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Návod na obsluhu videotelefonu Comelit 

Maxi 6801W 
 

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

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

 

Popis videotelefonu: 

 
 

1. 7“ LCD displej 16:9 s rozlišením 800x480 pixel 

2. Mikrofon 

3. Dotykové tlačítka / LED diody 

 

 

Při příchozím volání z tabla se zobrazí obraz (pokud je monitor nastaven instalační firmou jako Mastr) a 

bliká ikona se symbolem sluchátka, pokud není aktivovaná funkce automatického vyzvednutí příchozího 

hovoru. 

 

Hovor se vyzvedne stiskem tlačítka se symbolem sluchátka. Mluvit začněte až 1s po stisknutí tlačítka. Po 

vyzvednutí hovoru bude tlačítko se symbolem sluchátka trvale svítit. 

 

Doba hovoru je omezená systémem. 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 (po 1s nebo 10s podle nastavení instalační firmou). 
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Popis tlačítek: 

- funkci která je naprogramovaná pro příslušné tlačítko spustíte stisknutím tlačítka. 

Varování! Vyčkejte přibližně 1s před opětovným stiskem stejného tlačítka. Opakované rychlé stisknutí 

stejného tlačítka může zapříčinit zrušení požadované akce. 

 

Tlačítko je současně LED dioda a používá se pro příjem hovoru.  

Při příchozím hovoru ikona bliká. (Hovor lze vyzvednout dokut ikona bliká) 

Pro vyzvednutí příchozího volání krátce stiskněte tlačítko.  LED bude svítit trvale. 

Pokud chcete hovor přerušit, stiskněte tlačítko znovu. 

 

Tlačítko je současně LED a továrně se používá pro otevření vstupu u kterého je instalovaný 

vstupní panel, z kterého přichází volání, ale může být použito i pro jiné funkce např pro 

sepnutí adresného relé. Aktuální nastavení vašeho videotelefonu konsultujte s instalační 

firmou, která prováděla instalaci. Během probíhajícího hovoru LED rychle bliká. 

Pro otevření dveří tlačítko krátce stiskněte. LED 1 blikne.  

 

Programovatelné tlačítka s LED 1, 2, 3, 4. Továrně jsou nastaveny tyto funkce: 

Tlačítko 1 – volání na telefon recepčního 

Tlačítko 2 – aktivace pomocného relé actuator 

Tlačítko 3 – aktivace/deaktivace funkce Doktor (zámek od tabla se automaticky otevře po 

zazvonění bez nutnosti stisknout tlačítko zámku) 

Tlačítko 4 – funkce PANIC (speciální typ volání na telefon recepčního signalizující stav 

nouze)  

Funkce jednotlivých tlačítek můžou být libovolně přeprogramovány např i pro 

interkomunikaci. Aktuální nastavení vašeho videotelefonu konsultujte s instalační firmou, 

která prováděla instalaci. 

 

Tlačítko je současně LED a používá se pro funkci „Self-ignition“ (ruční aktivace obrazu 

kamery) ale může být použito i pro jiné funkce. Aktuální nastavení vašeho videotelefonu 

konsultujte s instalační firmou, která prováděla instalaci. 

Pro aktivaci funkce, tlačítko krátce stiskněte. 

 

Tlačítko je současně LED a továrně se používá pro funkci „Soukromí“ (vypnuté vyzvánění 

z tabla a Portýra) a indikaci zapnutí funkce „Doktor“ ale může být použito i pro jiné funkce. 

Aktuální nastavení vašeho videotelefonu konsultujte s instalační firmou, která prováděla 

instalaci 

3 bliknutí každých 5s = aktivovaná funkce „Doktor“ 

4 bliknutí = zařízení je obsazeno (např. při interkomu) 

LED trvale svítí = aktivovaná funkce „Soukromí“ 

LED svítí a střídavě bliká = aktivované funkce „Doktor“ i „Soukromí“ 

Krátkým stiskem tlačítka se aktivuje funkce „Soukromí! 

 

Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru. 

Stiskněte toto tlačítko (rozsvítí se) a pomocí opakovaného stisku tlačítek +/- zesilte/zeslabte 

hlasitost reproduktoru. 
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Nastavení hlasitosti vyzvánění. 

Stiskněte toto tlačítko (rozsvítí se) a pomocí opakovaného stisku tlačítek +/- zesilte/zeslabte 

hlasitost vyzvánění. 

 

Tlačítka pro navýšení/snížení navolené funkce 

 

Nastavení kontrastu monitoru (Lze udělat pouze během volání). 

Stiskněte toto tlačítko (rozsvítí se) a pomocí opakovaného stisku tlačítek +/- zvyšte/zmenšete 

kontrast obrazu na monitoru.  

 

Nastavení jasu monitoru (Lze udělat pouze během volání). 

Stiskněte toto tlačítko (rozsvítí se) a pomocí opakovaného stisku tlačítek +/- zvyšte/zmenšete 

jas obrazu na monitoru. 

 

Upozornění: Pokud během nastavování některá hodnota dosáhne svého minima nebo maxima, LED 

dioda  zabliká a ozve se odlišný tón. 

 

Dotyková tlačítka níže nejsou běžně viditelná. Pro zobrazení tlačítek se dotkněte prstem v pravo 

nebo vlevo LCD displeje jak ukazuje obrázek a přejeďte prstem směrem dolů. 

 
 

Změna vyzvánění 

Pokud je videotelefon v pohotovostním režimu (neprobíhá volání), lze mu změnit vyzváněcí melodie. 

Podržte tlačítko  dokud se neozve potvrzující tón. Následně tlačítko uvolněte. 

Stiskněte toto tlačítko 1x (ozve se 1 pípnití) pro změnu vyzvánění od tabla 

   2x (ozvou se 2 pípnutí) pro změnu vyzvánění z jednotky recepčního 

   3x (ozvou se 3 pípnutí) pro změnu vyzvánění při interkomunikaci 

   4x (ozvou se 4 pípnutí) pro změnu vyzvánění od vnitřních dveří (svorky CFP) 

Stiskněte opakovaně tlačítko 1 pro přehrání uložených melodií vyzvánění. Chcete li použít poslední 

přehrávanou melodii pro zvolené zvonění, stiskněte tlačítko 2. Ozve se potvrzující tón a monitor opustí 

programování vyzvánění a vrátí se do pohotovostního režimu. 
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Aktivace/deaktivace Hands-free funkce 

 

V tomto režimu video telefon automaticky vyzvedne příchozí hovor a zahájí se hlasová komunikace bez 

nutnosti mačkat jakékoliv tlačítko. 

Pro aktivaci této funkce podržte tlačítko 4s dokud se neozve potvrzující pípnutí. LED pod tlačítkem 

zůstane trvale svítit. 

Pro deaktivaci (pokud LED trvale svítí), opakujte stejný postup. Po 4s uslyšíte pípnutí a LED zhasne. 

 
 

 

Aktivace/deaktivace funkce Doktor 

 

Funkce Doktor znamená, že zámek od tabla se automaticky otevře po zazvonění bez nutnosti stisknout 

tlačítko pro otevření dveří na video telefonu. Továrně je tato funkce nastavena pro tlačítko 3. 

 

Pro povolení/zakázání funkce doktor podržte příslušné tlačítko 4s. Při aktivaci se ozve melodie a není-li 

také aktivovaná funkce soukromí LED  3x blikne každých 5s. Je-li aktivovaná funkce „Soukromí“ 

LED svítí a střídavě bliká. Při deaktivaci se ozve pípnutí. 

 

 
 

 
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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