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TENTO INSTRUKČNÍ MATERIÁL BY MĚL BÝT PŘILOŽEN KE KAŽDÉMU PŘÍSTROJI 
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Obecná opatření: 
- Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte instrukce a postupujte tak, jak je udáno výrobcem 
- Po odstranění obalu zkontrolujte stav přístroje. 
- Obalový materiál (plastové obaly, polystyrén, ad…) se nesmí dostat k dosahu dětí, protože pro ně může 

být nebezpečný. 
- Instalace, programování, uvedení do provozu a údržba zařízení musí být prováděna kvalifikovanými 

techniky, kteří jsou řádně vyškoleni v souladu s platnými normami včetně bezpečnostních a zdravotních 
předpisů. 

- Instalaci provádějte v dostatečně osvětlených prostorách, které jsou příznivé pro zdraví. Používejte 
nástroje a zařízení, které jsou v dobrém technickém stavu. 

- Přístroj musí být instalován v souladu se stupněm krytí IP, který je uveden v technických vlastnostech 
zařízení. 

- Elektrická soustava musí být v souladu s platnými normami ČESKÉ REPUBLIKY. 
- Vodiče, které nebudou využity, musí být řádně izolovány. 
- Všechny spoje a konce vodičů by měly být pocínovány, aby se předešlo jejich oxidaci a případným 

poruchám zařízení. 
- Při dokončení instalace vždy zkontrolujte funkčnost zařízení a systému jako takového. 
- Před jakýmkoliv čištěním či údržbou odpojte napájení zařízení 
- V případě poruchy nebo nesprávného fungování, odpojte zařízení od napájení a nemanipulujte s ním. 
- Je-li zapotřebí zařízení opravit, kontaktujte technickou podporu schválenou výrobcem a vždy používejte 

originální součástky poskytnuté Bpt s.p.a. a Socio Unico. 
- Zařízení musí být používáno pouze k účelům, ke kterým bylo navrženo 
- Zařízení pracuje s velmi nízkým napětím (24VAC – 50 VDC) a nesmí být připojeno k vyšším 

napětím. 
- Nedodržení výše uvedených pokynů může ohrozit funkčnost přístroje. 
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného, chybného 

nebo nepřiměřeného použití 
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INSTALACE: 
- Oddělte jednotku od kovové 

základny stisknutí plastové páčky a 

vysunutím  
- Připevněte nástěnný držák (kovová 

základna) ke kruhové instalační 

krabici Ø 60 mm , obdélníkové 

krabici 503  a , obdélníkové 

krabici 506E  nebo zápustné 
krabici Ophera (PHI), 
prostřednictvím dodaných šroubů. 

Při montáži sledujte symbol TOP . 
- Krabice musí být umístěna ve  výšce 

odpovídající uživateli. Neutahujte 
šrouby příliš silně. 

- Jakmile budou provedena všechna 
provedení, nasaďte terminál na 

kovovou základnu  a . Pro 
uvolnění jednotky z kovové 
základny stiskněte plastovou páčku 

a terminál nadzdvihněte . 

 

Technické údaje: 

Napájení ze sběrnice: 15÷20 V DC 

Spotřeba: 175 mA (max) 
(<1 mA SB) 

Spotřeba LED: 1 mA 

Skladovací teplota: -25°C+70°C 

Provozní teplota: +5°C+40°C 

Stupeň krytí IP: IP30 

Kódování video sig.: PAL/NTSC 

Obrazovka: LCD TFT 3,5“ 

  

  

 LCD TFT 3,5“ 
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Odporové zakončení 

 

 

Nastavení MASTER/SLAVE 

 
Nastane-li případ, že bude voláno na více zařízení 
najednou, video signál se zobrazí pouze na 
jednotce, která je nastavena jako MASTER 
Svorkovnice: 

M
1

 

- 

 
+ 

Zvonek 

B Vstup sběrnice 
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Technické údaje: 
 

Napájení ze sběrnice: 15÷20 V DC 

Spotřeba: 175 mA (max) 
(<1 mA Stand-By) 

Spotřeba LED: 1 mA 

Skladovací teplota: -25°C+70°C 

Provozní teplota: +5°C+40°C 

Stupeň krytí IP: IP30 

Kódování video sig.: PAL/NTSC 

Obrazovka: LCD TFT 3,5“ 

 

 

 

Odporové zakončení 

 

 

Nastavení MASTER/SLAVE 

 
Nastane-li případ, že bude voláno na více zařízení 
najednou, video signál se zobrazí pouze na 
jednotce, která je nastavena jako MASTER 
Svorkovnice: 

M
1

 

AL Vstup alarmu 

- 

 
+ 

Zvonek 

B Vstup sběrnice 
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Nastavení melodie zvonku: 
NASTAVENÍ HOVORU JE UVEDENO V DOKUMENTACI VSTUPNÍHO PANELU 
 

 

 
 

Přístup k programování 

Stiskněte a držte tlačítko  po dobu 3s.Zazní-li akustický signál a rozbliká-

li se LED, znamená to, že jste v programovacím režimu . 

Nastavení zvonění vstupního panelu 

Pro přepínání a poslechem jednotlivých melodií se přepínáte tlačítkem  

. Pro výběr vyzvánění a opuštění programovacího režimu stiskněte  

. Pro výběr vyzvánění a pokračování v programování stiskněte  

Programování vyzvánění dveřního zvonku 

Pro tento typ programování   pokračujte stejně jako pro případ 
programování vyzvánění vstupního panelu. 
Programování počtu zvonění (tři akustické signály) 

Počet stisku tlačítka  se rovná počtu stisku zvonění pro dané volání (1 – 

6 opakování) . Po 3s od posledního stisku dojde k uložení počtu 

zvonění pro daný hovor. Pro uložení nového nastavení stiskněte  nebo 

stisknutím tlačítka pro uvolnění zámku ( ) proces programování 
opakujte.  
LIKVIDACE 
NEZNEČIŠŤUJTE PROSTŘEDÍ OBALOVÝM MATERIÁLEM. UJISTĚTE 
SE, ŽE JE ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ 
REPUBLIKY. KDYŽ ZAŘÍZENÍ DOSÁHNE KONCE SVÉ ŽIVOTNOSTI, JE 
NUTNÉ ZAJISTIT, ABY BYLO EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNO. ZAŘÍZENÍ 
MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁNO V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI 
PŘEDPISY. KOMPONENTY, KTERÉ SPLŇUJÍ VLASTNOSTI 
RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU, JSOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝM 
SYMBOLEM.  
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Vzdálenosti 

 
 
S jednoduchým nebo dvojitým systémem DVC+VA/01 je možné zapnou pouze 3 obrazovky najednou. 
 

 
 


