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1. Podmínky pou�ívání
P ed montá�í telefonu se seznamte s návodem digitálního systému CD2502, ve kterém bude telefon pou�it. 
Telefon namontujte na snadno p ístupném míst . 
Telefon není ur en pro instalaci v jiných systémech. 
Telefon neinstalujte v p íli� vlhkém nebo pra�ném prost edí. 
Nezakrývejte otvory v krytu telefonu, m �e to zp sobit nesprávnou funkci telefonu. 
Do otvor  nevkládejte �ádné kovové p edm ty, m �e dojít k po�kození p ístroje. 
Nep ikládejte ucho k reproduktoru telefonu, p i mo�ném vyzván cím signálu m �e dojít k po�kození sluchu. 
V p ípad  poruchy � telefon nevyzvání � se p ed p ivoláním servisní obsluhy p esv d te, zda není telefon 
vypnut. 
K i�t ní telefonu nepou�ívejte organických rozpou�t del. K tomuto ú elu je nejvhodn j�í had ík navlh ený 
teplou vodou. 

2. Ur ení a vlastnosti telefonu
Telefon LY je ur en ke spolupráci s digitálními domácími dve ními systémy výrobce Laskomex (CD2501, 
CD2502). 
Pro zaji�t ní bezpe nosti u�ivatele je telefon vybaven externím reproduktorem v t le p ístroje, který je ur en 
jen k reprodukování vyzván cího tónu. 
Telefon je vybaven dodate ným tla ítkem pro mo�nost ovládání externího za ízení (bezpotenciálový kontakt). 
Jedno z ovládacích tla ítek je podsv tleno LED, která signalizuje vyvolání telefonu a trvání hovoru. 

3. Instalace telefonu
Telefon se instaluje na omítku (povrch) v takové vý�ce, která bude zaru ovat pohodlnou obsluhu v�em 
u�ivatel m. 
Základna telefonu se p ipev uje pomocí dvou hmo�dinek a �roubk . Jiný zp sob instalace nedoporu ujeme. 
Pro zaji�t ní telefonu na zdi je t eba od�roubovat dva �rouby umíst né v p ední st n  telefonu a odejmout kryt 
t la telefonu. 
Umíst te telefon v míst  instalace a ozna te místa pro otvory pro hmo�dinky. 
Vyvrtejte otvory pro hmo�dinky, p ilo�te základnu ke zdi, otvorem protáhn te vodi e a p i�roubujte telefon 
ke zdi. 
P ipojte vodi e s ohledem na správné zapojení polarity. 

INSTALACI TELEFONU JE MO�NO PROVÁD T POUZE P I ODPOJENÉM TELEFONU. 

4. Obsluha telefonu
4.1. Ovládání elektrického dve ního zámku 

K ovládání elektrického dve ního zámku je ur eno tla ítko B1 v základn  telefonu. Zámek lze aktivovat pouze po 
navázání spojení se vstupním panelem. Zámek je aktivován po nastavenou dobu (standardn  5 sekund) krátkým 
stiskem tla ítka. Zámek lze aktivovat b hem komunikace n kolikrát. 

4.2. Ovládání p ídavného za ízení 
Telefon LY je vybaven p ídavným tla ítkem B2, které umo� uje ovládat p ídavné za ízení nap íklad pohony 
pojezdových bran, osv tlení apod. Doporu ujeme provést zapojení pomocí odd lovacího relé mezi obvodem dve ního 
systému a obvodem ovládajícím za ízení. Relé je nutno zabezpe it p ed p ep tím pomocí p ipojení diody zapojené 
paraleln  k cívce (viz obrázek). 
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Stisk tla ítka B2 zp sobí spojení svorky BR se zemí. 
V závislosti na pozici Jumper svorky JP2 jsou mo�né dva zp sobý spojení výstupu svorky BR se zemí: 

nezávisle na tom, zda je telefon aktivní nebo ne � Jumper JP2 nasazen 
pouze b hem navázaného spojení � Jumper JP2 vyjmut 

POZOR! Ke svorce BR nelze p ipojovat �ádné zdroje el. nap tí. 

4.3. Regulace hlasitosti zvon ní 
P epína , který se nachází na boku telefonu na jeho pravé stran , umo� uje zm nu hlasitosti vyzván cího signálu a 
také jeho úplné ztlumení. V horní poloze telefon zvoní hlasit , v dolní ti�e, ve st ední poloze je vyzván ní vypnuto. 
Je zde také mo�nost dodate ného nastavení utlumení vyzván cího signálu odstran ním Jumper propojky JP3, která 
p i adí k vyzván címu reproduktoru sériov  odpor. Toto je nezávislé na poloze spína e a ke sní�ení hlasitosti dojde o 
cca 6 dB. 

4.4. P ipojení dvou telefon  se stejným íslem 
Je mo�no provést zapojení dvou telefon  nastavených na stejnou adresu ( íslo). Pro tento ú el slou�í Jumper propojka 
JP3, kterou je nutno v obou telefonech odstranit. V takové konfiguraci bude o n co ztlumen vyzván cí signál. 

5. Pou�ití telefonu se systémem CD-xxxx
5.1. Navázání spojení, hovoru 

Na vstupním panelu zvolte íslo bytu. Toto íslo bude zobrazeno na displeji. Doba mezi zadáním jednotlivých íslic 
musí být krat�í ne� 3 sekundy. Po uplynutí této doby systém zahájí vyzván ní telefonu. 
Pokud b hem zadání ísla dojde k chyb , je mo�no zru�it stiskem klávesy C a opravit zadání ísla. 
Pokud se na displeji vstupního panelu objeví symbol OFF, bylo zadáno íslo, které není systémem obsluhováno. 
Po zadání ísla za ne telefon vyzván t (pokud není ztlumen) a tla ítko B1 se rozsvítí. 30 sekund bude telefon 
vyzván t a dal�ích 30 sekund je�t eká na vyzvednutí (celou dobu svítí tla ítko B1). Vyzvednutím sluchátka dojde 
k navázáni komunikace. Doba hovoru je standardn  nastavena na 120 sekund. 

5.2. Pou�ití vstupního kódu pro otev ení elektrického zámku 
U�ivatelé systém  CD mohou pomocí vstupního kódu otev ít elektrický zámek vstupních dve í. Vstupní kód je 
individuáln  nastaven pro ka�dý byt. Technik tento kód p edá u�ivateli bytu a pokud si nájemník p eje, m �e tento 
kód zm nit. 
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Pokud chcete otev ít dve e pou�itím vstupního kódu, postupujte následovn : 
zvolte íslo svého bytu na klávesnici � toto íslo se zobrazí na displeji 
dotkn te se klávesy se symbolem klí e � na displeji se objeví vodorovné árky 
zadejte ty místný vstupní kód 

Nezapome te, �e pokud je íslice �0� sou ástí va�eho kódu, je nutno ji zadat i kdy� se nachází na první pozici. Pokud 
je kód zadán správn , dojde k aktivaci elektrického zámku. 
Ka�dé správné pou�ití kódu pat ícímu k ur itému bytu je oznámeno krátkým zvukovým signálem v telefonu v byt , 
pokud ov�em není tato funkce vypnuta. 

5.3. Pou�ití elektronických klí  v systému CD 
Pro aktivaci elektrického zámku p ilo�te ip RFID ke te ce (pod klávesnicí) anbo Dallas ip na te ku (musí dojít ke 
kontaktu). Pokud je ip ulo�en v pam ti systému, systém aktivuje elektrický zámek. 

6. Údr�ba
V p ípad  zne i�t ní telefonu jej m �ete istit m kkým, vlhkým had íkem 
Telefon je nutno chránit p ed p sobením jakékoliv tekutiny v základn  a sluchátku telefonu 
Nelze pou�ít drsné materiály, které mohou po�krábat kryt telefonu 
Nedoporu ujeme k i�t ní pou�ívat technický benzín ani jiné rozpou�t dla, které mohou rovn � po�kodit 
povrch krytu telefonu 

7. Technické údaje
Krytí: IP30 
Rozm ry: 212 x 80 x46 mm 
Popis svorek: L-: linka- 

L+: linka+ 
BR: ovládání p ídavného za ízení (zatí�itelnost kontaktu max 24 Vss, 20 mA) 




