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Videotelefon V100+ CS

1. ÚVOD

D&kujeme, #e jste si vybrali vybavení zna"ky Somfy. 

1.1 Kdo je Somfy?
Somfy vyvíjí, vyrábí a$prodává motorové pohony a$automatická za(ízení pro vybavení budov. A' u# motorové pohony pro brány "i gará#ová vrata, rolety, 
v%stra#né systémy, ovlada"e osv&tlení, nebo termostaty vytáp&ní, v!echny produkty zna"ky Somfy splní v!echny va!e po#adavky na bezpe"nost, komfort 
a$úsporu energie.
Spolu se Somfy se vydáváte na cestu za neustál%m zlep!ováním a$zvy!ováním kvality. Renomé zna"ky Somfy spo"ívá p(edev!ím ve spolehlivosti jejích 
produkt+, které jsou synonymem pro nejnov&j!í technologické trendy a$profesionální p(ístup v$celosv&tovém m&(ítku.

1.2 Podpora
Pro ve!keré informace t%kající se v%b&ru, koup& nebo montá#e produkt+ zna"ky Somfy se m+#ete obrátit na svého prodejce, nebo kontaktovat p(ímo 
spole"nost Somfy.

1.3 Záruka
Na tento produkt se vztahuje záruka o$délce 5$let po"ínaje datem zakoupení produktu. V!eobecné záru"ní podmínky jsou dostupné na: www.somfy.cz 

2. D!LE"ITÉ INFORMACE # BEZPE$NOST

2.1 Obecné zásady
Ne# za"nete s$instalací tohoto v%robku Somfy, pozorn& si p(e"t&te tento návod k$pou#ití a$bezpe"nostní pokyny. P(esn& dodr#te v!echny uvedené pokyny 
a$tento návod uchovávejte po celou dobu #ivotnosti v%robku.
Nikdy neza"ínejte montá#, dokud nezkontrolujete kompatibilitu tohoto v%robku s$ostatním vybavením a$dopl,ky.
Tento návod popisuje instalaci a$pou#ívání tohoto v%robku.
Jakákoli instalace nebo pou#ití v%robku pro jin% ú"el, ne# stanoví spole"nost Somfy, nejsou dovoleny. Zanikne tím záruka a$spole"nost Somfy nenese #ádnou 
odpov&dnost; toté# platí v$p(ípad& nedodr#ení pokyn+ uveden%ch v$tomto návodu.
Spole"nost Somfy nenese odpov&dnost za zm&ny norem a$standard+, k$nim# dojde po zve(ejn&ní tohoto návodu.
Spole"nost Somfy prohla!uje, #e popsan% v$tomto návodu, je-li pou#íván v$souladu s$ním, spl,uje základní po#adavky p(íslu!n%ch evropsk%ch norem, zejména 
sm&rnice o$rádiov%ch za(ízeních 2014/53/EC. Úpln% text prohlá!ení EU o$shod& je k$dispozici na následující internetové adrese: www.somfy.com/ce.
Vyobrazení nejsou závazná.

2.2 V'eobecné bezpe(nostní pokyny
Nenechte d&ti, aby si hrály s$ovládacím systémem. Ovládací systém nikdy nepono(ujte do kapaliny.
Tento v%robek není ur"en k$pou#ívání osobami (v"etn& d&tí) se sní#en%mi t&lesn%mi, smyslov%mi "i du!evními schopnostmi nebo osobami bez pat(i"n%ch 
zku!eností "i znalostí, leda#e by byly pod dohledem osoby odpov&dné za jejich bezpe"nost nebo byly p(edem pou"eny o$pou#ívání tohoto v%robku.

2.3 Podmínky pou)ití
Dosah rádiového systému je regulován normami pro radioza(ízení.
Rádiov% dosah ve velké mí(e závisí na prost(edí pou#ívání: mo#ná ru!ení od velk%ch elektrick%ch p(ístroj+ v$blízkosti za(ízení, podle typu materiálu 
pou#itého na st&ny a$p(epá#ky.
Pou#ití rádiov%ch za(ízení (nap(. bezdrátov%ch sluchátek) fungujících na stejné frekvenci m+#e sní#it v%konnost v%robku.
Funkcí kamery tohoto videotelefonu je identifikovat náv!t&vníka. V*)ádném p+ípad, nesmí b-t pou)ívána pro sledování d,ní na ulici.

2.4 Recyklace a*likvidace 
 

V%robek na konci #ivotnosti nevyhazujte do b&#ného domovního odpadu. V%robek odevzdejte jeho prodejci nebo pou#ijte prost(edky 
selektivního sb&ru, které jsou poskytovány obcí.
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2.5 V-znam zna(ek umíst,n-ch na jednotce sí.ového napájení
 : jednotka sí'ového napájení dodávaná spole"n& s$produktem smí b%t montována pouze na krytém a$suchém míst&.

 : jednotka sí'ového napájení dodávaná spole"n& s$produktem je opat(ena dvojitou izolací, a$proto nevy#aduje p(ipojení k$uzem,ovacímu vodi"i.
 : stejnosm&rn% proud
 : st(ídav% proud

3. POPIS V%ROBKU

3.1 Slo)ení sady

x5 x5

x1Xxxxxxxx

x1

x5 x5

x1Xxxxxxxx

x1

$. Název Mno&ství
1 Vnit(ní monitor 1
2 Upev,ovací dr#ák monitoru 1
3 Jednotka sí'ového napájení monitoru 1
4 Venkovní ovládací panel 1
5 Ochrann% !títek proti de!ti 1
6 -rouby + hmo#dinky pro upevn&ní monitoru a$venkovního ovládacího panelu 5 + 5
7 Klí" Tamper Torx 1
8 Dodate"ná jmenovka 1

3.2 Popis v-robku
Videotelefon se skládá z$vnit(ního monitoru a$z$venkovního ovládacího panelu. P(ipojení vnit(ního monitoru k$venkovnímu ovládacímu panelu je zaji!t&no 
2 vodi"i. Venkovní ovládací panel lze poté propojit s$motorem brány a$s$elektrick%m zámkem/otvíra"em 12 V$AC nebo DC – 800 mA max. Videotelefon tak 
umo#,uje ovládat otevírání brány nebo vchodové branky.
Vnit(ní monitor je také vybaven radiovysíla"em RTS (Radio Technology Somfy). Tento bezdrátov% ovlada" zaji!'uje ovládání produkt+ pro domácnost 
vybaven%ch RTS p(ijíma"em Somfy (gará#ová vrata, vjezdová brána, osv&tlení, rolety, mark%zy atd.), jsou-li v$ dosahu rádiového signálu monitoru. 

1

2

3

6

78
4

5
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3.2.1 Obrazovka 

STOP

SELECT

$. Název Popis
1 Monitor Umo#,uje zobrazit náv!t&vníky
2 Mikrofon Umo#,uje komunikovat s$náv!t&vníky

Vodi'ové 
ovlada'e

3 Tla"ítko pro aktivaci mikrofonu Aktivuje mikrofon monitoru pro mo#nost odpov&zení náv!t&vník+m. 
Umo#,uje p(ístup k$menu nastavení (dlouhé stisknutí na min. 2$sekundy).

4 Tla"ítko pro elektrick% otvíra"/
zámek

Ovládá elektrick% otvíra"/zámek. Umo#,uje navigaci v$nastavení.

5 Tla"ítko pro bránu Ovládá bránu s$pohonem. Umo#,uje navigaci v$nastavení.

Bezdrátové 
ovlada'e

6 Tla"ítko otev(ít/rozsvítit Ovládá otevírání brány, rolety, gará#ov%ch vrat nebo rozsvícení osv&tlení. 

7 Tla"ítko STOP Ovládá zastavování pohybu brány, rolety, nebo gará#ov%ch vrat.
8 Tla"ítko zav(ít/zhasnout Ovládá zavírání brány, rolety, gará#ov%ch vrat nebo zhasínání osv&tlení. 

9 Tla"ítko pro v%b&r kanálu Umo#,uje zvolit rádiov% kanál, kter% ovládá jedno za(ízení nebo skupinu za(ízení: gará#ová 
vrata, rolety, osv&tlení, brány atd. (pro více informací ohledn& kanál+ viz stranu 11).

10 Kontrolky kanál+ Ka#dá kontrolka znázor,uje jeden radiokanál.
11 Tla"ítko PROG Umo#,uje naprogramovat monitor pro bezdrátové ovládání za(ízení RTS (Radio 

Technology Somfy).

12 Reproduktor Umo#,uje sly!et náv!t&vníky a$p(ehrává melodii zvon&ní.
13 Svorkovnice Umo#,uje p(ipojit monitor k$venkovnímu ovládacímu panelu a$k$sí'ovému napájení.

1

2

3

6

4

7

5

8

9 10

11

12

13
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3.2.2 Venkovní ovládací panel 

$. Název Popis
1 Ochrann% !títek proti de!ti Chrání kameru p(ed de!t&m.
2 Kamera Zaznamenává náv!t&vníky a$odesílá obraz do monitoru.
3 Infra"ervené LED Umo#,ují lep!í no"ní vid&ní.
4 Sníma" sv&telného jasu Automaticky rozsvítí infra"ervené LED p(i sní#ené viditelnosti.
5 Mikrofon Umo#,uje náv!t&vník+m komunikovat s$osobami uvnit( budovy.
6 Reproduktor Umo#,uje náv!t&vník+m sly!et osoby uvnit( budovy.
7 Podsvícen% !títek se jmenovkou Na !títek m+#ete uvést své jméno.
8 Podsvícené volací tla"ítko Umo#,uje náv!t&vník+m spustit zvon&ní monitoru. Kamera se spustí a$obrazovka monitoru se 

rozsvítí.
9 -roub odolávající vandal+m Zabrání otev(ení venkovního ovládacího panelu bez pou#ití klí"e Tamper Torx.
10 Svorkovnice Umo#,uje p(ipojit venkovní ovládací panel k$monitoru, k$motorovému pohonu brány 

a$k$elektrickému otvíra"i/zámku
11 Tla"ítko pro se(ízení hlasitosti poslechu Umo#,uje nastavit hlasitost reproduktoru venkovního ovládacího panelu.

 

(tlou()ka v'etn* ochranného 
(títu proti de(ti)

(tlou()ka v'etn* 
kovového dr&áku)

130

77 45

185
151

22

3.3 Rozm,ry (v mm)

1
5

2

4

7 8

3

10 11

6

9
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3.4 Typová montá)
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max. 50,m

Max. 2 rozvodná za+ízení: Max. 1 rozvodné za+ízení:

max. 8,m

max. 8,m

min. 2 . 0,75 mm/

Vzdálenost mezi monitorem 
a,venkovním ovládacím 
panelem

Vhodn+ kabel

Do 100$m Min. 2 vodi"e 0,5 mm/

100 a# 150 mm Min. 2 vodi"e 0,75$mm/

Poznámka:  Kabel videotelefonu 
a$kabel(y) motoru 
doporu"ujeme 
vést v$odd&len%ch 
plá!tích. 

Kabely 
nejsou 
sou"ástí 
balení.

Kabely motoru 
brány

Kabel vedoucí 
z,desky k,monitoru

Poznámka: Musíte-li pou#ít rozvodné sk(ín& pro p(ipojení videotelefonu, nepou#ívejte mezi venkovním ovládacím panelem a$monitorem 
víc ne# dv& sk(ín& a$mezi monitorem a$jednotkou sí'ového napájení více ne# jednu sk(í,.
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+
-

4. MONTÁ" MONITORU

60 mm

Vodi'e jednotky 
sí)ového napájení

1

2

4

3
- D

C +
M-

 M
+

M-
 M

+

M-
M+

M-
M+

DC +
-

K,venkovnímu 
ovládacímu 

panelu

K,druhému 
monitoru  

(volitelnému)

P(ed p(ipojením monitoru k$sí'ovému napájení dokon"ete 
v!echna kabelová p(ipojení.

Obrazovka

Upozorn*ní
Pokud si p(ejete prost(ednictvím radiosignálu z$monitoru ovládat bránu Somfy RTS, je nutné p(ed definitivní montá#í monitoru na"íst 
radioovlada" (monitor musíte p(inést k$pohonu brány a$musí b%t p(ipojen k$elektrické síti). 
Viz kapitolu 7.3 Programování na pohon brány Somfy RTS. 

[1].   P(ipevn&te upev,ovací desku monitoru na ze).  
D!le"ité: Dodr#te sm&r upevn&ní. Umíst&te !ipku sm&rem 
nahoru („UP“ nahoru) dle obrázku.
Poznámka: Také m+#ete pou#ít upev,ovací !rouby umíst&né 
ve standardních zapu!t&n%ch elektroinstala"ních krabicích, 
vzdálenost mezi upev,ovacími body desky z+stává stejná. 

[2].    Vyjm&te konektor DC umíst&n% na zadní "ásti monitoru a$poté 
k$tomuto konektoru p(ipojte kabel jednotky sí'ového napájení: bíl% 
vodi" s$"ern%mi prou#ky napravo (+) a$"ist& bíl% vodi" nalevo (0). 
Poznámka: M+#ete pou#ít sí'ové napájení kompatibilní s$nosnou 
DIN-li!tou dostupnou jako volitelné vybavení (obj. ". 9026469). 

[3].   P(ipojte konektor jednotky sí'ového napájení k$zadní "ásti 
monitoru ke konektoru DC ve sm&ru znázorn&ném na 
obrázku (!rouby napravo). D+le#it% je správn% sm&r zapojení 
vodi"+ bloku napájení. 
D!le"ité: Pro napájení monitoru povinn& pou#ijte dodanou 
jednotku sí'ového napájení nebo sí'ov% blok na nosné DIN-
li!t& (volitelné vybavení). 
 
P(ipojte konektor venkovního ovládacího panelu k$zadní "ásti 
monitoru dle obrázku. 
 
Také m+#ete p(ipojit druh% voliteln% monitor ke t(etímu 
konektoru na svorkovnici (pro více informací viz p(íru"ku 
k$p(ídavnému monitoru).

[4].   P(ipn&te monitor do upev,ovacího dr#áku tak, #e umístíte na 
dr#ák nejprve horní a$poté spodní "ást monitoru.
Poznámka: Umíst&te vodi"e jednotky sí'ového napájení mezi 
upev,ovací dr#ák a$monitor.



Copyright © 2019 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved. 8

Videotelefon V100+ CS

5. MONTÁ" VENKOVNÍHO OVLÁDACÍHO PANELU

1

2

3

54

M- M+ L- L+ NO COM NC

Kabel monitoru
Kabel motorového 
pohonu brány

Kabel pro elektrick+ otvíra'/zámek

[1].   V!echny kabely protáhn&te ochrann%m !títkem proti de!ti. 

[2].    Upevn&te ochrann% !títek ke zdi/sloupku. 
 

[3].    P(ipojte:
•  kabel monitoru ke 2 prvním svorkám venkovního ovládacího 

panelu: 
M+ monitoru k$M+ venkovního ovládacího panelu;
M0 monitoru k$M0 venkovního ovládacího panelu

•  kabel elektrického otvíra"e/zámku ke svorkám L+ a$ L0 
venkovního ovládacího panelu.

•  kabel pohonu k$ v%stupu bezpe"nostního kontaktu (COM a$ NO) 
venkovního ovládacího panelu.
 
 

[4].   Venkovní ovládací panel umíst&te na ochrann% !títek proti de!ti. 

[5].   Venkovní ovládací panel p(i!roubujte na ochrann% !títek proti de!ti 
pomocí dodaného klí"e Tamper Torx.

Kameru neumís'ujte "elem ke zdroji sv&tla, jinak hrozí, #e snímky náv!t&vník+ nebudou pou#itelné.
Doporu"ujeme vám nasadit silikonové t&sn&ní mezi ochrann% !títek a$ze)/sloupek (s$v%jimkou spodní "ásti ochranného !títku) a$instalovat venkovní 
ovládací panel ve v%!ce asi 1,60$m.

Poznámka: Pro zavedení vodi"+ do svorek zatla"te na "tverec se 
zá(ezem !roubovákem, zave)te vodi"e a$pak uvoln&te.
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5.1 P+ipojení venkovního ovládacího panelu

12V 800 mA max

*

L- L+

5.1.1 K,pohonu brány Somfy 

M- M+ L- L+ NO COM NC

Elektronika pro motorové pohony Somfy

3ĜLSRMWH��� NH�VYRUNiP�67$57 NH�VYRUNiP�%86 N�þtVORYDQêP�VYRUNiP

COM 5 3 3

NO 6 4

���SUR�FHONRYp�RWHYĜHQt�
QHER

���SUR�RWHYĜHQt�SUR�SČãt�
SUĤFKRG�

    Poznámka:  Pro p(ipojení venkovního ovládacího panelu k$jinému modelu motorového pohonu brány postupujte podle instrukcí uveden%ch v$návodu 
pro montá# p(íslu!ného pohonu.

5.1.2 K,elektrickému otvíra'i/zámku
  P(ipojte v%stup  venkovního ovládacího panelu 

k$otvíra"i/zámku podle znázorn&ného schématu.
  Dodr#te polaritu +/0 dle p(ípadn%ch instrukcí v$p(íru"ce 

otvíra"e/zámku. 

* není sou!ástí dodávky

Venkovní 
ovládací panel

Poznámka:  Pokud je motorov% pohon pohán&n solárním zdrojem energie, jsou vodi"ová ovládání deaktivována. V$tomto p(ípad& musíte pro ovládání 
pohonu brány pou#ít bezdrátov% ovlada" monitoru (viz stranu 12). 

[1].  Odpojte pohon od zdroje sí'ového nap&tí.
[2].  Sejm&te kryt ovládací sk(ín& nebo motoru obsahující elektroniku.
[3].   V%stup bezpe"nostního kontaktu (COM a$NO) venkovního ovládacího panelu p(ipojte k$elektronice motorového pohonu. Pro p(ipojení venkovního 

ovládacího panelu ke vstupu kontaktu klí"e pohonu vám doporu"ujeme prostudovat si návod k$pohonu brány.
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5.2 Instalace jmenovky
[1].   Oto"te tla"ítkem volání ve sm&ru proti pohybu hodinov%ch ru"i"ek a# k$vyryté zna"ce, poté 

jej vyjm&te. 
[2].  Pro p(ístup ke jmenovce Vyjm&te kulatou membránu.
[3].   Napi!te své jméno na bíl% !títek permanentním popisova"em a$poté !títek a$jeho membránu 

ulo#te zp&t do místa ur"ení.
[4].   Pomocí zna"ek nasa)te volací tla"ítko na venkovní ovládací panel a$oto"te jím  

ve sm&ru hodinov%ch ru"i"ek a# do zacvaknutí.

5.3 Uvedení instalace pod nap,tí
Na konci montá#e p(ipojte pohon brány zp&t ke zdroji sí'ového elektrického napájení.
Poté zapojte dodanou jednotku sí'ového napájení do elektrické zásuvky.
D!le"ité: Jednotka sí'ového napájení musí b%t umíst&na v$ blízkosti monitoru a$musí b%t 
snadno p(ístupná.

6. NASTAVENÍ VIDEOTELEFONU

6.1 Nastavení monitor 
Stisknutím tla"ítka „aktivace mikrofonu“ na 2$sekundy si na svém monitoru zobrazíte hlavní nabídku menu. Op&tovn%m stisknutím tla"ítka „aktivace 
mikrofonu“ se m+#ete pohybovat mezi jednotliv%mi polo#kami nabídky menu. P(i p(echod& z$jedné ikony na druhou se její název a$daná polo#ka 
rozjasní. Stisknutím tla"ítek „elektrick% otvíra"/zámek“ a$„brána“ m+#ete m&nit parametry rozjasn&né polo#ky. 

6.1.1 Dostupná nastavení, kdy& monitor nekomunikuje 
Následující tabulka popisuje v!echny mo#nosti nabídky menu a$jejich funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* U$sestav s$p(ídavn%m monitorem. Dal!í informace najdete v$u#ivatelské p(íru"ce p(íslu!ného monitoru. 
Poznámka: V$p(ípad& sestavy s$jedin%m monitorem musí b%t dan% parametr nastaven na „1“ 

6.1.2 Dostupná nastavení, pokud monitor komunikuje 
Následující tabulka uvádí v!echny polo#ky nabídky menu a$jejich funkce 

Umo#,uje nastavit hlasitost konverzace.
Umo#,uje nastavit jas monitoru.
Umo#,uje nastavit barvy monitoru.
Umo#,uje nastavit kontrast monitoru.  

 
 
 

1 2

Umo#,uje vybrat zvon&ní monitoru (v%b&r ze 6 zvon&ní).

Umo#,uje nastavovat hlasitost elektrického zvonku monitoru.
Umo#,uje nastavit jas monitoru.
Umo#,uje nastavit barvy monitoru.
Umo#,uje nastavit kontrast monitoru.
Umo#,uje nastavit dobu aktivace otvíra"e (2, 5 nebo 10 s)
Umo#,uje nastavit monitor jako hlavní nebo vedlej!í*.
Umo#,uje ukon"it nabídku menu

1
2

SELECT

Zobrazení 
nabídky 
menu / 
V%b&r 

mo#ností

Zm&na 
parametr+ 
mo#nosti 
nastavení
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6.2 Nastavení venkovního ovládacího panelu
6.2.1 Nastavení hlasitosti reproduktoru

  Pro nastavení hlasitosti reproduktoru venkovního ovládacího 
panelu pou#ijte !roubovák, pomocí kterého budete otá"et 
potenciometrem na zadní stran& venkovního ovládacího panelu: 
• ve sm&ru hodinov%ch ru"i"ek pro zv%!ení hlasitosti.
• proti sm&ru pohybu hodinov%ch ru"i"ek pro sní#ení hlasitosti.

6.2.2 Nastavení zvukového signálu volacího tla'ítka 
Nastavit lze dv& úrovn& hlasitosti: slabá / silná. 
Stiskn&te na 5$sekund volací tla"ítko, dokud nezazní pípnutí, které 
vám signalizuje zvolenou úrove, hlasitosti – slabou nebo silnou. 
Pro zm&nu stavu znovu stiskn&te tla"ítko na déle ne# 5$sekund.

Tla'ítko pro 
nastavení 
hlasitosti 
reproduktoru

7. BEZDRÁTOV% OVLADA$ PRO ZA-ÍZENÍ SOMFY RTS

Monitor je vybaven radiovysíla"em Radio Technologie Somfy (RTS). Je kompatibilní v%hradn& s$p(ístroji vybaven%mi technologií Radio Technologie Somfy 
(RTS).
Pou#ívá se pro samostatné nebo sou"asné ovládání za(ízení zna"ky Somfy, jako nap(íklad:
• pohon gará#ov%ch vrat,
• p(ijíma" osv&tlení,
• pohon rolety,
• pohon brány.

Tuto funkci umo#,uje systém radiokanál+ ozna"en%ch kontrolkami.
Ka#d% kanál odpovídá jednomu ur"itému dálkovému ovlada"i a$m+#e ovládat jedno nebo n&kolik za(ízení. Po"et za(ízení, která lze ovládat prost(ednictvím jednoho 
kanálu, není omezen. Navigace mezi jednotliv%mi kanály se provádí pomocí tla"ítka pro v%b&r kanálu „select“.
Pro v+b*r zvoleného kanálu pro bezdrátové ovládání vybavení
Stiskn&te tla"ítko pro v%b&r kanálu „select“: kontrolka zvoleného se rozbliká. 
Prove)te pot(ebn% po"et stisk+ tla"ítka pro volbu kanálu „select“, aby  
kontrolky indikovaly po#adovan% kanál.
Poznámka: Pro ozna"ení 5. kanálu svítí v!echny kontrolky.
D!le"ité:  Dbejte na to, aby bezdrátov& ovládané za(ízení nebylo umíst&no p(íli! daleko od monitoru.

7.1 Spárování za+ízení Somfy RTS (Radio Technologie Somfy) 
Pro spárování za(ízení RTS (Radio Technologie Somfy) postupujte ve dvou krocích:
- Identifikujte p+vodní ovlada" RTS za(ízení (dálkové ovládání, vysíla"…).
- Spárujte monitor se za(ízením RTS na vámi zvoleném kanálu.
 
P.íklad: P.idání rolety Somfy RTS
Poznámka: Pro provedení tohoto postupu musí b%t monitor p(ipojen ke zdroji sí'ového elektrického napájení.

[1].   Ur"ete p+vodní ovlada" rolety, tzn. ovlada" nebo dálkov% ovlada", kter% ovládá pouze tuto roletu.
Poznámka:  - Pokud je p+vodní ovlada" ztracen% nebo rozbit% a$byl jedin%, kter%m bylo mo#né roletu ovládat, kontaktujte n&kterého z$na!ich poradc+ firmy Somfy. 

- Pokud roletu ovládá je!t& dal!í ovlada", pou#ijte jej pro provedení následujících krok+.
[2].   Pootev(ete roletu pomocí tohoto p+vodního ovlada"e.
[3].   Stiskn&te tla"ítko PROG originálního ovlada"e a# do pohybu rolety tam a$zp&t (nebo se ozve série 3 pípnutí). Funkce PROG je aktivovaná na dobu 

2$minut.
[4].    Zvolte voln% kanál stisknutím tla"ítka voli"e kanálu „select“ monitoru.
[5].   Tenk%m p(edm&tem krátce stiskn&te tla"ítko PROG umíst&né na pravém okraji monitoru. Roleta vykoná pohyb tam a$zp&t (nebo se ozve série 8 

pípnutí).

STOP

SELECT
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Zvlá(tní p.ípad: p.idat za.ízení k,ji& obsazenému kanálu.
K$jednomu rádiovému kanálu m+#ete na"íst n&kolik za(ízení Somfy RTS a$vytvá(et tak skupiny za(ízení. 
V!echna za(ízení p(i(azená ke stejnému kanálu budou poté fungovat spole"n&. Pro p(idání za(ízení postupujte podle v%!e 
popsaného postupu: 7.1 Spárování za(ízení RTS (Radio Technologie Somfy). Ve fázi v%b&ru kanálu vyberte ji# obsazen% zvolen% kanál. 
Poznámka: Pro dosa#ení optimální ergonomie pou#ívání vám doporu"ujeme na jeden rádiov% kanál umístit vybavení stejného typu. 
 

7.2 Odebrání za+ízení Somfy RTS (Radio Technologie Somfy)  
Ovlada" za(ízení RTS lze odebrat: kdy# je za(ízení ji# s$monitorem spárováno, zahájením v%!e popsaného postupu zru!íte spárování.

STOP

SELECT

3

3

3
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7.3 Na(tení motorového pohonu brány do pam,ti monitoru

• Dejte monitor do úrovn& motorového pohonu brány a$napájejte prost(ednictvím jeho 
jednotky sí'ového napájení$(A).
• Otev(ete kryt svého motorového pohonu, abyste získali p(ístup k$jeho elektronice
• Stiskn&te na 2$sekundy tla"ítko Power  na elektronice va!eho pohonu (není-li 
toto tla"ítko k$dispozici, p(ejd&te rovnou na dal!í krok). Kontrolka elektroniky se rozsvítí 

.

• Umíst&te centrální spodní "ást monitoru na ter" elektroniky motorového pohonu$(B).
• Zvolte na monitoru voln% kanál a$stiskn&te a$dr#te po dobu$1 sekundy tla"ítko PROG$(11) 
umíst&né v$dolní "ásti na pravé stran& monitoru$(C).  

Rozsvítí se kontrolka motorového pohonu 

> 2 s.

 a$následn& zhasne.  

• Nyní je motorov% pohon na"ten v$pam&ti monitoru. Otev(ení nebo zav(ení va!í brány 
m+#ete nyní ovládat pomocí bezdrátového ovlada"e. 
 
Více podrobností naleznete v$p(íru"ce k$motorovému pohonu SOMFY, v$odstavci „P(idání 
dálkového ovlada"e se 3$tla"ítky“.

12
13

11

C
B

A

1

8. OBSLUHA

8.1 Odpov,/ náv't,v,
Kdy# náv!t&vník stiskne volací tla"ítko venkovního ovládacího panelu, monitor p(ehraje 1 melodii a$zobrazí se obrázek náv!t&vníka.

Stiskn&te tla"ítko „aktivace mikrofonu“ . Na displeji se zobrazí ikona „aktivace mikrofonu“.
M+#ete hovo(it s$náv!t&vníkem.
Poznámka: Maximální délka komunikace s$va!ím náv!t&vníkem je 2$minuty.

Stisknete-li znovu tla"ítko „aktivace mikrofonu“ , obrazovka monitoru zhasne a$komunikace se p(eru!í.

8.2 Otev+ení brány 
Je-li obrazovka monitoru rozsvícená nebo zhasnutá, stiskn&te tla"ítko „brána“ .

Je-li obrazovka monitoru rozsvícená, zobrazí se ikona „brána“ a$poté b&hem otevírání brány obrazovka zhasne.

8.3 Odemknutí elektrického otvíra(e/zámku
Je-li obrazovka monitoru rozsvícená nebo zhasnutá, stiskn&te tla"ítko „elektrick% otvíra"/zámek“ .

Je-li obrazovka rozsvícená, zobrazí se ikona „elektrick% otvíra"/zámek“ a$poté b&hem odemykání obrazovka zhasne.

8.4 Bezdrátové ovládání za+ízení Somfy RTS z*monitoru
[1].   Zvolte kanál p(i(azen% k$za(ízení, které chcete ovládat stisknutím tla"ítka pro v%b&r kanálu: kontrolka zvoleného 

se rozbliká. 
Prove)te pot(ebn% po"et stisk+ tla"ítka pro volbu kanálu, aby kontrolky indikovaly po#adovan% kanál.

[2].   Ovládejte své za(ízení pomocí tla"ítek Otev(eno/rozsvíceno, STOP a$ Zav(eno/zhasnuto monitoru. 
Za(ízení bude reagovat, jak je uvedeno v$tabulce ní#e:

STOP

SELECT

STOP
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Ovládané za.ízení
Stiskn*te tla'ítko:

Tla'ítko otev.ít/rozsvítit STOP Zav.ít/zhasnout 
Gará#ová vrata Otev(ít Zastavit (jsou-li vrata v$pohybu) Spustit
Osv&tlení Zap – Vyp

Roleta Otev(ít Zastavit (je-li roleta v$pohybu) Spustit

Brána Otev(ít Zastavit (je-li brána v$pohybu) Spustit

9. ÚDR"BA

9.1 $i't,ní
Údr#ba videotelefonu se provádí such%m a$m&kk%m hadrem, bez rozpou!t&del.
P(ed "i!t&ním odpojte p(ístroj od nap&tí.

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnit.ní monitor

Displej
Barva 
Rozm&ry: 4.3", tzn. 10,9 cm
Rozli!ení: 480 . 272 pixel+

Po"et zazvon&ní 6
Nastavení V%b&r zvon&ní, hlasitost zvon&ní, hlasitost poslechu, barvy, jas, kontrast, doba elektrického otvíra"e
Maximální délka hovoru 2 minuty

Jmenovité nap&tí

Typ Jednotka sí'ového napájení: 100–240 V$AC, 50/60 Hz, 0,6 A$max. 
V%stup: 24 V$DC, 1 A

Ochrana proti 
!patn& dodr#ené 
polarit&

Ano

Upevn&ní Nást&nn% dr#ák
Rozm&ry (! . v$. h) 130 . 185 . 22$mm
Provozní teplota 010$°C a# +55$°C

5kanálov% vysíla"

Dosah radiosignálu 200$m, na volném prostranství

Kmito"tové pásmo  RTS - 433,42$MHz
       < 10$mW

Venkovní ovládací panel

Kamera Zorn% úhel: H = 102°, V$= 65°
No"ní vid&ní Infra"ervené LED

V%stupy Otvíra": 12$V, 800$mA
Bezp. kontakt

*as aktivace v%stupu elektrického 
otvíra"e 2, 5 nebo 10$sekund

Doba aktivace bezpe"nostního kontaktu 1 sekunda
Dr#ák !títku /$volací tla"ítko Podsvícené
Upevn&ní Povrchová montá# s$ochrann%m !títkem proti de!ti
Materiály Hliník a$plast
Rozm&ry (! . v$. h) 77 . 151 . 45$mm
Nastavení Hlasitost reproduktoru
Provozní teplota 020$°C a# +55$°C

Stupe, krytí IP$X4
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