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LC01, LVC01 – vstupní panely LITHOS 
 
 
Obsah balení 
⋅ Vstupní panel audio/video 1 
⋅ Klíč imbus 2 
⋅ 2 šrouby s podložkami 3 
 
 
 
 
Nástěnná montáž 
⋅ Pomocí imbusového klíče vyšroubujte upevňovací šrouby a 

sundejte panel (obr. 1-A). 
⋅ Osaďte odpovídající hmoždinky a přišroubujte vstupní panel 

(obr. 2-A) v požadované výšce s ohledem na záběr kamery 
(obr. 3-A). 

⋅ Trubku se systémovým kabelem ukončete dle obr. 2-A. 
⋅ Vyjměte plastové krytky a zapojte vodiče (obr. 4-A). 
⋅ Po zapojení všech vodičů, osaďte zpět plastové krytky. 

 
⋅ Při osazování tlačítek postupujte dle 

kapitoly „Instalace tlačítek“. 
⋅ Naprogramujte panel a seřiďte 

nastavovací prvky dle 
„Programovacího manuálu“. 

⋅ Zpětně osaďte čelní desku panelu 
(obr. 1-A). 

 
 

 
 
 
Instalace tlačítek 
⋅ Vložte tlačítkový modul, jak je zvýrazněno na obr. 1-C, 

věnujte zvýšenou pozornost orientaci modulu (obr. 3-C). 

 
⋅ Odejměte průhlednou krytku a napište jména uživatelů (obr. 

2-C) a opět věnujte pozornost orientaci krytky (obr. 3-C). 
 

Rozměry štítků jmenovek: 
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Zápustná montáž 
⋅ Osaďte zápustnou krabici (obr. 2-A) v požadované výšce 

s ohledem na záběr kamery (obr. 3-A), nejdříve však 
protáhněte trubku se systémovým kabelem skrz jeden 
z vylamovacích otvorů (obr. 3-B – bod A). 

⋅ Deformaci krabice během instalace lze předejít použitím 
distanční vložky (obr. 3-B – bod B). 

⋅ Pomocí imbusového klíče vyšroubujte upevňovací šrouby a 
sundejte panel (obr. 1-B). 

⋅ Zaveďte kabel do určeného otvoru (obr. 2-A) a upevněte 
panel dle obr. 4-B, vyjměte plastové krytky a zapojte vodiče 
(obr. 4-A). 

 
⋅ Po zapojení všech vodičů, osaďte 

zpět plastové krytky. 
⋅ Při osazování tlačítek postupujte dle 

kapitoly „Instalace tlačítek“. 
⋅ Naprogramujte panel a seřiďte 

nastavovací prvky dle 
„Programovacího manuálu“. 

⋅ Zpětně osaďte čelní desku panelu 
(obr. 1-B). 

 
 

 
 
Příslušenství 
⋅ DPS tlačítko se standardní výškou 1. 
⋅ DPH tlačítko s dvojnásobnou výškou 2. 
⋅ DPD dvojité tlačítko 3. 

 
⋅ LTP povětrnostní kryt 4. 
⋅ LSI zápustná krabice 5. 
⋅ LCI montážní rámeček 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Likvidace 
Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými 
v zemi použití výrobku. Po skončení životnosti zařízení je nutné zajistit, aby nebylo volně ponecháno v prostředí. Likvidace zařízení 
musí být provedená v souladu s platnými právními předpisy s tím, že se doporučuje recyklace jeho součástí. U komponentů, které mají 
být recyklovány, je vyznačen symbol a značka materiálu.  

 


