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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. 

- Zařízení smí být používáno pouze k účelům stanoveným výrobcem. 

- 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.  

Vyloučení odpovědnosti 

Firma TECH FASS s.r.o. se zříká jakékoli odpovědnosti za škody vzniklé neodborným zaházením, 
nesprávným nebo nevhodným použitím zařízení. 
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MONTÁŽ NA ZEĎ 

 

  

Zapojte kabel, viz obrázek a nasaďte videotelefon na podložku. 

 

Dle obrázku  sejměte kovovou podložku. Podložka je 
zajištěna plastovou západkou. 

Na instalační krabici umístěnou do vhodné výšky  

připevněte podložku. Směr nahoru je označen TOP, 
na instalační krabici. 

Podle typu a orientace krabice viz obrázky ,  a . 

Pro montáž použijte přiložené šroubky. Šroubky nepřetahujte. 
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Demontáž 

Pro případné sejmutí telefonu uvolněte plastovou západku a sejměte videotelefon pohybem nahoru. 

 

ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ 

Telefon Futura lze umístit zápustně pomocí zápustné krabice FUTURA SI. Zápustná krabice je dodávána 
jako volitelné příslušenství. Pro zápustnou montáž postupujte dle manuálu zápustné krabice. 

SVORKOVNICE 

  

 
Lokální zdroj  

 
Zvonek 

B Sběrnice  
 

Alarmový vstup 
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NASTAVENÍ PROPOJEK 

Volba napájení 

 

1. Lokální zdroj 

2. Sběrnice 

 

 

Zakončení sběrnice 

 

Pokud jsou telefony zapojeny do smyčky (max. 8 telefonů při lokálním napájení), 
je třeba vyjmout propojku CL.RES z průběžných telefonů a ponechat ji pouze na 
posledním telefonu. 
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Volba Master/Slave (M/S) 

Počet zároveň aktivních telefonů limitován napájením a typem použité kabeláže. Aby bylo možné vyzvánět 
na vyšší počet telefonů, deaktivuje se na některých telefonech display. Tento režim se nazývá SLAVE. Při 

vyzvánění se na telefonech v režimu SLAVE nezobrazuje obraz. Obraz se zobrazí po stisknutí tlačítka  
nebo po zvednutí hovoru tlačítkem .  

 

VOLBA VYZVÁNĚNÍ 

Poznámka nastavení volání konzultujte s manuálem vstupního panelu. 

Přechod s programovacího režimu 

Během 5sec stiskněte 5x tlačítko  

Akce je potvrzena krátkým pípnutím. 

Nyní lze změnit vyzváněcí melodie níže popsaným způsobem. 

Výběr melodie pro volání ze vstupního panelu (1x pípnutí) 

Změnu melodie provedeme stiskem . 

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a přejde k dalšímu kroku: melodie pro volání od vstupních dveří. 

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a ukončí programovací režim. 

Výběr melodie pro volání od vstupních dveří (2x pípnutí) 

Změnu melodie provedeme stiskem . 

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a přejde k dalšímu kroku: počet vyzvánění 

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a ukončí programovací režim. 

Výběr počtu vyvánění (3x pípnutí) 

Podle čísla vyzvánění tolikrát stiskněte tlačítko  (1 až 6). Po třech sekundách od posledního stisku klávesy 

se přehraje nastavená melodie. Pro výběr melodie a u končení programování stiskněte . 

Tlačítko  potvrdí výběr melodie a přejde zpět na první krok: výběr melodie ze vstupního panelu. 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ A OMEZENÍ VZDÁLENOSTÍ 

  

 lokálně napájené telefony 

(*) v případě lokálního napájení 
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Typ Futura X1 

Napájení sběrnice 15÷20 VDC 

Spotřeba max. 410 mA 

Spotřeba v klidu <1 mA 

Lokální zdroj 16÷18 VDC 

Spotřeba max. 370 mA 

Spotřeba 1x dioda (panika, 
vypnutí vyzvánění) 1 mA 

Teplota skladování -25 ÷ +70 °C 

Teplota provozní  0 ÷ +35 °C 

Stupeň krytí  IP20  

Standard videa PAL/NTSC 

Barevný display TFT LCD 7"  

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

NEZNEČIŠŤUJTE PROSTŘEDÍ OBALOVÝM MATERIÁLEM. UJISTĚTE SE, ŽE JE ZLIKVIDOVÁN 
V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY. V PŘÍPADĚ PORUCHY, NEFUNKČNOSTI 
NEBO STÁŘÍ ZAŘÍZENÍ, JE NUTNÉ ZAJISTIT, ABY BYLO EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNO. PŘÍSTROJ 
MUSÍ BÝT ZLIKVIDOVÁN V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. KOMPONENTY, KTERÉ 
SPLŇUJÍ VLASTNOSTI RECYKLOVATELNÉHO MATERIÁLU, JSOU OPATŘENY PŘÍSLUŠNÝM 
SYMBOLEM. 

 


