
 
DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 

Audiotelefon 
(pro digitální audio systém Videx VX2200) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 3171, 3172, 3176 

Uživatelský návod 
 
 
 
         
 



Popis 

Art.3171 – Digitální telefon vytvořený pro “2 vodičovou” sběrnici. Obsahuje tlačítko pro otevření dveří 

“ ” a druhé servisní tlačítko “●”, vyzvání elektronickým tónem s možností nastavení 3 úrovní 
hlasitosti uživatelem.  

Tlačítko pro otevření dveří na telefonu Art.3171 slouží také pro volání na manipulační pracoviště 
(pokud v systému obsaženo), zatímco tlačítko “●” je možné využít na další funkce (alarmové tlačítko, 
aktivace sběrnicového relé, čímž se například otevře brána, rozsvítí světlo, apod.) 

Art.3172 je stejný jako Art.3171 plus přepínač “soukromí” (účastník nepřijímá příchozí volání). 

Art.3176 je podobný telefon jako Art.3172, ale v tomto případě “soukromí” je aktivováno zmáčknutím 
tlačítka “ ” a je signalizováno červenou LED diodou “soukromí zapnuto”. Trvání modu “soukromí” 
(krom případu, kdy tlačítko je opětovně zmáčknuto) lze změnit nastavením 3-cestného DIP přepínače 
umístěného uvnitř telefonu. Art.3176 neobsahuje servisní tlačítko, ale má zelenou LED “dveře 
otevřeny”, která uživateli dává vizuální indikaci, zda jsou dveře otevřeny nebo zavřeny: pokud chcete 
využít tuto službu, kontaktujte Vaši montážní firmu.  

Funkce 

V pohotovostním režimu: 

Telefon je připraven přijmout příchozí hovory. 

Příjmutí volání a otevření dveří: 

Pokud telefon vyzvání, zvedněte sluchátko a hovořte s návštěvníkem nebo manipulačním 

pracovištěm. Stiskněte tlačítko “ ” (pokud bylo voláno od venkovní jednotky) k otevření dveří (zazní 
akustický signál a dveře budou otevřeny dokud neuplyne předporgramovaný čas otevření dveří) nebo 
zavěste pro ukončení konverzace.  

Při volání od dveří na podlaží bude telefon vyzvánět jiným tónem než od venkovní stanice. 

Uvolnění dveřního zámku není možné, pokud nebylo nejdříve voláno od venkovní hovorové jednotky. 

Volání manipulačního pracoviště (pokud instalováno v systému): 

Se zavěšeným sluchátkem zmáčkněte tlačítko “ ” a čekejte – hovor je ohlášen na manipulačním 
pracovišti a bude příjmut dle rozhodnutí operátora ; 

Aktivace služby příslušným servisním tlačítkem “●”: 

Zmáčkněte servisní tlačítko a připojené zařízení (pokud nějaké je) sepne. Servisní tlačítko je také 
možno použít například jako tlačítko alarmu – generovaný signál bude přijmut manipulačním 
pracovištěm a/nebo sběrnicovým relé pro aktivaci dalšího zařízení (světlo, otevření brány, apod – pro 
realizaci těchto funkcí nebo v případě dotazu kontaktujte Vaši montážní firmu). 

Zapnutí režimu “soukromí”: 

- U telefonu Art.3172 přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto), v okénku přepínače se objeví
červená barva

- U telefonu Art.3176 zmáčkněte tlačítko označné jako “ ”; červená LED “soukromí zapnuto” se
rozsvítí.

Vyzvánění Tel 3171P

V klidovém režimu a zavěšeném sluchátku se stiskne tlačítko ,,zámek” a drží se do doby než se ozve 
pípnutí. Při opětovném stisku se přepne na další melodii, kterých je celkem 9. Pro potvrzení se nechá 
zahrát zvolená melodie a nechá se telefon přepnout do pohotovostního režimu. Tím se uloží zvolená 
melodie.


