videotelefonu.
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4. Zpětné volání na zvonkové tablo:
  a) Zvedněte sluchátko a pomocí tlačítek namačkejte číslo (ID) zvonkového tabla (výchozí hodnota je 55). Komunikace se po uplynutí 
     čekacího intervalu 2s automaticky naváže. Pozn: Číslo (ID) tabla je uvedeno v montážním návodu, který má např. montážní firma.

5. Komunikace mezi telefony Verona (interkom) - volitelná funkce, musí být nastaveno:
  a) Zvedněte sluchátko a namačkejte pomocí tlačítek  1 až  6 číslo telefonu, na který chcete volat (číslo telefonu jednotlivých účastníků je  
     uveden např. na jmenovce zvonkového tabla).
  b) Po vyzvednutí sluchátka volaného telefonu dojde k automatickému navázání komunikace.
Pozn.: Pro rozlišení je melodie zvonění od jiného telefonu (účastníka) odlišný od melodie zvonění od zvonkového tabla. Komunikaci nelze 
navázat, pokud již na lince probíhá jiný hovor. Komunikace mezi telefony je přerušena, pokud někdo začne volat od zvonkového tabla - 
zábrana blokace linky. Max. doba hovoru je výrobcem nastavena na 120s. 

6. Nastavení hlasitosti hovoru
  a) Musí být navázána komunikace s tablem.
  b) Stiskněte současně tlačítka 1 a 2. Ve sluchátku 1x pípne.
  c) Tlačítkem 1 snižujete hlasitost a tlačítkem 2 zvyšujete hlasitost.
  d) Stisknutím tlačítka 5 uložíte nastavení. Pro obnovení původního nastavení stiskněte tlačítko 6 nebo zavěste.

7. Nastavení hlasitosti vyzvánění
  a) Zvedněte sluchátko, nepřikládejte ho k uchu (při přiložení k uchu může dojít k poškození sluchu).
  b) Stiskněte současně tlačítka 1 a 2. Správné stisknutí indikuje svítící bílá LED.
  c) Tlačítkem 1 snižujete hlasitost a tlačítkem 2 zvyšujete hlasitost.
  d) Stisknutím tlačítka 5 uložíte nastavení. Pro obnovení původního nastavení stiskněte tlačítko 6 nebo zavěste.

8. Nastavení melodie vyzvánění
  a) Zvedněte sluchátko, nepřikládejte ho k uchu (při přiložení k uchu může dojít k poškození sluchu).
  b) Stiskněte současně tlačítka 3 a 4. Správné stisknutí telefon indikuje bílou LED a vydá zvukovou signalizaci.
  c) Tlačítkem 1 měníte cyklicky melodii vyzvánění od volání z jiného telefonu. Tlačítkem 2 měníte cyklicky melodii vyzvánění od 
     zvonkového tabla. Tlačítkem 3 měníte cyklicky melodii vyzvánění od tlačítka u dveří bytu (pokud je napojeno na telefon). Tlačítkem 4 
     měníte cyklicky melodii vyzvánění od zvoleného ID (nastavuje se pomoci konfigurátoru, může to být další zvonkové tablo, telefon). 
    Pomocí tlačítka 5 (symbol 5 nebo komunikace)  zapínáte/vypínáte informaci o vstupu (pozn.: Pokud máte tabla s klávesnicí, tak telefon 
    při zadání hesla pro otevření zámku přes klávesnici krátce pípne).
  d) Stisknutím tlačítka 6 (symbol klíče) nebo zavěšením uložíte a ukončíte nastavení.
Pozn.: Na výběr je celkem 8 pevných melodií + lze pomocí konfigurátoru vytvořit a nahrát 1 vlastní.

9. Vypnutí/zapnutí vyzvánění
  Při zavěšeném telefonu stiskněte tlačítko 5 (symbol 5 nebo komunikace) po dobu alespoň 2 sekund.
   a) Telefon pípne sestupně, vyzvánění je vypnuto, indikace blikající bílou LED
   b) Telefon pípne vzestupně, vyzvánění je zapnuto, bílá LED přestane blikat
Pozn.: Při vypnutém/zapnutém vyzvánění telefon indikuje volání na telefon pomocí rychle blikající modré LED.

10. Spojení tlačítkem
  Při zavěšeném telefonu stiskněte tlačítko 4 po dobu alespoň 2 sekund.
   a) Telefon pípne sestupně, spojení tlačítkem je deaktivováno - telefon se při volání z tabla ihned spojí s tablem. 
   b) Telefon pípne vzestupně, spojení tlačítkem je aktivováno - telefon se při volání z tabla spojí s tablem pomocí tlačítka 5. 
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