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Popis telefonu

1

3

2

Popis:
1. Sluchátko
2. Multifunkční tlačítko
3. Indikační led Nastavení hlasitosti vyzvánění

Při zavěšeném sluchátku stiskněte 3x krátce multifunkční tlačítko      . 
Telefon začne vyzvánět. Opětovnými stisky multifunkčního tlačítka       
       se nastavuje hlasitost vyzvánění vzestupně do maximální úrovně. 
Nastavování hlasitosti probíhá ve smyčce, to znamená že po dosažení 
maximální hlasitosti a opětovném stisknutí multifunkčního tlačítka    
se nastaví hlasitost na minimum a opět bude postupně zvyšována 
každým následujícím stiskem multifunkčního tlačítka      .

Nastavení melodie vyzvánění od tabla
Zavolejte ze zvonkového tabla na telefon. Navažte komunikaci a 
zavěste. 5x krátce stiskněte multifunkční tlačítko       . Telefon začne 
vyzvánět. Stiskem multifunkčního tlačítka        cyklicky volíte melodii.
Pro uložení zvolené melodie vyzvedněte sluchátko a poté zavěste.

Nastavení melodie vyzvánění od dveří bytu
Při zavěšeném sluchátku stiskněte 4x krátce multifunkční tlačítko     . 
Telefon začne vyzvánět. Stiskem multifunkčního tlačítka        cyklicky 
volíte melodii. Pro uložení zvolené melodie vyzvedněte sluchátko a 
poté zavěste.

Telefon VERONA DUO Plus je součásti dvoudrátového systému DUO 
Plus, který je určen ke komunikaci v rodinných, nebo bytových 
domech. Mezi hlavní přednosti telefonu patří připojení do systému 
pomocí dvou vodičů, u kterých není nutné dodržovat polaritu. Bytový 
zvonek pro zvonění od dveří bytu se připojuje přímo na svorky 
telefonu. Adresa telefonu se nastavuje jednoduše pomocí DIP 
přepínače. Telefon vyzvání elektronicky do sluchátka a bliká modrou 
LED diodou. Navíc obsahuje i výstup V(HV) pro spínání externího 
zvonku.

Mezi další vlastnosti patří:
● možnost nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění - na výběr z 

několika různých melodií, lze rozlišit melodii až od 5ti zvonkových 
tabel a bytového zvonku

● vypnutí vyzvánění - indikace blikající bílou LED diodou
● možnost zpětného navázání komunikace až s 5ti zvonkovými 

tably
● možnost zpětného navázání komunikace se zvonkovým tablem, 

ze kterého bylo naposledy voláno na telefon
● možnost vyzvánění až 3 telefonů současně

Popis DPS uvnitř telefonu

1

2

3

4

Popis:
1. DIP přepínač pro nastavení adresy telefonu
2. Svorkovnice ARK
3. Mikrospínač multifunkčního tlačítka
4. Indikační LED dioda
5. Trimr pro nastavení citlivosti mikrofonu

5

Popis svorek

Tlačítko od dveří bytu

Linka L

GND

+12VDC
Připojení externího zvonku

(12VDC/80mA)

Nastavení citlivosti mikrofonu

Citlivost mikrofonu se nastavuje pomocí trimru  . Je nastavena z 
výroby na optimální úroveň. Otáčením ve směru hodinových ručiček 
přidáváte, proti směru ubíráte na citlivosti. Nastavená citlivost má vliv 
na hlasitost reproduktoru v table.
Upozornění: Při velké citlivosti může docházet k vazbě (pískání).
Poznámka: Na hlasitosti reproduktoru ve sluchátku telefonu má vliv
nastavení citlivosti mikrofonu v table. Individuální úroveň hlasitost
reproduktoru se dá nastavit elektronicky pomocí konfigurátoru a PC.
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ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

Montáž

1. Stiskněte přední kryt v místě šipek (střed telefonu) a 
potáhněte směrem od spodního krytu nahoru.

2. Nebo strčte plochý šroubovák do prostoru konektoru 
sluchátka mezi konektor a vrchní kryt a zapáčením 
šroubováku směrem nahoru odjistěte vrchní kryt.

1.

2.
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Popis telefonu

1

3

2

Popis:
1. Sluchátko
2. Multifunkční tlačítko
3. Indikační led

Navázání komunikace
Vyzvedněte sluchátko vyzvánějícího telefonu, komunikace je ihned 
navázána.

Aktivace elektrického zámku
a) Pouze při navázané komunikaci se zvonkovým tablem.
b) Stiskněte multifunkční tlačítko        - dojde k sepnutí el. zámku 

dveří u tabla, se kterým je navázána komunikace.
Pozn.: Doba otevření zámku je výrobcem nastavena na 5s. Časové 
intervaly se nastavují pomocí konfigurátoru a PC s programem 
Konfigurátor iDum.

Pozn.: Maximální doba zvonění je výrobcem nastavena na 30s a délka 
hovoru na 120s. Časové intervaly se nastavují pomocí konfigurátoru a 
PC programem Konfigurátor iDum.

Ukončení hovoru
Zavěste sluchátko. Hovor bude ukončen.

Zpětné navázání komunikace
Vyzvedněte sluchátko a stiskněte multifunkční tlačítko      .

a) Pokud je linka obsazena ozve se obsazovací tón.
b) Pokud není linka obsazena, naváže se komunikace s posledním 

tablem ze kterého bylo naposledy zvoněno.
Pozn.: Vhodné např. v případě že nestihnete vyzvednout sluchátko 
vyzvánějícího telefonu.

Vypnutí/Zapnutí vyzvánění
Při zavěšeném sluchátku stiskněte multifunkční tlačítko        po dobu 
alespoň 3 sekund.

a) Při aktivaci vypnutí vyzvánění začne blikat bílá indikační led 
dioda.

b) Při deaktivaci vypnutí vyzvánění přestane blikat indikační led 
dioda.

Pozn.: Během vypnutého vyzvánění informuje telefon o vyzvánění 
blikáním modré indikační led diody.

Nastavení hlasitosti vyzvánění
Při zavěšeném sluchátku stiskněte 3x krátce multifunkční tlačítko      . 
Telefon začne vyzvánět. Opětovnými stisky multifunkčního tlačítka       
       se nastavuje hlasitost vyzvánění vzestupně do maximální úrovně. 
Nastavování hlasitosti probíhá ve smyčce, to znamená že po dosažení 
maximální hlasitosti a opětovném stisknutí multifunkčního tlačítka    
se nastaví hlasitost na minimum a opět bude postupně zvyšována 
každým následujícím stiskem multifunkčního tlačítka      .

Nastavení melodie vyzvánění od tabla
Zavolejte ze zvonkového tabla na telefon. Navažte komunikaci a 
zavěste. 5x krátce stiskněte multifunkční tlačítko       . Telefon začne 
vyzvánět. Stiskem multifunkčního tlačítka        cyklicky volíte melodii.
Pro uložení zvolené melodie vyzvedněte sluchátko a poté zavěste.

Nastavení melodie vyzvánění od dveří bytu
Při zavěšeném sluchátku stiskněte 4x krátce multifunkční tlačítko     . 
Telefon začne vyzvánět. Stiskem multifunkčního tlačítka        cyklicky 
volíte melodii. Pro uložení zvolené melodie vyzvedněte sluchátko a 
poté zavěste.


