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Návod na obsluhu videotelefonu Comelit 

Smart 6304 
 

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. LED signalizace 1 - svítí pokud je aktivovaná funkce doktor nebo soukromí. 
2. LED signalizace 2 - bliká, během probíhajícího hovoru s tablem. Pokud je monitor ve standby režimu, 
svítí když uživatel otevře některé dveře z naprogramovaného seznamu (továrně není nastaveno). 
3. Reproduktor 
4. LED signalizace 4 - bliká při signalizaci příchozího volání. Po přijmutí hovoru trvale svítí až do 
ukončení konverzace. 
5. Prostor pro přídavné tlačítka (volitelné příslušenství). 
6. Mikrofon 
 
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 se továrně 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.  
 
Tlačítko 1. Programovatelné tlačítko, továrně není nastavena žádná funkce. Aktuální nastavení 
vašeho videotelefonu konsultujte s instalační firmou, která prováděla instalaci. 
 
 
Tlačítko 1. Programovatelné tlačítko, továrně není nastavena žádná funkce. Aktuální nastavení 
vašeho videotelefonu konsultujte s instalační firmou, která prováděla instalaci. 

 
Tlačítko pro příjem příchozího volání. 
  
 
Tlačítko pro nastavení hlasitosti zvonění 
1. Stiskněte toto tlačítko pro aktivování funkce nastavení hlasitosti zvonění 
2. Stiskněte "Tlačítko 1" pro snížení nebo "Tlačítko 2" pro zvýšení hlasitosti zvonění 

 
 

Tlačítko pro nastavení hlasitosti hovoru 
1. Stiskněte toto tlačítko během probíhajícího hovoru pro aktivování funkce nastavení 
hlasitosti hovoru 
2. Stiskněte "Tlačítko 1" pro snížení nebo "Tlačítko 2" pro zvýšení hlasitosti hovoru 

 
 

Tlačítko pro nastavení jasu nebo kontrastu 
1. Stiskněte toto tlačítko během video komunikace pro aktivování funkce nastavení jasu. Pro 
nastavení kontrastu stiskněte toto tlačítko ještě jednou. Opakovaným stiskem můžete přepínat 
mezi oběma režimy. 
2. Stiskněte "Tlačítko 1" pro snížení nebo "Tlačítko 2" pro zvýšení jasu/kontrastu 
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Popis standardních funkcí VIP monitoru Smart: 
 
Při příchozím volání z tabla se zobrazí obraz a blikají LED diody 2 a 4 jak je znázorněno na obrázku níže. 

 
LED 4 (nad tlačítkem ) bliká při jakéhokoliv příchozím hovoru. 

1. Pro zahájení/ukončení audio komunikace stiskněte tlačítko  . Začněte mluvit až se LED 4 
trvale rozsvítí. 

2. Pro otevření dveří stiskněte tlačítko  Ozve se potvrzující tón. 
 

Stiskněte tlačítko 1 nebo 2, pokud má monitor naprogramované některé další funkce (interkom, Self-
ignition, alarm, uvolnění zámku, actuator nebo aktivace výstupu) pro aktivaci této funkce. 

• Interkom - provede se volání na audio/video telefon jiného uživatele 
• Self-ignition - uživatel může sám vyvolat obraz z kamer/tabel (až 10) pokud je 

naprogramováno instalační firmou 
• Alarm - do systému je odeslán alarmový signál 
• Uvolnění zámku / actuator / aktivace výstupu - aktivace přiřazeného dveřního zámku, relé 

nebo výstupu. 
 

Pro aktivaci funkce "doktor" (dveře se automaticky otevřou po zazvonění) stiskněte na 3s tlačítko  
 - aktivace této funkce je signalizovaná trvalým svitem LED 1 
 
Pro aktivaci funkce "soukromí" (příchozí volání nejsou signalizovány vyzváněním) nastavte hlasitost 
zvonění na minimální úroveň. 

- aktivace této funkce je signalizována trvalým svitem LED 1 
 
 
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. 


