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Návod na obsluhu audiotelefonů Comelit 

2708W/A a 2738W/A 
 

Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním 

úpravám a normám evropské unie. Děkujeme Vám, za projevenou důvěru. 

 

Popis telefonu: 

 

1. Tlačítko s klíčem pro otevření dveří u tabla  

2. Tlačítko P1 pro volání na portýra nebo ovládání 

externího relé. Aktuální nastavení konsultujte 

s instalační firmou, která prováděla instalaci. 

3. Přídavné tlačítko pro další funkce. Továrně 

neosazeno. Aktuální nastavení konsultujte 

s instalační firmou, která prováděla instalaci. 

4. Reproduktor 

5. Otvor pro zavěšení sluchátka 

6. Přepínač hlasitosti zvonění 

7. Indikátor hlasitosti zvonění  

• přepínač v horní pozici - max. 

hlasitost vyzvánění 

• střední pozice - ztlumené 

vyzvánění 

• dolní pozice - vypnuté vyzvánění. 

(funkce „Soukromí“ indikováno 

červeným čtverečkem) 

 

 

Po zazvonění telefonu vyzvedněte sluchátko a zahajte komunikaci s osobou u venkovního tabla. Pokud 

chcete otevřít dveře u venkovního tabla, stiskněte tlačítko označené ikonou zámku (tlačítko je nutné 

mačkat v jeho levé části). Tato funkce musí být povolena během instalace. Informujte se u montážní 

firmy, která Vám provedla instalaci systému. Po ukončení hovoru zavěste sluchátko. 

 

Doba hovoru je omezená systémem (obvykle 90s). Pokud bude hovor probíhat dlouho, automaticky se 

ukončí. Aktuální nastavení doby hovoru ověřte u Vaší instalační firmy. Hovor též bude automaticky 

ukončen po stisku tlačítka klíče (1s nebo 10s podle nastavení instalační firmou). 

 

 

 
Varování: Comelit Group S.p.A ani Alarm Absolon s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávné použití přístroje, za 

úpravy provedené třetími stranami za libovolným účelem a za použití neoriginálních doplňků a materiálů. 

 

Pozor!!! Z důvodu redukování rizika poškození a elektrického šoku: 

- Neotvírejte přístroj a neprovádějte svépomocí žádné opravy. Bude-li to nutné, vyžádejte si tuto službu u 

kvalifikovaného personálu. 

- Nevkládejte žádné předměty do přístroje a vyvarujte se vylití kapalin do zařízení. 

- K čištění použijte navlhčeného jemného hadříku. K čištění zásadně nepoužívejte alkoholu nebo jiných agresivních 

látek. Tyto prostředky mohou přístroj poškodit. 
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