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Návod na obsluhu videotelefonu Comelit 

Icona 6602W 
 

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. Mikrofon 

2. 4,3“ dotykový displej 

3. Dotykové tlačítka 

4. Slot pro Micro SD kartu 

 

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 (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 a továrně se používá pro příjem hovoru nebo aktivace 

automatického zvednutí hovoru. Aktuální nastavení vašeho videotelefonu konsultujte s 

instalační firmou, která prováděla instalaci.  

Při příchozím hovoru ikona bliká. 

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

Pro aktivaci automatického vyzvednutí hovoru podržte (v klidovém režimu) tlačítko dlouze. 

Podsvícení tlačítka bude trvale svítit. 

 

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. Aktuální 

nastavení vašeho videotelefonu konsultujte s instalační firmou, která prováděla instalaci.  

Pro otevření dveří tlačítko krátce stiskněte, jako potvrzení stisku LED 1x blikne. 

Otevření dveří je signalizováno nepřetržitým blikáním. 

 

Programovatelné tlačítka s LED 1, 2 a 3. Továrně není nastavena žádná funkce. Aktuální 

nastavení vašeho videotelefonu konsultujte s instalační firmou, která prováděla instalaci. 

 

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

z tabla a Portýra) a „Doktor“ (zámek od tabla se automaticky otevře po zazvonění bez nutnosti 

stisknout tlačítko zámku) 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“ 

LED trvale svítí = aktivovaná funkce „Soukromí“ 

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

Krátkým stiskem tlačítka se aktivuje funkce „Soukromí! 

 

Tlačítko je současně LED a továrně se používá pro funkci zobrazení video paměti a zpráv ale 

může být použito i pro jiné funkce. Aktuální nastavení vašeho videotelefonu konsultujte s 

instalační firmou, která prováděla instalaci. 

LED trvale svítí = nové video v paměti nebo nedoručitelná zpráva 

LED bliká = nová nepřečtená zpráva 

Krátkým stiskem tlačítka se dostanete do sekce zpráv. 

 

Tlačítko je současně LED a továrně se používá pro zobrazení stavu dveří a pro vstup do 

seznamu dveří ale může být použito i pro jiné funkce. Aktuální nastavení vašeho 

videotelefonu konsultujte s instalační firmou, která prováděla instalaci. 

LED trvale svítí = signalizuje otevření 1 nebo více dveří 

Krátkým stiskem tlačítka se dostanete do menu seznamu dveří. 
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Popis základních funkcí VIP monitoru Icona: 

 

Při příchozím volání z tabla se zobrazí obraz 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. 

Tlačítko bude trvale svítit. Doba hovoru je omezené (obvykle 90s) ale aktuální nastavení konsultujte 

s instalační firmou které prováděla instalaci. Po stisku tlačítka s ikonou zámečku dojde k otevření dveří a 

hovor bude automaticky ukončen po 1 nebo 10s (opět záleží na nastavení instalační firmou) 

 

Standardně jsou viditelná jen tlačítka pro příjem hovoru a otevřené dveří. Pro zobrazení zbylých tlačítek 

přiložte prst v místě A a přetáhněte jej do místa B viz obrázek níže. 

 
 

Přístup do vnitřního menu videotelefonu 

Videotelefon je vybaven dotykovým displejem, přes který lze vyvolat menu. Struktura menu je závislá na 

nastavených funkcích instalační firmou. Pro vyvolání menu se dotkněte displeje. Pro vstup do příslušného 

menu se dotkněte požadované ikony. Pro listování přejíždějde prstem nahoru/dolů nebo doleva/doprava. 
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Stiskem této ikony se dostanete zpět do hlavního menu 

 

 

Stiskem této ikony se dostanete na předchozí screen 

 

 
 

Popis ikon menu videotelefonu 

 

INTERKOM 

   Toto menu umožňuje zobrazit adresář s uživateli pro interkomunikaci. 

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

KAMERY 

   Toto menu umožňuje zobrazit adresář s kamerami. 

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

   OTEVŘENÍ DVEŘÍ 

   Toto menu umožňuje zobrazit adresář s dveřmi, které může uživatel ovládat. 

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

   NASTAVENÍ PARAMETRŮ ODPOVĚDI 

   Toto menu umožňuje nastavit chování videotelefonu při nevyzvednutí hovoru.  

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

   ZPRÁVY 

   Toto menu umožňuje spravovat VIP zprávy v systému.  

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

http://www.absolon.cz/
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   PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ 

 Toto menu umožňuje nastavit přesměrování hovoru na jiný telefon v systému, 

pokud se nezvedne do určité doby a nebo i trvale. 

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

   VIDEO PAMĚŤ 

 Toto menu umožňuje aktivovat video paměť. 

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

   AUDIO ZPRÁVA 

Toto menu umožňuje přehrát zprávu volajícímu při nevyzvednutí hovoru. 

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

   HROMADNÉ ADRESY 

 Toto menu umožňuje nakonfigurovat monitor pro příjem hovorů směřujících na 

jiné uživatele (adresy). 

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

   AUDIO VYSÍLÁNÍ  

 Toto menu umožňuje přehrávat hudbu v různých místnostech připojených 

k manageru domácí automatizace. 

   Menu může být zakázané instalační firmou. 

 

   NASTAVENÍ  

 Toto menu umožní měnit vnitřní nastavení videotelefonu (adresa, konfigurace 

vstupů a výstupů, povolování menu atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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