
Samostatná vnit řní jednotka 
domovního videotelefonu V200 PRO 

CZ Návod k instalaci a obsluze 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE. BEZPEČNOST 
 

Obecné informace 
Před prováděním instalace výrobku si pozorně přečtěte tento návod k instalaci  
a bezpečnostní pokyny. Důsledně dodržujte veškeré uvedené postupy a návod si 
uschovejte pro případ potřeby. 

Než začnete s instalací, ujistěte se o kompatibilitě výrobku s připojovanými 
zařízeními a příslušenstvím. 

Tento návod popisuje instalaci a používání výrobku. 

Instalace a používání výrobku pro jiné účely, než jsou firmou Somfy stanoveny, 
neodpovídá normám a – stejně jako nedodržení postupů uvedených v návodu – 
znamená v důsledku ztrátu záruky a zbavuje firmu Somfy jakékoli odpovědnosti za 
možné následky. 

Firma Somfy nemůže nést odpovědnost za případné změny norem a standardů 
provedené po datu vydání tohoto návodu. 

Firma Somfy tímto prohlašuje, že přístroj splňuje základní požadavky  
a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/CE. Prohlášení o shodě je 
k dispozici na stránkách www.somfy.com/ce (Visiophone couleur 2 fils 
V200 RTS). 

Uvedená vyobrazení nejsou závazná, jsou pouze ilustrační. 

Obecné bezpe čnostní pokyny 
Dohlédněte na děti, aby si nehrály s dálkovým ovladačem. 

Zabraňte styku vnitřní jednotky s kapalinami (polití, zatečení apod.). 

Výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez odpovídajících zkušeností 
či znalostí, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost 
nebo byly odpovědnou osobou předem poučeny o používání tohoto výrobku. 

Okolnosti používání 
Dosah bezdrátového signálu je omezen normami upravujícími provoz bezdrátových 
přístrojů. 

Dosah bezdrátového signálu silně závisí na prostředí, v němž je výrobek používán. 
Nachází-li se v blízkosti instalace silný elektrospotřebič, může docházet k výpadkům 
signálu. Ty se mohou objevit i při průchodu stěnami a příčkami, v závislosti na použitém 
stavebním materiálu. 

Výkon výrobku se může zhoršit, používáte-li současně s ním další bezdrátové přístroje 
(např. bezdrátová hi-fi sluchátka) pracující na stejné frekvenci. 

Recyklace 
Vyřazený výrobek ani použité baterie nevyhazujte mezi směsný komunální 
odpad. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě nebo na schváleném 
recyklačním dvoře k ekologické likvidaci. 

 

 

POPIS VÝROBKU 
 

Tato samostatná vnitřní jednotka je určena k používání jako druhá (pobočná) vnitřní jednotka domovního 
videotelefonu V200 PRO, instalovaná např. na dalším podlaží nebo na jiném místě v budově. Vedle videohovoru 
s příchozím umožňuje dálkově ovládat bránu či branku. K již instalované vnitřní jednotce se připojuje kabelem. 

 

 

 Č. Označení Popis 
 1 Displej Umožňuje vidět příchozího. 
Dálkové 
ovlada če 
s kabelovým 
připojením 

2 Tlačítko pro zapnutí mikrofonu Aktivuje mikrofon vnitřní jednotky, aby bylo možno 
odpovědět příchozímu. 

3 Tlačítko pro odemknutí Ovládá motorizovanou vjezdovou bránu nebo 
elektrický zámek. 

Bezdrátové 
dálkové 
ovlada če 

4 Tlačítko pro otevření/rozsvícení Dá povel k otevření garážových vrat, vytažení 
předokenní rolety, otevření vjezdové brány nebo 
k rozsvícení venkovního osvětlení. 

5 Tlačítko STOP Dá povel k zastavení započatého pohybu garážových 
vrat, předokenních rolet a vjezdové brány. 

6 Tlačítko pro zavření/zhasnutí Dá povel k zavření garážových vrat, stažení 
předokenní rolety, zavření vjezdové brány nebo 
ke zhasnutí venkovního osvětlení. 

 7 Kontrolky bezdrátových kanálů Každá kontrolka zastupuje jeden kanál. 
 8 Tlačítko pro výběr kanálu Umožňuje výběr kanálu pro ovládání garážových vrat, 

předokenní rolety, vjezdové brány, osvětlení nebo 
volitelného příslušenství na pátém kanálu  
(pro více informací o kanálech viz str. 10 návodu 
k instalaci sady domovního videotelefonu V200 PRO) 

 9 Kontrolka zapnutí mikrofonu Informuje uživatele o tom, zda je aktivován mikrofon 
vnitřní jednotky pro komunikaci s příchozím. 

 10 Regulátor hlasitosti zvonění Umožňuje nastavit hlasitost zvonění vnitřní jednotky. 
 11 Regulátor barevného kontrastu Umožňuje nastavit barevný kontrast displeje vnitřní 

jednotky. 
 12 Regulátor jasu Umožňuje nastavit jas displeje vnitřní jednotky. 
 13 Regulátor hlasitosti odposlechu Umožňuje nastavit hlasitost reproduktoru vnitřní 

jednotky. 
 14 Tlačítko PROG Slouží ke spárování vnitřní jednotky se zařízeními RTS 

(Radio Technology Somfy) za účelem jejich 
bezdrátového ovládání. 

 15 Prostor pro vložení baterie Prostor pro baterii typu CR2430 (je součástí balení) do 
vysílače bezdrátového signálu. 

 16 Svorkovnice Slouží k propojení vnitřní jednotky s venkovní 
jednotkou a k připojení síťového adaptéru. 

 

Rozměry (v mm) 
 

 * šířka včetně kovového držáku  
 



 

 

INSTALACE DRUHÉ VNITŘNÍ JEDNOTKY 
 

 Před provád ěním zásahu do stávající instalace odpojte sí ťový adaptér první vnit řní jednotky. 

► Instalace druhé (pobo čné) vnit řní jednotky 
[1]. Připevněte držák vnitřní jednotky na stěnu.  

Důležité:  Je nutno dodržet orientaci vyznačenou na držáku nápisem „UP“. 

[2]. Připojte kabel síťového adaptéru ke konektoru „DC“ vnitřní jednotky: Černý vodič bíle čárkovaný nalevo (+), vodič celý černý napravo (-).  
Poznámka:  Konektor je instalován na zadní straně vnitřní jednotky – za účelem připojení kabeláže jej vyjměte. 

[3]. Nasaďte konektor síťového adaptéru zpět na jeho místo na zadní straně vnitřní jednotky, jak je znázorněno na nákresu (šrouby musí směřovat doprava); na polaritě vodičů síťového adaptéru záleží. 

[4]. Důležité: Maximální možná vzdálenost mezi oběma vnitřními jednotkami je 30 m. Použijte dvoužilový kabel s průřezy vodičů alespoň 0,5 mm2. 

Druhou (pobočnou) vnitřní jednotku připojte k první (hlavní) vnitřní jednotce prostřednictvím konektorů „P2“, instalovaných na zadní straně vnitřních jednotek, a to následujícím způsobem:  
- svorku „P2 +“ první vnitřní jednotky propojte se svorkou „P2 +“ druhé vnitřní jednotky,  
- svorku „P2 –“ první vnitřní jednotky propojte se svorkou „P2 –“ druhé vnitřní jednotky. 

[5]. Nasaďte vnitřní jednotku na držák. 

 

 

 

► Připojení instalace ke zdroji nap ětí 
Zapojte do zásuvky síťové adaptéry obou vnitřních jednotek. 

Důležité: Síťový adaptér má být instalován v blízkosti vnitřní jednotky a má být snadno přístupný. 

 

 

POUŽÍVÁNÍ – OBSLUHA 
 

Když příchozí stiskne tlačítko zvonku  na venkovní jednotce, vnitřní jednotky dvakrát zazvoní a na jejich displejích se zobrazí snímek příchozího. 

► Odpovídání p říchozímu 

Na jedné z vnitřních jednotek stiskněte tlačítko pro zapnutí mikrofonu . Kontrolka zapnutí mikrofonu se rozsvítí. Nyní můžete hovořit s příchozím. 

Poznámka:  Maximální délka hovoru je 2 minuty. 

Po opětovném stisknutí tlačítka pro zapnutí mikrofonu  displej vnitřní jednotky zhasne a hovor se ukončí. 

► Otevření vjezdové brány / odemknutí elektrického zámku 

V průběhu hovoru s p říchozím 

Na jedné z vnitřních jednotek stiskněte tlačítko pro odemknutí . 

Po otevření brány, resp. odemknutí elektrického zámku, displeje obou vnitřních jednotek zhasnou. 

Mimo p řípad hovoru s p říchozím 

Na jedné z vnitřních jednotek stiskněte tlačítko pro zapnutí mikrofonu . Displej se rozsvítí. Pro ovládání brány (např. pro její zavření) či elektrického zámku stiskněte tlačítko pro odemknutí . Displej zhasne. 

Poznámka:  Aby bylo možno tímto způsobem vjezdovou bránu či elektrický zámek ovládat, je zapotřebí, aby tlačítko pro odemknutí  bylo stisknuto, dokud displej vnitřní jednotky svítí. 

Připojení vodi čů 
síťového adaptéru 

První (hlavní) vnit řní jednotka 

Směr k venkovní jednotce  

Druhá (pobo čná) vnit řní jednotka  

Druhá (pobo čná) 
vnit řní jednotka 

Je nutno dodržet orientaci 
vyzna čenou na držáku 
nápisem „UP“. 


