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První programování se vstupním panelem 
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Programování skupiny vnitřní komunikace 

 
 
 

Zrušení funkce vnitřní komunikace 
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Programování 

První programování 

 

 

 

 

Vstup do programovacího módu 
Stiskněte tlačítko PROG 1 po dobu nejméně 3 s a během 6 
s jej uvolněte, rozsvítí se LED PROG a podsvětlení tlačítek 
začne blikat, viz obr. 2. Nerozsvícení PROG LED indikuje 
poruchu. Zkontrolujte připojení a znovu aktivujte programovací 
mód.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Programování typu tlačítek 
Nejdříve stiskněte první tlačítko vstupního panelu v  pozici 
zobrazené na obr. 3/ 3A/ 3B, dokud LED podsvětlení 
nepřestane blikat 4 a zůstane svítit. 
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Programování skupiny vnitřní komunikace 
Programování skupin vnitřní komunikace musí být 
prováděno POUZE AŽ PO přiřazení kódů všem telefonům! 

 
 

 
 
 
 
 
S osazenou propojkou SW3 (tovární nastavení) stiskněte 
tlačítko PROG 1 po dobu nejméně 8 s a během 11 s jej 
uvolněte, začne rychle blikat LED PROG a podsvětlení tlačítek 
se rozsvítí, viz obr. 2. Pro povolení funkce vnitřního volání, 
stiskněte příslušné tlačítko na zvolené vnitřní jednotce 
(telefonu), kterým ji budete ve skupině volat, naprogramování 
potvrdí akustický signál 3. Pokračujte opakováním stejného 
postupu pro ostatní telefony ve skupině. Po ukončení 
programování stiskněte krátce tlačítko PROG 4. 
Poznámka: Pokud neprovádíte žádnou akci, programovací 
režim se automaticky ukončí po 30 minutách. 
 
 
 

Jakmile je vnitřní jednotka přidána do skupiny vnitřní komunikace přiřazením volacího tlačítka, nemůže být nadále ze skupiny 
vyřazena. Pokud chcete změnit volací tlačítko jednotky, která již byla naprogramována pro vnitřní komunikaci nebo přidat do 
skupiny novou, jednoduše opakujte kroky popsané pro „Programování skupiny vnitřní komunikace“. 

 

Zrušení funkce vnitřní komunikace 

 
 

 
 
Pro zrušení funkce vnitřní komunikace jednoduše vyjměte 
propojku SW3 1, tím je programování vnitřní komunikace 
zakázáno. Pro opětovné povolení této funkce je nutno osadit 
SW3 zpět 2. 
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První programování se vstupním panelem 
 

 
 

Přeprogramování 
 

 
 

 

Konfigurace tlačítek 
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První programování s JEDNÍM vstupním panelem 

 

 

Vstup do programovacího módu 
Stiskněte tlačítko PROG 1 po dobu nejméně 3 s, až se 
rozbliká PROG LED. Nerozsvícení PROG LED indikuje 
poruchu. Zkontrolujte připojení a znovu aktivujte programovací 
mód. LED PROG a podsvětlení tlačítek začnou blikat, viz obr. 
2. Vyčkejte 5 s pro dokončení auto-testu a pokračujte dále 
dle návodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Programování typu tlačítek 
Nejdříve stiskněte první tlačítko vstupního panelu v  pozici 
zobrazené na obr. 3/ 3A/ 3B, dokud LED podsvětlení 
nepřestane blikat 4 a zůstane svítit. Akustický signál potvrdí 
vstup do režimu „Programování tlačítek“. 
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První programování s VÍCE vstupními panely 

 

 
 

Vstup do programovacího módu 
Stiskněte tlačítko PROG 1 na napáječi po dobu nejméně 3 s, 
až se rozbliká PROG LED. Pokud PROG LED náhle zhasne, 
znamená to poruchu v připojení mezi napáječem a některým 
vstupním panelem. Zkontrolujte připojení a znovu aktivujte 
programovací mód. LED PROG a podsvětlení tlačítek začnou 
blikat, viz obr. 2.  
Vyčkejte 5 s pro dokončení auto-testu a pokračujte dále dle 
návodu. 

 

 

 

 

 

 

Programování typu tlačítek 
Nejdříve stiskněte první tlačítko vstupního panelu 3, dokud 
LED podsvětlení nepřestane blikat 4. Opakujte postup na 
všech vstupních panelech, které chcete naprogramovat 4, 5 
– nastavení konfigurace signalizuje LED podsvětlení 6. 
Akustický signál potvrdí vstup do režimu „Programování 
tlačítek“. 
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Programování typu tlačítek 
V režimu „Programování tlačítek“ stiskněte tlačítko PROG 8, 
až se aktivuje režim „Programování typu tlačítek“ 9. Stiskněte 
jedno z tlačítek na panelu, který má být přeprogramován  a 
blikání LED podsvětlení se zastaví. Opakujte postup u všech 
panelů, které mají být přeprogramovány  a .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po dokončení programování bude konfigurace jako na obr.  
podsvětlení tlačítek začne blikat, viz obr., zadání 
„Programování typu tlačítka“, jako součást procedury.  
Nejdříve stiskněte první tlačítko vstupního panelu v  pozici 
zobrazené na obr., dokud LED podsvětlení nepřestane blikat a 
zůstane svítit. 
Pro opuštění programovacího režimu, stiskněte krátce tlačítko 
PROG , LED podsvětlení a PROG LED zhasnou.  
Pokud neprovádíte žádnou akci, programovací režim se 
automaticky ukončí po 30 minutách. 
 
 

 
 
 

V případě přidávání, výměny nebo odstranění vstupního 
panelu, se změna konfigurace provádí během procedury 
„Programování typu tlačítek“ (obr. 8 až )
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Schémata zapojení 
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