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Návod na obsluhu hands-free audiotelefonu Comelit 
Easycom 

 
Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním 
úpravám a normám evropské unie. Děkujeme Vám, že jste zvolili Comelit. 
 
Popis telefonu: 

1) Tlačítko je standardně nastaveno pro otevření zámku dveří. Může být však změněno pro volání 
jednotky portýra. Informujte se u instalační firmy. 

2) Podsvícené tlačítko pro přijmutí hovoru. Pokud tlačítko bliká, znamená to příchozí hovor. Pro 
zahájení duplexního hovoru stiskněte tlačítko. Pokud si přejete přepnout duplexní režim na 
manuální (Poslouchat/Mluvit), držte tlačítko pokud chcete mluvit a pusťte jej, pokud chcete 
poslouchat. Hovor lze ukončit opětovným stiskem tlačítka. 
Upozornění: Jakmile aktivujete manuální režim, zůstává aktivní až do dalšího hovoru! 
Tlačítko též může být nastaveno pro interkomové volání v rámci stejné adresy (Kity nebo 
SBTOP). Informujte se u instalační firmy. 

3) Tlačítko může být nastaveno pro aktivaci pomocného relé, volání portýra, volání hlavního portýra 
(Systém SBTOP) nebo volání telefonu stážného. O Vašem nastavení  se informujte u montážní 
firmy, která Vám provedla instalaci systému. 

4) Otočné kolečko pro nastavení hlasitosti vyvánění a aktivaci funkce soukromí. Při aktivování 
funkce soukromí telefon nezvoní při příchozím hovoru z venkovního tabla a portýra. 

5) Otočné kolečko pro nastavení hlasitosti reproduktoru. 
6) Červená kontrolka signalizující aktivní funkci soukromí. 

 
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. 

 


