
Uživatelský manuál 

FuturaX1 Ute 24808540 17-07-14 

R101 

TECH FASS s.r.o., e-mail: techfass@techfass.cz, URL: http://www.techfass.cz 
Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 - Radotín, tel./fax: +420 257 224 398, +420 257 224 399 

Futura X1 

Uživatelský manuál 

 



Uživatelský manuál 

FuturaX1 Ute 24808540 17-07-14 

R101 

TECH FASS s.r.o., e-mail: techfass@techfass.cz, URL: http://www.techfass.cz 
Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 - Radotín, tel./fax: +420 257 224 398, +420 257 224 399 

 

 

Hlasitost vyzvánění (vysoká, 
střední, nízká) 

 

Jas display (funguje pouze při 
aktivním videu) 

 

Sytost barev (funguje pouze při 
aktivním videu) 

 

Pomocná funkce 1, může 
fungovat i mimo hovor dle 
nastavení systému 

 
Pomocná funkce 2/ Volání recepci 
(modrá dioda) 

 
Volání interkom 

 
Interkom pro volání na  
telefony 5-8(modrá dioda) 

 

Zvednutí a položení sluchátka 
(modrá dioda) 

 

Vypnutí vyzvánění/ztišení 
(červená dioda) 

 
Panické tlačítko (červená dioda) 

 

Aktivace a výběr kamery 
vstupního terminálu. Dostupné 
pouze při volné lince. 

 

Otevírání dveří (modrá dioda) 
V systémech kde je funkce 
využita, je stav otevření dveří 
indikován trvalým svícením diody. 

Zámek tlačítek 

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3sec. 
Tlačítka přestanou reagovat po dobu 30sec. Funkce 
slouží pro usnadnění čistění. Pokud je stisknuto více 
tlačítek současně nebo opakovaně náhodou, zámek 
kláves se automaticky aktivuje na 10 sec. Příchozí 
hovor ruší zámek kláves. 

Čištění 

Používejte pouze měkký suchý nebo lehce 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte chemická čistidla. 

Přijmutí hovoru 

Telefon začne vyzvánět, zařízení v režimu master 
zobrazí obraz ze vstupního panelu. 

Pro přijetí stiskněte tlačítko . 

Pro vypnutí mikrofonu použijte tlačítko  (osoba u 
vstupního panelu vás neuslyší) 

Po 60 sekundách se hovor automaticky ukončí. 

Pro otevření dveří použijte tlačítko . 

Poznámka: pokud je funkce nastavena budou 
otevřené dveře signalizovány diodou nebo ikonou 

 na display. 

Obraz z kamery v panelu 

Po stisknutí tlačítka  se na display zobrazí obraz 
z kamery vstupního panelu. Pokud je panelů více, 
lze mezi nimi přepínat opakovaným stiskem tlačítka 

. 

Stisknutím tlačítka  zahájíte hovor se zobrazeným 
panelem. 

Aktivace pomocných funkcí 

Každé z tlačítek  a  může mít aktivovat jednu 
doplňkovou funkci. (rozsvěcení na schodech 
otevírání garážových vrat apod.). Tlačítka mohou 
fungovat při i mimo hovoru v závislosti na nastavení. 

Vypnutí vyzvánění 

Pokud mimo hovor stisknete tlačítko , vypne se 
vyzvánění. Vypnuté vyzvánění je indikováno 
červenou diodou. Při vypnutém vyzvánění se po 
přijetí hovoru objeví pouze obraz. Zvuk zapnete 

opětovným stiskem . 

Přijímače v režimu slave 

Počet zároveň aktivních telefonů limitován 
napájením. 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 . 

Interkom 

Pokud je v systému více telefonů lze je rozdělit do 
skupin po 8 telefonech a mezi nimi volat. Hovor 
zahájíte stisknutím čísla daného telefonu. 

Čísla 1-4 jsou dostupná přímo, čísla 5-8 se zobrazí 

po stisku tlačítka . Vyzvánění je volající straně 
indikováno tónem volné linky. Hovor přijmete 
stisknutím . Zda je váš systém připraven pro funkci 
interkom ověřte u instalační firmy. 

Předání hovoru 

U systémů kde je funkční funkce interkom, lze 
probíhají hovor předat na jiný telefon v rámci 
skupiny. Předání hovoru provedeme vytočením čísla 
požadovaného telefonu. Po navázání hovoru 
s požadovanou stanicí stisknutím  předání 
dokončíme. I předaný hovor lze dále předat. 

Komunikace s recepcí 

Volání recepci 

Stisknutím  požádáme recepci o zavolání. 
Recepce obdrží upozornění s číslem volajícího. 

Volání recepce 

Recepce může zaslat žádost o zavolání. Žádost je 

indikována diodou . Dioda svítí, dokud není 
recepci zavoláno. Recepci zavoláme stiskem tlačítka 

. 
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Panické tlačítko 

Stiskněte tlačítko  po min. 1 sekundy, telefon 
pípne a rozsvítí se červená dioda. Vrátný obdrží 
informaci s číslem stanice. Panické tlačítko má 
prioritu před ostatními hovory. 

Hlášení alarmu 

Čidlo alarmu je možné připojit na vstup alarmu. 
V případě alarmu jsem informován vrátný a telefon 
bude 10 sekund vydávat přerušovaný tón. 

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. 

 


