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Váš domový videotelefón Classe 300X Wi-fi, ihneď k dispozícii!
Odpovedzte na volanie

1. Dotknite sa, aby ste odpovedali na volanie, blikanie LED sa stane neprerušovaným, 
pre ukončenie volania sa znova dotknite tlačidla pripojenia.

2. Ak bude treba, počas volania sa dotknite obrazovky, aby sa zobrazili ikony regulácie 
zvuku / videa.

3. Dotknite sa ikon  a  pre reguláciu parametrov. 
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Odpovězte na volání

1. Dotkněte se, abyste odpověděli na volání, blikání LED se stane nepřerušovaným, pro ukončení 
volání se znovu dotkněte tlačítka připojení.

2. Jestliže bude třeba, během volání se dotkněte obrazovky, aby se zobrazily ikony regulace 
zvuku/videa.

3. Dotkněte se ikon  a  pro regulaci parametrů.
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Regulujte .

Deaktivujte mikrofon.

Regulujte jas obrazu.

Regulujte kontrast obrazu.

Regulujte barevnost obrazu. 
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A. Regulujte hlasitosť.
B. Deaktivujte mikrofón.
C. Regulujte jas obrazu.
D. Regulujte kontrast obrazu.
E. Regulujte farebnosť obrazu.

4. Dotknite sa pre otvorenie zámku zo vstupného panelu. Tlačidlo zámku sa krátko 
rozsvieti a signalizuje, že zámok bol otvorený. 
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Skontrolujte záznamník
Pokiaľ je v záznamníku prítomná jedna alebo viac neprečítaných správ, na Home Page 
sa vnútri príslušnej ikony objaví číselné označenie a led prítomnosť správ bude blikať.

1. Dotknite sa pre vstup do záznamníku a zobrazenie správy. 

2. Dotknite sa pre otvorenie správy. 
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Zkontrolujte záznamník

1. Dotkněte se pro vstup do záznamníku a zobrazení zprávy.

2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

10:36 

Kamery Poznámky

Intercom

 videokamera

Pager

1

1

Pokud je v záznamníku přítomna jedna nebo více nepřečtených zpráv, na Home Page se uvnitř 
příslušné ikony objeví číselné označení a led přítomnosti zpráv bude blikat.
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Regulujte .

Odstraňte zprávu.

Začátek a konec zprávy.

Vraťte se na obrazovku 
záznamníku. 

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

A. Regulujte hlasitosť
B. Odstráňte správu
C. Začiatok a koniec správy
D. Vráťte sa na obrazovku záznamníka. 

Správa sa automaticky prehrá.

3. Dotknite sa pre prerušenie alebo pokračovanie prehrávania. 
Je možné nastaviť parametre prehrávania správy: 
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4. Dotknite sa pre návrat na Home Page. 
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Označení stavu zprávy automaticky přejde na “přečtená” , ��� zmizí číselné označení na Home 
Page

4. Dotkněte se pro návrat na Home Page.
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Označenie stavu správy automaticky prejde na „prečítaná“, taktiež zmizne číselné označenie  
na Home Page. 
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Zobrazte kamery a prepínajte medzi nimi
Ak sú v systéme prítomné videokamery, môžete ich zapnúť vo vyhradenej sekcii alebo 
pomocou tlačidla samozapínanie.

1. Dotknite sa pre zobrazenie videokamier  vo vašom systéme. 
Rozsvieti sa príslušné tlačidlo a displej zobrazí obraz kamery.
Pre nastavenie videokamery pozri Odpovedzte na volanie.

2. Tlačidlo pripojenia bliká, dotknite sa ho pre aktiváciu hlasovej komunikácie. 



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka

1110

Rý
ch

la
 p

rí
ru

čk
a

11

3. Dotkněte se pro přechod na zobrazení jiné videokamery (cyklování), tlačítko se rozsvítí 
během přechodu z jedné kamery na druhou.
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Pozn.: můžete přecházet z jedné videokamery na druhou i bez  zvuku.
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3.  Dotknite sa pre prechod na zobrazenie inej videokamery (cyklovanie), tlačidlo sa 
rozsvieti počas prechodu z jednej kamery na druhú.

Pre ukončenie zobrazovania videokamier počkajte 30s než sa kamera sama vypne.
Pozn.: môžete prechádzať z jednej videokamery na druhú aj bez aktivácie zvuku.
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Napište nebo nahrajte zprávu
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Napíšte alebo nahrajte správu
Môžete napísať textovú správu alebo nahrať hlasovú správu pre iného užívateľa, ktorý 
ju môže následne modifikovať, aby odpovedal, alebo vložiť novú.

1. Dotknite sa pre napísanie a/alebo nahranie správy. 

2. Dotknite sa pre napísanie textovej správy. 
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5. Dotkněte se pro nahrání zvukové zprávy.

Poznámky

10 październik, 18:34
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3. Pre písanie použite klávesnicu.
4. Dotknite sa pre uloženie textovej správy.
Pozn.: neuložené správy budú stratené. 

5. Dotknite sa pre nahranie zvukovej správy. 
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6. Spustite nahrávanie a nahovorte zvukovú správu.

7. Dotknite sa pre zastavenie nahrávania alebo počkajte až uplynie stanovená doba. 
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9. Dotkněte se pro  zvukové zprávy.
Pozn.: neuložené zprávy budou ztraceny.
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8. Dotknite sa pre opätovné počúvanie zvukovej správy. 
9. Dotknite sa pre uloženie zvukovej správy.
Pozn.: Neuložené správy budú stratené.
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Zavolejte jinou místnost nebo byt (Intercom)

1. Dotykem zobrazíte iterkomy které jsou k dispozici.
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1. Dotykom zobrazíte iterkomy, ktoré sú k dispozícii.

2. Dotknite sa pre aktiváciu interkomového volania.

Zavolajte inú miestnosť alebo byt (Intercom)
Môžete komunikovať s iným zariadením nainštalovaným v inej miestnosti Vášho bytu 
alebo so zariadením v inom byte.
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3. Dotkněte se pro ukončení volání.

3

Když volaný odpoví, objeví se ikony pro regulaci zvuku, viz Odpovězte na volání.

Tlačítko (A) se rozsvítí, což označuje, že probíhá volání.
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Když volaný odpoví, objeví se ikony pro regulaci zvuku, viz Odpovězte na volání.

Tlačítko (A) se rozsvítí, což označuje, že probíhá volání.
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Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Tlačidlo (A) sa rozsvieti, čo označuje, že prebieha volanie.

Keď volaný odpovie, objavia sa ikony pre reguláciu zvuku, pozri Odpovedzte na volanie.
Pozn.: V prípade volania zo vstupného panelu má toto volanie prioritu a interkomové volanie sa preruší.
3. Dotknite sa pre ukončenie volania.
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Odpojte smartphone od zařízení

1. Dotkněte se pro zobrazení smartphonů připojených k uživateli.

2. Dotkněte se pro odpojení smartphonu.
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j.smith@legrand.com

e.brown@legrand.com

1

j.smith@legrand.com

smartphone 1

smartphone 2

2

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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Odpojte smartphone od zařízení

1. Dotkněte se pro zobrazení smartphonů připojených k uživateli.

2. Dotkněte se pro odpojení smartphonu.
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 >  > 

j.smith@legrand.com

e.brown@legrand.com

1

j.smith@legrand.com

smartphone 1

smartphone 2

2

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

1. Dotknite sa pre zobrazenie smartphonov pripojených k užívateľovi.

2. Dotknite sa pre odpojenie smartphonu.

Odpojte smartphone od zariadenia
V prípade, že chcete odstrániť možnosť, aby nejaký smartphone pripojený k nejakému 
užívateľovi / účtu mohol aj naďalej komunikovať s Vaším zariadením Classe 300X Wi-fi 
(napr. poškodenie / odcudzenie smartphonu), je potrebné tento smartphone manuál-
ne odpojiť.
Nastavenia> Všeobecné> Priradené účty
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3. Dotkněte se pro potvrzení.

j.smith@legrand.com

smartphone 2

j.smith@legrand.com

Stiskněte koš pro odpojení smartphonu. 
Stiskněte odstraňte uživatele pro odpojení uživatele a všech jeho 
smartphonů.

smartphone 1

smartphone 2

Chystáte se odpojit smartphone, nebude již 
moci komunikovat s připojenými funkcemi 

dveřního videotelefonu. Jste si jisti?

Ano Ne

3

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

3. Dotknite sa pre potvrdenie.

Pozn.: pre znovu pripojenie smartphonu k zariadeniu Classe 300X Wi-fi je potrebné ho autentizovať cez 
aplikáciu DOOR ENTRY.

22
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��	�����������



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka

20

Rý
ch

la
 p

rí
ru

čk
a

20

Ry
ch

lá
 p

řír
uč

ka

Odeberte uživatele ze zařízení
V případě, že chcete odstranit možnost, aby nějaký uživatel mohl i nadále komunikovat s Vaším 
zařízením Classe 300 Wi-fi (např. odcizení smartphonu), je třeba ho odebrat ze zařízení.
Následující proceduru můžete provést jak ze zařízení Classe 300 Wi-fi nebo, jestliže není k dispozici, z 
aplikace DOOR ENTRY.

Přes Classe 300X:
 >  > 
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j.smith@legrand.com

e.brown@legrand.com

1

j.smith@legrand.com

smartphone 1

smartphone 2
2

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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Odeberte uživatele ze zařízení
V případě, že chcete odstranit možnost, aby nějaký uživatel mohl i nadále komunikovat s Vaším 
zařízením Classe 300 Wi-fi (např. odcizení smartphonu), je třeba ho odebrat ze zařízení.
Následující proceduru můžete provést jak ze zařízení Classe 300 Wi-fi nebo, jestliže není k dispozici, z 
aplikace DOOR ENTRY.

Přes Classe 300X:
 >  > 

�� ��!��/!�� ������%����%��,�� , !��� �� �%�� ��!� "!��"3 #�!�� �

�� ��!��/!�� �����������*�,�"3 #�!����

j.smith@legrand.com

e.brown@legrand.com

1

j.smith@legrand.com

smartphone 1

smartphone 2
2

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

1. Dotknite sa pre zobrazenie prístrojov priradených tomuto užívateľovi.

2. Dotknite sa pre odobratie užívateľa.

Odoberte užívateľa zo zariadenia
V prípade, že chcete odstrániť možnosť, aby nejaký užívateľ mohol aj naďalej komunikovať s Vaším 
zariadením Classe 300X Wi-fi (napr. odcudzenie smartphonu), je potrebné ho odstrániť zo zariadenia. 
Nasledujúcu procedúru môžete vykonať ako zo zariadení Classe 300X Wi-fi alebo, ak nie je k dispozí-
cii, z aplikácie DOOR ENTRY.
Cez Classe 300X:
Nastavenie> Všeobecné> Priradené účty
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DOOR ENTRY

Kamera
 v 

Door Entry

E-mail

Password

 mi

 

UŽ VATEL

James Smith
(J.Smith@legrand.com)

Edward Brown
(E.Brown@legrand.com)

DOOR ENTRY

Kamera

Menu

Účet

Help

Logout

Vzhledem k tomu, že smartphone není k dispozici (např. odcizení smartphonu), přes jiný 
smartphone proveďte autentizaci pomocí údajů uživatele, kterého chcete odebrat.

Pomocí smartphonu

3. Dotkněte se pro potvrzení.

5. Dotkněte se pro odebrání uživatele.
Pozn.: Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat pozvat jiným uživatelem nebo jestliže 
neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení.

j.smith@legrand.com

Stiskněte koš pro odpojení smartphonu. 
Stiskněte odstraňte uživatele pro odpojení uživatele a všech jeho 
smartphonů.

smartphone 1

smartphone 2

Odstraňte uživatele

Chystáte se odpojit uživatele, nebude již 
moci komunikovat s funkcemi dveřního 

videotelefonu. Jste si jisti?

Ano Ne

3

3

1

2 4

5

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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DOOR ENTRY

Kamera

Zámky

 v 
Door Entry

E-mail

Password

 mi

 

UŽ VATEL

James Smith
(J.Smith@legrand.com)

Edward Brown
(E.Brown@legrand.com)

DOOR ENTRY

Kamera

Zámky

Menu

Účet

Help

Logout

Vzhledem k tomu, že smartphone není k dispozici (např. odcizení smartphonu), přes jiný 
smartphone proveďte autentizaci pomocí údajů uživatele, kterého chcete odebrat.

Pomocí smartphonu

3. Dotkněte se pro potvrzení.

5. Dotkněte se pro odebrání uživatele.
Pozn.: Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat pozvat jiným uživatelem nebo jestliže 
neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení.

j.smith@legrand.com

Stiskněte koš pro odpojení smartphonu. 
Stiskněte odstraňte uživatele pro odpojení uživatele a všech jeho 
smartphonů.

smartphone 1

smartphone 2

Odstraňte uživatele

Chystáte se odpojit uživatele, nebude již 
moci komunikovat s funkcemi dveřního 

videotelefonu. Jste si jisti?

Ano Ne

3

3

1

2 4

5

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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DOOR ENTRY

Kamera
 v 

Door Entry

E-mail

Password

 mi

 

UŽ VATEL

James Smith
(J.Smith@legrand.com)

Edward Brown
(E.Brown@legrand.com)

DOOR ENTRY

Kamera

Menu

Účet

Help

Logout

Vzhledem k tomu, že smartphone není k dispozici (např. odcizení smartphonu), přes jiný 
smartphone proveďte autentizaci pomocí údajů uživatele, kterého chcete odebrat.

Pomocí smartphonu

3. Dotkněte se pro potvrzení.

5. Dotkněte se pro odebrání uživatele.
Pozn.: Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat pozvat jiným uživatelem nebo jestliže 
neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení.

j.smith@legrand.com

Stiskněte koš pro odpojení smartphonu. 
Stiskněte odstraňte uživatele pro odpojení uživatele a všech jeho 
smartphonů.

smartphone 1

smartphone 2

Odstraňte uživatele

Chystáte se odpojit uživatele, nebude již 
moci komunikovat s funkcemi dveřního 

videotelefonu. Jste si jisti?

Ano Ne

3

3

1

2 4

5

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

3. Dotknite sa pre potvrdenie.
Pomocou smartphonu
Vzhľadom na to, že smartphone nie je k dispozícii (napr. odcudzenie smartphonu), cez iný 
smartphone vykonajte autentizáciu pomocou údajov užívateľa, ktorého chcete odstrániť.

1. Zadajte login a heslo užívateľa, ktoré chcete odobrať.
2. Dotknite sa pre Vašu autentizáciu.
3. Dotknite sa pre otvorenie menu nastavenia
4. Dotknite sa pre otvorenie sekcie užívateľov. 

5. Dotknite sa pre odobratie užívateľa. 
Pozn.: Pre znovu priradenie Vášho užívateľa sa musíte nechať pozvať iným užívateľom alebo ak 
neexistujú iní užívatelia, znovu vykonať procedúru priradenie.
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1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu

4

32 2

1

���	��� �
����	� � ������ ���
Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení 
schodiště (základní , další  viz 
Vaše instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je .

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní 

 jsou 
jednoduché a v této 
příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

1. Home Page

2. Hmatové vodítka

3. Kapacitné tlačidlá funkcií videotelefónu

4. Led stavu
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Obecné informace

1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu

4
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

 Dobrý deň, volám 
sa BTTrick a mojou 
úlohou je Vám pomôcť 
pri konfigurácii za-
riadenia. Štandardné 
konfigurácie sú jedno-
duché a v tomto návo-
de dobre vysvetlené. 
Chcem Vás zoznámiť s 
rôznymi „trikmi“, ktoré 
uľahčujú používanie 
Vášho nového zariade-
nia Classe 300X Wi-fi. 
Keď sa stretnete so 
symbolom 
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1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.
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Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

, podržte 
nad ním myš.

Ste si istý, že ste si zapli Váš 
router?

Ak je kontrolka Wi-Fi zelená 
a svieti neprerušene, doma 
sa pripojil iný užívateľ, 
počkajte 1 minútu pred 
použitím Vašeho zariadenia 
Classe 300X Wi-fi alebo 
počkajte, až sa kontrolka 
vypne.

Ikona Čo znamená

 Tlačidlo zámku
Toto tlačidlo použite počas spojenia s Vonkajším 
miestom pre otvorenie zámku, v kľude pre otvo-
renie zámku priradeného k vonkajšiemu miestu.

 Tlačidlo obľúbené
Toto tlačidlo použite pre rozsvietenie osvetlenia 
schodiska (základná konfigurácia, ďalšie konfi-
gurácie viď Vaša inštalačná príručka).

 Tlačidlo samozapínanie/cyklovanie

Toto tlačidlo má dve funkcie, môžete ho použí-
vať pre zapnutie videokamery priradeného Von-
kajšieho miesta a/alebo pre cyklovanie video-
kamier a/alebo pripojených vonkajších miest.

 Tlačidlo spojenia

Toto tlačidlo použite pre odpoveď na volanie. 
Keď prichádza volanie, tlačidlo začne blikať 
a keď odpoviete, svetlo sa stane neprerušova-
ným. Dotknite sa znova pre ukončenie volania.
Keď je táto kontrolka zhasnutá, pripojenie Wi-Fi 
je deaktivované alebo funguje správne.

 Led Wi-Fi Keď je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je 
aktívna, ale nepripojená k žiadnej sieti.
Keď svieti zelená neprerušovaná kontrolka, 
znamená to, že pri zariadení Classe300 Wi-fi 
prebieha výmena dát z aplikácie DOOR ENTRY 
(presmerovanie volaní, samozapínanie).

 LED prítomnosť správ
Keď bliká, znamená to, že na záznamníku je
neprečítaná alebo nevypočutá správa / sú
neprečítané alebo nevypočuté správy.

 LED vylúčenie vyzváňacieho tónu Ak svieti, vyzváňací tón volania je deaktivovaný.
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Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce
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Pondělí, 22 Duben
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Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.
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NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.
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Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
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Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.
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Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.
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Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
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nad ním myš.
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Home page
Na základě způsobu  (fyzická nebo pokročilá) a modelu zařízení se na této 
stránce může zobrazovat různý obsah. Dále je popsána Home Page se všemi aktivovanými 

Vypnutí obrazovky

Aplikace: 
dotkněte se jí pro přechod na stránku informací, kde se nachází QR kód (stáhněte si 
čtečku QR kódu z AppStore nebo Google Play), který Vám umožní stáhnout aplikace 
DOOR ENTRY pro komunikaci s Vaším zařízením. 
Je možné deaktivovat zobrazování ze stránky info.

Datum a hodina

Připojení Wi-Fi

/deaktivace funkcí

Funkce 

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

7

1 3 4 5

6

2

POZN.: pro propojení domovního videotelefonu Classe 300 Wi-fi a smartphonu je požadována přítomnost 
domácí sítě Wi-Fi s přístupem k Internetu.
Pro použití této služby si zákazník musí zajistit technické vybavení, které umožní přístup k internetové síti na 
základě smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ISP (Internet Service Provider), s níž společnost Bticino nemá nic 
společného.
Pro použití některých služeb, které BTicino poskytuje jako doplňkové k normálním základním funkcím zařízení 
Classe 300 Wi-fi, bude zákazník muset na svůj smartphone nainstalovat apliakci DOOR ENTRY.
Služby poskytované přes apliakci předpokládají, že je možné se zařízením Classe 300 Wi-fi komunikovat 
dálkově přes internetovou síť nebo ����� 
	��c���� ��-f� �����
V těchto případech integrace a dobré fungování mezi zařízením Classe 300 Wi-fi a �����c� mohou záviset na:
– a) kvalitě signálu Wi-Fi; 
– b) typu smlouvy o přístupu k Internetu pro byt/dům; 
– c) typu smlouvy a datového p"i��je� na smartphonu.
V případě, že jeden z těchto tří prvků neodpovídá požadovaným specifikacím pro fungování výrobku, 
společnost BTicino nebude v žádném případě odpovědná za případné závady.
Tento výrobek ve skutečnosti podporuje systém streaming VoIP, takže je třeba zkontrolovat, zda ho vaše da����
�����������a���a��������eb��k�je�
Rovněž sdělujeme, že služba, kterou společnost BTicino poskytuje ze vzdáleného ovládání přes aplikaci, 
zahrnuje používání dat a že náklady spojené s jejich spotřebou závisejí na typu smlouvy, kterou má zákazník 
uzavřenou s ISP (Internet Service Provider), a hradí je zákazník.

Pro načítání QR kódu je třeba 
stáhnout apliakci: k dispozici v 
PlayStore pro Android a/nebo 
AppStore pro Vaše zařízení iOS

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Pre načítanie QR kódu je 
treba stiahnuť aplikáciu: 
k dispozícii v Playstore pre 
Android a/alebo AppStore 
pre Vaše zariadenie iOS.

Home page
Na základe spôsobu konfigurácie (fyzická alebo pokročilá) a modelu zariadenia sa na tejto stránke 
môže zobrazovať rôzny obsah. Ďalej je popísaná Home Page so všetkými aktivovanými funkciami.

1. Vypnutie obrazovky
2.  Aplikácia: 

dotknite sa jej pre prechod na stránku informácií, kde sa nachádza QR kód (stiahnite čítačku 
QR kódu z AppStore alebo Google Play), ktorý Vám umožní stiahnuť aplikáciu DOOR ENTRY pre 
komunikáciu s Vašim zariadením. 
Je možné deaktivovať zobrazovanie zo stránky info.

3. Dátum a hodina
4. Pripojenie Wi-Fi
5. Aktivácia / deaktivácia funkcií
6. Rýchle akcie
7. Funkcia

POZN.: pre prepojenie domového videotelefónu Classe 300X Wi-fi a smartphonu je požadovaná prítomnosť 
domácej siete Wi-Fi s prístupom na internet.
Pre použitie tejto služby si zákazník musí zabezpečiť technické vybavenie, ktoré umožní prístup k internetovej 
sieti na základe zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a ISP (Internet Service Provider), s ktorou spoločnosť 
BTICINO nemá nič spoločné.
Na použitie niektorých služieb, ktoré BTICINO poskytuje ako doplnkové k normálnym základným funkciám 
zariadenia Classe 300X Wi-fi, bude zákazník musieť na svoj smartphone nainštalovať aplikáciu DOOR ENTRY.
Služby poskytované cez aplikáciu predpokladajú, že je možné so zariadením Classe 300X Wi-fi komunikovať 
diaľkovo cez internetovú sieť alebo prostredníctvom wi-fi siete.
V týchto prípadoch integrácia a dobré fungovanie medzi zariadením Classe 300X Wi-fi a aplikáciou môžu závisieť 
na:  
- a) kvalite signálu Wi-Fi; 
- b) typu zmluvy o prístupe na internet pre byt / dom; 
- c) typu zmluvy a dátového pripojenia na smartphonu.
V prípade, že jeden z týchto troch prvkov nezodpovedá požadovaným špecifikáciám pre fungovanie výrobku, 
spoločnosť BTICINO nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné závady.
Tento výrobok v skutočnosti podporuje systém streaming VoIP, takže je potrebné skontrolovať, či ho vaše dátové 
pripojenie na smartphonu neblokuje.
Takisto oznamujeme, že služba, ktorú spoločnosť BTICINO poskytuje zo vzdialeného ovládania cez aplikáciu, 
zahŕňa používanie dát a že náklady spojené s ich spotrebou závisia od typu zmluvy, ktorú má zákazník uzavretú 
s ISP (Internet Service Provider), a hradí ich zákazník.
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Obecné informace

1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu
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Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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deaktivováno nebo funguje správně.
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LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
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seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
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Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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Nechcete prísť ani o jedno 
volanie? Aktivujte funkciu 
záznamníka a nahrajte 
všetky volania, na ktoré 
nemôžete odpovedať.

Ste podnikateľ a nechcete 
strácať čas s otváraním 
dverí svojim zákazníkom? 
Aktivujte funkciu Profesio-
nálne štúdio a dvere sa budú 
otvárať automaticky v oka-
mihu volania. Nezabudnite 
funkciu pred odchodom 
deaktivovať.

Ikona Čo znamená
ON OFF
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Soukromá videokamera

Aktivace funkcí

Rychlé akce

Ikona Co znamená

ON OFF

Přesměrovávání 
volání

Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/ 
deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa 
směrem na smartphony, na nichž je instalována 
apliakce DOOR ENTRY.
Přesměrovávání je rozděleno na tři způsoby:
– přesměrovávání směrem na všechny smartphony 
– zablokování volání směrem na všechny smartphony.

ON OFF

Záznamník

Aktivujte tuto funkci pro záznam volání ze vs-
tupního panelu.
V případě, že přichází volání a je aktivní i funkce 
přesměrovávání volání, můžete v každém případě 
odpovědět ze všech přiřazených zařízení, ale ko-
munikace se nenahraje.

ON OFF

Profesionální 
studio

Aktivujte tuto funkci pro nastavení automatického 
otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa

ON OFF

Vyloučení 
vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v Nastavení/
Rychlé akce).

1. Popis

2. Typ funkce

01

02

Nechcete přijít ani o jedno 
volání? Aktivujte funkci 
záznamníku a nahrajte 
všechna volání, na která 
nemůžete odpovědět

01

Jste podnikatel a nechcete 
ztrácet čas s otvíráním dveří 
svým zákazníkům? Aktivujte 
funkci Profesionální studio 
a dveře se budou otvírat 
automaticky v okamžiku 
volání. Nezapomeňte 
funkci před odchodem 
deaktivovat.

02

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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Soukromá videokamera

Aktivace funkcí

Rychlé akce

Ikona Co znamená

ON OFF

Přesměrovávání 
volání

Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/ 
deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa 
směrem na smartphony, na nichž je instalována 
apliakce DOOR ENTRY.
Přesměrovávání je rozděleno na tři způsoby:
– přesměrovávání směrem na všechny smartphony 
– zablokování volání směrem na všechny smartphony.

ON OFF

Záznamník

Aktivujte tuto funkci pro záznam volání ze vs-
tupního panelu.
V případě, že přichází volání a je aktivní i funkce 
přesměrovávání volání, můžete v každém případě 
odpovědět ze všech přiřazených zařízení, ale ko-
munikace se nenahraje.

ON OFF

Profesionální 
studio

Aktivujte tuto funkci pro nastavení automatického 
otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa

ON OFF

Vyloučení 
vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v Nastavení/
Rychlé akce).

1. Popis

2. Typ funkce

01

02

Nechcete přijít ani o jedno 
volání? Aktivujte funkci 
záznamníku a nahrajte 
všechna volání, na která 
nemůžete odpovědět

01

Jste podnikatel a nechcete 
ztrácet čas s otvíráním dveří 
svým zákazníkům? Aktivujte 
funkci Profesionální studio 
a dveře se budou otvírat 
automaticky v okamžiku 
volání. Nezapomeňte 
funkci před odchodem 
deaktivovat.

02

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Presmerovanie 
volania

Po vykonaní priradení sa dotknite pre aktiváciu/
deaktiváciu presmerovania hovorov z Vonkajšieho 
miesta smerom na smartphony, na ktorých je 
inštalovaná aplikácia DOOR ENTRY.
Presmerovania je rozdelené na tri spôsoby:
- presmerovávanie smerom na všetky smartphony
- zablokovanie volania smerom na všetky smart-
phony.

ON OFF
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Soukromá videokamera

Aktivace funkcí

Rychlé akce

Ikona Co znamená

ON OFF

Přesměrovávání 
volání

Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/ 
deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa 
směrem na smartphony, na nichž je instalována 
apliakce DOOR ENTRY.
Přesměrovávání je rozděleno na tři způsoby:
– přesměrovávání směrem na všechny smartphony 
– zablokování volání směrem na všechny smartphony.

ON OFF

Záznamník

Aktivujte tuto funkci pro záznam volání ze vs-
tupního panelu.
V případě, že přichází volání a je aktivní i funkce 
přesměrovávání volání, můžete v každém případě 
odpovědět ze všech přiřazených zařízení, ale ko-
munikace se nenahraje.

ON OFF

Profesionální 
studio

Aktivujte tuto funkci pro nastavení automatického 
otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa

ON OFF

Vyloučení 
vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v Nastavení/
Rychlé akce).

1. Popis

2. Typ funkce

01

02

Nechcete přijít ani o jedno 
volání? Aktivujte funkci 
záznamníku a nahrajte 
všechna volání, na která 
nemůžete odpovědět

01

Jste podnikatel a nechcete 
ztrácet čas s otvíráním dveří 
svým zákazníkům? Aktivujte 
funkci Profesionální studio 
a dveře se budou otvírat 
automaticky v okamžiku 
volání. Nezapomeňte 
funkci před odchodem 
deaktivovat.

02

Uživatelská příručka
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Aktivace funkcí

Rychlé akce

Ikona Co znamená

ON OFF

Přesměrovávání 
volání

Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/ 
deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa 
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ON OFF

Profesionální 
studio

Aktivujte tuto funkci pro nastavení automatického 
otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa

ON OFF

Vyloučení 
vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2
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02

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Záznamník

Aktivujte túto funkciu pre záznam volania zo 
vstupného panelu.
V prípade, že prichádza volanie a je aktívna aj 
funkcia presmerovania hovorov, môžete v každom 
prípade odpovedať zo všetkých pridružených 
prostriedkov, ale komunikácia sa nenahrá.

ON OFF
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Aktivace funkcí

Rychlé akce

Ikona Co znamená
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vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v Nastavení/
Rychlé akce).

1. Popis

2. Typ funkce

01

02

Nechcete přijít ani o jedno 
volání? Aktivujte funkci 
záznamníku a nahrajte 
všechna volání, na která 
nemůžete odpovědět

01

Jste podnikatel a nechcete 
ztrácet čas s otvíráním dveří 
svým zákazníkům? Aktivujte 
funkci Profesionální studio 
a dveře se budou otvírat 
automaticky v okamžiku 
volání. Nezapomeňte 
funkci před odchodem 
deaktivovat.

02

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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Soukromá videokamera

Aktivace funkcí

Rychlé akce

Ikona Co znamená

ON OFF

Přesměrovávání 
volání

Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/ 
deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa 
směrem na smartphony, na nichž je instalována 
apliakce DOOR ENTRY.
Přesměrovávání je rozděleno na tři způsoby:
– přesměrovávání směrem na všechny smartphony 
– zablokování volání směrem na všechny smartphony.

ON OFF

Záznamník

Aktivujte tuto funkci pro záznam volání ze vs-
tupního panelu.
V případě, že přichází volání a je aktivní i funkce 
přesměrovávání volání, můžete v každém případě 
odpovědět ze všech přiřazených zařízení, ale ko-
munikace se nenahraje.

ON OFF

Profesionální 
studio

Aktivujte tuto funkci pro nastavení automatického 
otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa

ON OFF

Vyloučení 
vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v Nastavení/
Rychlé akce).

1. Popis

2. Typ funkce

01

02

Nechcete přijít ani o jedno 
volání? Aktivujte funkci 
záznamníku a nahrajte 
všechna volání, na která 
nemůžete odpovědět

01

Jste podnikatel a nechcete 
ztrácet čas s otvíráním dveří 
svým zákazníkům? Aktivujte 
funkci Profesionální studio 
a dveře se budou otvírat 
automaticky v okamžiku 
volání. Nezapomeňte 
funkci před odchodem 
deaktivovat.

02

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Profesionálne 
štúdio

Aktivujte túto funkciu pre nastavenie automatické-
ho otvárania zámku v prípade volania z Vonkajšie-
ho meista. 

ON OFF
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Aktivace funkcí

Rychlé akce

Ikona Co znamená

ON OFF

Přesměrovávání 
volání

Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/ 
deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa 
směrem na smartphony, na nichž je instalována 
apliakce DOOR ENTRY.
Přesměrovávání je rozděleno na tři způsoby:
– přesměrovávání směrem na všechny smartphony 
– zablokování volání směrem na všechny smartphony.

ON OFF

Záznamník

Aktivujte tuto funkci pro záznam volání ze vs-
tupního panelu.
V případě, že přichází volání a je aktivní i funkce 
přesměrovávání volání, můžete v každém případě 
odpovědět ze všech přiřazených zařízení, ale ko-
munikace se nenahraje.

ON OFF

Profesionální 
studio

Aktivujte tuto funkci pro nastavení automatického 
otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa

ON OFF

Vyloučení 
vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v Nastavení/
Rychlé akce).

1. Popis

2. Typ funkce

01

02

Nechcete přijít ani o jedno 
volání? Aktivujte funkci 
záznamníku a nahrajte 
všechna volání, na která 
nemůžete odpovědět

01

Jste podnikatel a nechcete 
ztrácet čas s otvíráním dveří 
svým zákazníkům? Aktivujte 
funkci Profesionální studio 
a dveře se budou otvírat 
automaticky v okamžiku 
volání. Nezapomeňte 
funkci před odchodem 
deaktivovat.

02

Uživatelská příručka
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Soukromá videokamera

Aktivace funkcí

Rychlé akce

Ikona Co znamená

ON OFF

Přesměrovávání 
volání

Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/ 
deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa 
směrem na smartphony, na nichž je instalována 
apliakce DOOR ENTRY.
Přesměrovávání je rozděleno na tři způsoby:
– přesměrovávání směrem na všechny smartphony 
– zablokování volání směrem na všechny smartphony.

ON OFF

Záznamník

Aktivujte tuto funkci pro záznam volání ze vs-
tupního panelu.
V případě, že přichází volání a je aktivní i funkce 
přesměrovávání volání, můžete v každém případě 
odpovědět ze všech přiřazených zařízení, ale ko-
munikace se nenahraje.

ON OFF

Profesionální 
studio

Aktivujte tuto funkci pro nastavení automatického 
otvírání zámku v případě volání z Vnějšího místa

ON OFF

Vyloučení 
vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v Nastavení/
Rychlé akce).

1. Popis

2. Typ funkce

01

02

Nechcete přijít ani o jedno 
volání? Aktivujte funkci 
záznamníku a nahrajte 
všechna volání, na která 
nemůžete odpovědět

01

Jste podnikatel a nechcete 
ztrácet čas s otvíráním dveří 
svým zákazníkům? Aktivujte 
funkci Profesionální studio 
a dveře se budou otvírat 
automaticky v okamžiku 
volání. Nezapomeňte 
funkci před odchodem 
deaktivovat.

02

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Vylúčenie
vyzváňacieho 

tónu

Aktivujte túto funkciu pre stíšenie vyzváňacieho 
tónu v prípade volania. 

Rýchle akcie
Dotknutím sa týchto ikon môžete aktivovať priamo uvedenú funkciu  
(nastavenú v Nastaveniach/Rýchle akcie).
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 funkcí

Ikona Co znamená

ON OFF

Přesměrovávání 
volání

Po provedení přiřazení se dotkněte pro aktivaci/ 
deaktivaci přesměrovávání volání z Vnějšího místa 
směrem na smartphony, na nichž je instalována 
apliakce DOOR ENTRY.
Přesměrovávání je rozděleno na tři způsoby:
– přesměrovávání směrem na všechny smartphony 
– zablokování volání směrem na všechny smartphony.

ON OFF

Záznamník

Aktivujte tuto funkci pro záznam volání ze vs-
tupního panelu.
V případě, že přichází volání a je aktivní i funkce 
přesměrovávání volání, můžete v každém případě 
odpovědět ze všech přiřazených zařízení, ale ko-
munikace se nenahraje.

ON OFF

Profesionální 
studio

Aktivujte tuto funkci pro  
automatického otvírání zámku v případě volání z 
Vnějšího místa

ON OFF

Vyloučení 
vyzváněcího tónu

Aktivujte tuto funkci pro ztišení vyzváněcího tónu v 
případě volání

1

2

Dotknutím se těchto ikon můžete aktivovat přímo uvedenou funkci (nastavenou v 
/ ).

1. Popis

2. Typ funkce

01

02

01 Nechcete přijít ani o jedno 
volání? Aktivujte funkci 
záznamníku a nahrajte 
všechna volání, na která 
nemůžete odpovědět

Jste podnikatel a nechcete 
ztrácet čas s otvíráním dveří 
svým zákazníkům? 
Aktivujte funkci 

 a dveře 
se budou otvírat 
automaticky v okamžiku 
volání. Nezapomeňte funkci 
před odchodem 
deaktivovat.

02

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

1. Popis
2. Typ funkcie

Aktivácia funkcií
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Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.
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10:36 
Pondělí, 22 Duben
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Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.
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10:36 
Pondělí, 22 Duben
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Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka

2524

Rý
ch

la
 p

rí
ru

čk
a

Ikona Čo znamená
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Stav funkcí

Ikona Co znamená

Funkce Wi-Fi 
deaktivována ��������� ��$�,*$��*��#��������!�!(��

Funkce WI-FI aktivní a 
nepřipojeno

� �������������� ����!�*�������,*����� ���* �
.(��) �*�� �,�������

Intenzita signálu Wi-Fi 
je nízká

Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení 
správného přesměrovávání volání a ostatních 
funkcí na smartphone. Kontrola instalačních 
předpisů Wi-Fi

Připojení WI-FI aktivní a 
nakonfigurované

	,*����� �� �,������ � "���� �*�� � �,������* �#��
���(!�+ �������� ��!(�� ! �,*�� -�)�������

Zařízení přiřazeno 
ke smartphonu 

a aktivováno 
přesměrovávání volání 

směrem na všechny 
smartphony

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána jak v případě, že smartphone 
a zařízení Classe 300 Wi-fi jsou připojeny ke stejné 
síti Wi-Fi (mód “v bytě/domě”), tak v případě, že 
smartphone je připojen přes mobilní síť * nebo 
jinou síť Wi-Fi, než ke které je připojeno zařízení. 
* zvukový/video signál je zaručen pouze pro sítě 3G 
nebo vyšší.

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
aktivní pouze v módu “v 

bytě/domě”

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána pouze v případě, když jsou 
smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke 
stejné síti Wi-Fi (´mód “v bytě/domě”). T
���
f���c�����#��
���f���w
����1�1�21�
��y## ��

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
zablokováno

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu, ale volání 
se nepřesměrovávají na smartphone.

Pozn.: v případě, že se neobjeví žádná z ikon smartphonu: 
– zařízení ještě nebylo přiřazeno ke smartphonu;
– provedli jste reset zařízení;
– odebrali jste všechny uživatele.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Funkcia Wi-Fi
deaktivovaná Wi-Fi modul zariadenia bol deaktivovaný.
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Stav funkcí

Ikona Co znamená

Funkce Wi-Fi 
deaktivována ��������� ��$�,*$��*��#��������!�!(��

Funkce WI-FI aktivní a 
nepřipojeno

� �������������� ����!�*�������,*����� ���* �
.(��) �*�� �,�������

Intenzita signálu Wi-Fi 
je nízká

Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení 
správného přesměrovávání volání a ostatních 
funkcí na smartphone. Kontrola instalačních 
předpisů Wi-Fi

Připojení WI-FI aktivní a 
nakonfigurované

	,*����� �� �,������ � "���� �*�� � �,������* �#��
���(!�+ �������� ��!(�� ! �,*�� -�)�������

Zařízení přiřazeno 
ke smartphonu 

a aktivováno 
přesměrovávání volání 

směrem na všechny 
smartphony

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána jak v případě, že smartphone 
a zařízení Classe 300 Wi-fi jsou připojeny ke stejné 
síti Wi-Fi (mód “v bytě/domě”), tak v případě, že 
smartphone je připojen přes mobilní síť * nebo 
jinou síť Wi-Fi, než ke které je připojeno zařízení. 
* zvukový/video signál je zaručen pouze pro sítě 3G 
nebo vyšší.

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
aktivní pouze v módu “v 

bytě/domě”

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána pouze v případě, když jsou 
smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke 
stejné síti Wi-Fi (´mód “v bytě/domě”). T
���
f���c�����#��
���f���w
����1�1�21�
��y## ��

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
zablokováno

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu, ale volání 
se nepřesměrovávají na smartphone.

Pozn.: v případě, že se neobjeví žádná z ikon smartphonu: 
– zařízení ještě nebylo přiřazeno ke smartphonu;
– provedli jste reset zařízení;
– odebrali jste všechny uživatele.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Funkcia WI-FI aktívna 
a nepripojená

Funkcia Wi-Fi je aktívna, ale prístroj nie je pripojený 
k žiadnej sieti.
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Ikona Co znamená

Funkce Wi-Fi 
deaktivována ��������� ��$�,*$��*��#��������!�!(��

Funkce WI-FI aktivní a 
nepřipojeno

� �������������� ����!�*�������,*����� ���* �
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Intenzita signálu Wi-Fi 
je nízká

Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení 
správného přesměrovávání volání a ostatních 
funkcí na smartphone. Kontrola instalačních 
předpisů Wi-Fi

Připojení WI-FI aktivní a 
nakonfigurované

	,*����� �� �,������ � "���� �*�� � �,������* �#��
���(!�+ �������� ��!(�� ! �,*�� -�)�������

Zařízení přiřazeno 
ke smartphonu 

a aktivováno 
přesměrovávání volání 

směrem na všechny 
smartphony

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána jak v případě, že smartphone 
a zařízení Classe 300 Wi-fi jsou připojeny ke stejné 
síti Wi-Fi (mód “v bytě/domě”), tak v případě, že 
smartphone je připojen přes mobilní síť * nebo 
jinou síť Wi-Fi, než ke které je připojeno zařízení. 
* zvukový/video signál je zaručen pouze pro sítě 3G 
nebo vyšší.

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
aktivní pouze v módu “v 

bytě/domě”

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána pouze v případě, když jsou 
smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke 
stejné síti Wi-Fi (´mód “v bytě/domě”). T
���
f���c�����#��
���f���w
����1�1�21�
��y## ��

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
zablokováno

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu, ale volání 
se nepřesměrovávají na smartphone.

Pozn.: v případě, že se neobjeví žádná z ikon smartphonu: 
– zařízení ještě nebylo přiřazeno ke smartphonu;
– provedli jste reset zařízení;
– odebrali jste všechny uživatele.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Intenzita signálu Wi-Fi je 
nízka

Signál Wi-Fi nie je dostatočný pre zaručenie správneho 
presmerovania volania a ostatných funkcií na smartpho-
ne. Kontrola inštalačných predpisov Wi-Fi
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Ikona Co znamená

Funkce Wi-Fi 
deaktivována ��������� ��$�,*$��*��#��������!�!(��

Funkce WI-FI aktivní a 
nepřipojeno
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Intenzita signálu Wi-Fi 
je nízká

Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení 
správného přesměrovávání volání a ostatních 
funkcí na smartphone. Kontrola instalačních 
předpisů Wi-Fi

Připojení WI-FI aktivní a 
nakonfigurované

	,*����� �� �,������ � "���� �*�� � �,������* �#��
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Zařízení přiřazeno 
ke smartphonu 

a aktivováno 
přesměrovávání volání 

směrem na všechny 
smartphony

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána jak v případě, že smartphone 
a zařízení Classe 300 Wi-fi jsou připojeny ke stejné 
síti Wi-Fi (mód “v bytě/domě”), tak v případě, že 
smartphone je připojen přes mobilní síť * nebo 
jinou síť Wi-Fi, než ke které je připojeno zařízení. 
* zvukový/video signál je zaručen pouze pro sítě 3G 
nebo vyšší.

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
aktivní pouze v módu “v 

bytě/domě”

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána pouze v případě, když jsou 
smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke 
stejné síti Wi-Fi (´mód “v bytě/domě”). T
���
f���c�����#��
���f���w
����1�1�21�
��y## ��

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
zablokováno

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu, ale volání 
se nepřesměrovávají na smartphone.

Pozn.: v případě, že se neobjeví žádná z ikon smartphonu: 
– zařízení ještě nebylo přiřazeno ke smartphonu;
– provedli jste reset zařízení;
– odebrali jste všechny uživatele.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Pripojenie WI-FI aktívne 
a nakonfigurované

Prístroj je pripojený k wi-fi sieti a pripojenie bolo 
správne nakonfigurované v príslušnej sekcii.
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Ikona Co znamená

Funkce Wi-Fi 
deaktivována ��������� ��$�,*$��*��#��������!�!(��

Funkce WI-FI aktivní a 
nepřipojeno
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Intenzita signálu Wi-Fi 
je nízká

Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení 
správného přesměrovávání volání a ostatních 
funkcí na smartphone. Kontrola instalačních 
předpisů Wi-Fi

Připojení WI-FI aktivní a 
nakonfigurované

	,*����� �� �,������ � "���� �*�� � �,������* �#��
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Zařízení přiřazeno 
ke smartphonu 

a aktivováno 
přesměrovávání volání 

směrem na všechny 
smartphony

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána jak v případě, že smartphone 
a zařízení Classe 300 Wi-fi jsou připojeny ke stejné 
síti Wi-Fi (mód “v bytě/domě”), tak v případě, že 
smartphone je připojen přes mobilní síť * nebo 
jinou síť Wi-Fi, než ke které je připojeno zařízení. 
* zvukový/video signál je zaručen pouze pro sítě 3G 
nebo vyšší.

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
aktivní pouze v módu “v 

bytě/domě”

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána pouze v případě, když jsou 
smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke 
stejné síti Wi-Fi (´mód “v bytě/domě”). T
���
f���c�����#��
���f���w
����1�1�21�
��y## ��

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
zablokováno

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu, ale volání 
se nepřesměrovávají na smartphone.

Pozn.: v případě, že se neobjeví žádná z ikon smartphonu: 
– zařízení ještě nebylo přiřazeno ke smartphonu;
– provedli jste reset zařízení;
– odebrali jste všechny uživatele.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Zariadenie priradené 
k smartphonu 
a aktivované 

presmerovania hovorov 
smerom na všetky 

smartphony

Zariadenie bolo priradené ku smartphonu a hovory sú 
presmerované aj v prípade, že smartphone a zariadenie 
Classe 300X Wi-fi sú pripojené k rovnakej sieti Wi-
Fi (mód “v byte / dome”), a takisto aj v prípade, že 
smartphone je pripojený cez mobilný sieť * alebo inú 
sieť Wi-Fi, než ku ktorej je pripojené zariadenie.
* Zvukový/video signál je zaručený len pre siete 3G 
alebo vyššie.
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Intenzita signálu Wi-Fi 
je nízká

Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení 
správného přesměrovávání volání a ostatních 
funkcí na smartphone. Kontrola instalačních 
předpisů Wi-Fi

Připojení WI-FI aktivní a 
nakonfigurované
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Zařízení přiřazeno 
ke smartphonu 

a aktivováno 
přesměrovávání volání 

směrem na všechny 
smartphony

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána jak v případě, že smartphone 
a zařízení Classe 300 Wi-fi jsou připojeny ke stejné 
síti Wi-Fi (mód “v bytě/domě”), tak v případě, že 
smartphone je připojen přes mobilní síť * nebo 
jinou síť Wi-Fi, než ke které je připojeno zařízení. 
* zvukový/video signál je zaručen pouze pro sítě 3G 
nebo vyšší.

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
aktivní pouze v módu “v 

bytě/domě”

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána pouze v případě, když jsou 
smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke 
stejné síti Wi-Fi (´mód “v bytě/domě”). T
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Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
zablokováno

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu, ale volání 
se nepřesměrovávají na smartphone.

Pozn.: v případě, že se neobjeví žádná z ikon smartphonu: 
– zařízení ještě nebylo přiřazeno ke smartphonu;
– provedli jste reset zařízení;
– odebrali jste všechny uživatele.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Zariadenie je priradené 
k smartphonu 

a presmerovania hovorov 
je aktívne iba v móde 

„v byt/dome“

Zariadenie bolo priradené k smartphonu a hovory 
sú presmerované len v prípade, keď sú smartphone 
a zariadenie Classe 300X Wi-fi pripojené k rovnakej sieti 
Wi-Fi (mód “v byte / dome”). 
Táto funkcia zrušená s firmvérom 1.1.21 a vyšším.
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Intenzita signálu Wi-Fi 
je nízká

Signál Wi-Fi není dostatečný pro zaručení 
správného přesměrovávání volání a ostatních 
funkcí na smartphone. Kontrola instalačních 
předpisů Wi-Fi

Připojení WI-FI aktivní a 
nakonfigurované
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Zařízení přiřazeno 
ke smartphonu 

a aktivováno 
přesměrovávání volání 

směrem na všechny 
smartphony

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána jak v případě, že smartphone 
a zařízení Classe 300 Wi-fi jsou připojeny ke stejné 
síti Wi-Fi (mód “v bytě/domě”), tak v případě, že 
smartphone je připojen přes mobilní síť * nebo 
jinou síť Wi-Fi, než ke které je připojeno zařízení. 
* zvukový/video signál je zaručen pouze pro sítě 3G 
nebo vyšší.

Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
aktivní pouze v módu “v 

bytě/domě”

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu a volání 
jsou přesměrovávána pouze v případě, když jsou 
smartphone a zařízení Classe 300 Wi-fi připojeny ke 
stejné síti Wi-Fi (´mód “v bytě/domě”). T
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Zařízení je přiřazeno 
ke smartphonu a 

přesměrovávání volání je 
zablokováno

Zařízení bylo přiřazeno ke smartphonu, ale volání 
se nepřesměrovávají na smartphone.

Pozn.: v případě, že se neobjeví žádná z ikon smartphonu: 
– zařízení ještě nebylo přiřazeno ke smartphonu;
– provedli jste reset zařízení;
– odebrali jste všechny uživatele.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Zariadenie je priradené 
k smartphonu 

a presmerovania hovorov 
je zablokované

Zariadenie bolo priradené ku smartphonu, ale hovory 
sa nepresmerovávajú na smartphone.

Stav funkcií

Pozn.: v prípade, že sa neobjaví žiadna z ikon smartphonu:
- zariadenie ešte nebolo priradené ku smartphonu;
- vykonali ste reset zariadenia;
- odobrali ste všetkých užívateľov.



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka

26

Rý
ch

la
 p

rí
ru

čk
a

Aktivácia presmerovania hovorov smerom na smartphone
Táto funkcia Vám umožňuje presmerovávať hovory prichádzajúce zo vstupného panelu na priradené 
smartphony.
Presmerovanie hovorov je rozdelené na tri (s FW 1.1.21 iba dva) spôsoby:
- presmerovanie smerom na všetky smartphony;
- presmerovanie iba smerom na smartphony pripojené k domácej wi-fi sieti  
(táto funcia zrušená s FW 1.1.21 a vyšším);
- zablokovanie hovorov smerom na všetky smartphony.

Aktivácia smerom na všetky smartphony
Pomocou tejto funkcie aktivujte presmerovania hovorov zo vstupného panelu na všetky smartphony 
aj v prípade, že smartphone a zariadenie Classe 300W-fi sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi a takisto  aj 
v prípade, že smartphone je pripojený cez mobilnú sieť alebo inú sieť Wi-Fi (než ku ktorej je pripojený 
Classe 300X Wi-fi) k internetu.

Pozn.: v prípade, že je smartphone pripojený k mobilnej sieti, zvukový / video signál je zaručený len pre 
siete 3G alebo vyššie. Na sieti H alebo H + aplikácia fungovať správne.

1. Dotknite sa pre presmerovanie hovorov smerom na smartphone.
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 směrem na všechny smartphony
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1. Dotkněte se pro přesměrování volání směrem na smartphone.

Pozn.: v případě, že je smartphone připojen k mobilní síti, zvukový/video signál je zaručen pouze pro 
sítě 3G nebo vyšší. N
� �� H ��b� H+ 
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Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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aA. Stav aktivácie volania

2. Dotknite sa pre aktiváciu presmerovania hovorov smerom na všetky smartphony.

Objaví sa potvrdzovacia správa a po niekoľkých sekundách Home Page.

B. Príslušná ikona označuje nový stav. 
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

2

A

Hovory přesměrované na všechny smartphony

B. Příslušná ikona označuje nový stav.

Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.

A. Stav  volání.

2. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání směrem na všechny smartphony.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky
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Pager
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A

Hovory přesměrované na všechny smartphony

B. Příslušná ikona označuje nový stav.

Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.

A. Stav  volání.

2. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání směrem na všechny smartphony.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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Aktivácia presmerovania hovorov len smerom na smartphony pripojené k rovnakej wi-fi sieti 
(funkcia zrušená pre FW 1.1.21 a vyššie)
Pomocou tejto funkcie sa aktivuje presmerovanie hovorov zo vstupného panelu len v prípade, keď je 
smartphone a zariadenie Classe 300X Wi-fi pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi (mód „v byte/dome“).

1. Dotknite sa pre aktiváciu presmerovania hovorov smerov na smartphony.

2.  Dotknite sa pre aktiváciu presmerovania hovorov na smartphony pripojené k sieti  
v móde „v byte/dome“.

Objaví sa potvrdzovacia správa a po niekoľkých sekundách Home Page.
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Pager
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1. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání směrem na smartphony.

2. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání na smartphony připojené k síti v módu “v bytě/
domě”.

Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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1. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání směrem na smartphony.

2. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání na smartphony připojené k síti v módu “v bytě/
domě”.

Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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1. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání směrem na smartphony.

2. Dotkněte se pro aktivaci přesměrovávání volání na smartphony připojené k síti v módu “v bytě/
domě”.

Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi



Classe 300X Wi-fi
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A. Příslušná ikona označuje nový stav.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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Zablokovanie hovorov smerom na všetky smartphony
Pomocou tejto funkcie zablokujete hovory smerom ku všetkým smartphonom. 

1. Dotknite sa pre zablokovanie hovorov smerom na smartphony. 

2. Dotknite sa pre zablokovanie hovorov smerom na všetky smartphony.

Objaví sa potvrdzovacia správa a po niekoľkých sekundách Home Page.
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Hovory zablokované směrem na všechny smartphony
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Zablokujte hovory směrem na všechny.

Přesměrujte hovory směrem na všechny.

Hovory přesměrované na smartphony v bytě/.
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Hovory přesměrované na všechny smartphony
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 volání směrem na všechny smartphony
Pomocí této funkce zablokujete volání směrem ke všem smartphonům,

1. Dotkněte se pro  volání směrem na smartphony,

2. Dotkněte se pro  volání směrem na všechny smartphony,

Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

30

Hovory zablokované směrem na všechny smartphony

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Soukromá 
videokamera

Pager

Zablokujte hovory směrem na všechny.

Přesměrujte hovory směrem na všechny.

Hovory přesměrované na smartphony v bytě/.
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Přesměrujte hovory na smartphony v bytě/.
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 volání směrem na všechny smartphony
Pomocí této funkce zablokujete volání směrem ke všem smartphonům,

1. Dotkněte se pro  volání směrem na smartphony,

2. Dotkněte se pro  volání směrem na všechny smartphony,

Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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Hovory zablokované směrem na všechny smartphony
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 volání směrem na všechny smartphony
Pomocí této funkce zablokujete volání směrem ke všem smartphonům,

1. Dotkněte se pro  volání směrem na smartphony,

2. Dotkněte se pro  volání směrem na všechny smartphony,

Objeví se potvrzovací zpráva a po několika sekundách Home Page.

Uživatelská příručka
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A. Příslušná ikona označuje nový stav.
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Funkcie
Dotknutím sa ďalej uvedených ikon sa zobrazia obrazovky týkajúce sa zvolenej funkcie. Prítomnosť 
alebo neprítomnosť týchto ikon záleží na konfigurácii Vášho systému.
Pozn.: funkcie videokamier, intercomu a aktivácie sú k dispozícii len ak zariadenie nebolo 
nakonfigurované fyzicky. Riaďte sa Vašou inštalačnou príručkou pre ich aktiváciu.

Ikona Čo znamená

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Záznamník
Dotknite sa pre vstup na obrazovku, kde môžete zobra-
zovať zaznamenané správy z videokamery vo vstupnom 
paneli.

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
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Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Videokamery Dotknite sa pre vstup na obrazovku, kde môžete aktivovať 
videokamery prítomné vo Vašom systéme.
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Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
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Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Správy
Dotknite sa pre vstup na obrazovku, kde môžete písať 
alebo nahrávať správu a zobrazovať alebo počúvať už 
existujúce správy.
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Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
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�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Intercom
Dotknite sa pre vstup na obrazovku, kde môžete 
komunikovať s ostatnými domovými videotelefónmi / 
telefóny vo Vašom byte alebo v iných bytoch.
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Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Aktivácia
Dotknite sa pre vstup na obrazovku, kde môžete ak-
tivovať niektoré záťaže (napr.: zámky, pojazdové brány, 
osvetlenie záhrady atď.).

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Nastavenia Dotknite sa pre vstup na obrazovku, kde môžete upraviť 
funkcie Vášho zariadenia.



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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Funkcie
Dotknutím sa príslušných ikon môžete vstúpiť na obrazovky hlavných funkcií priamo na Home Page. 

1. Dotknite sa ikony zodpovedajúcej požadovanej funkcii. 

33

Funkce
Dotknutím se příslušných ikon můžete vstoupit na obrazovky hlavních funkcí přímo na Home Page .

1. ������	��	����� ������������ �	������������
�����

Záznamník Videokamery Zprávy Intercom

Soukromá videokamera

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Záznamník Videokamery Správy Intercom

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

32

Funkce
Dotknutím se dále uvedených ikon se zobrazí obrazovky týkající se zvolené funkce. Přítomnost 
nebo nepřítomnost těchto ikon záleží na konfiguraci Vašeho systému.

Ikona Co znamená

Záznamník
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
zobrazovat   �����&�zprávy z  
videokamery ve ������'� ������

Videokamery
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
aktivovat videokamery přítomné ve Vašem systému.

Zprávy
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
psát nebo nahrávat zprávu a zobrazovat nebo 
poslouchat již existující zprávy.

Intercom

Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde 
můžete komunikovat s ostatními domovními 
videotelefony/telefony ve Vašem bytě nebo v jiných 
bytech. 

Aktivace
�����(��������������������� ����������
�*+�������������(����&� %�(+�����)���
 %��������� ���& ��%��� ���(����'� �����
�����

Nastavení
Dotkněte se pro vstup na obrazovku, kde můžete 
upravit funkce Vašeho zařízení.

Pozn.: funkce videokamer, intercomu a aktivací jsou k dispozici pouze jestliže zařízení nebylo
Nakonfigurováno fyzicky. Řiďte se Vaší instalační příručkou pro jejich aktivaci.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

33

Funkce
Dotknutím se příslušných ikon můžete vstoupit na obrazovky hlavních funkcí přímo na Home Page .

1. ������	��	��������������������	������������
�����

Záznamník Videokamery Zprávy Intercom

Soukromá videokamera

Aktivace Nastavení Rychlé akce

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

1

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Aktivácia Nastavenia Rýchle akcie



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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Záznamník
�#-#��"������34�#��'��!�'�%�#��$����%�����' !,%&����!��-�'��%"#$ �.��� ����$�%�
���0��2.��� 1.#����"#��� ��$���"#�� 1��#.��#$#���$�������#�%�%����"#�"��$#.� ����&�
����

1. Dotkněte se pro vstup do záznamníku. 

Když je v záznamníku přítomná zpráva, LED (B) bliká a na ikoně funkce se objeví číslo, které 
označuje nové nebo nepřečtené zprávy (C).

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1C

B

1

A

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Záznamník
V tejto sekcii môžete zobrazovať audio / video správy nahraté zo vstupného panelu v dobe Vašej 
neprítomnosti, ak ste predtým túto funkciu aktivovali stlačením ikony (A).

Keď je v záznamníku prítomná správa, LED (B) bliká a na ikone funkcie sa objaví číslo, ktoré označuje 
nové alebo neprečítané správy (C). 
1. Dotknite sa pre vstup do záznamníka.



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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A. Datum/hodina nahrání.

B. N�����

C. Indikátor stavu zprávy: 
 zpráva k přečtení; 
 přečtená zpráva

2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

Záznamník

22/10/2013
19:34

22/10/2013
16:30

22/10/2013
17:02

21/10/2013
11:25

21/10/2013
15:00

20/10/2013
17:59

19/10/2013
14:20

15/10/2013
20:032

A

B

C

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

A. Dátum/hodina nahrania
B. Náhľad
C. Indikátor stavu správy:
     

35

A. Datum/hodina nahrání.

B. N�����

C. Indikátor stavu zprávy: 
 zpráva k přečtení; 
 přečtená zpráva

2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

Záznamník

22/10/2013
19:34

22/10/2013
16:30

22/10/2013
17:02

21/10/2013
11:25

21/10/2013
15:00

20/10/2013
17:59

19/10/2013
14:20

15/10/2013
20:03

Zpět

2

A

B

C

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

 správa na prečítanie
     

35

A. Datum/hodina nahrání.

B. N�����

C. Indikátor stavu zprávy: 
 zpráva k přečtení; 
 přečtená zpráva

2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

Záznamník

22/10/2013
19:34

22/10/2013
16:30

22/10/2013
17:02

21/10/2013
11:25

21/10/2013
15:00

20/10/2013
17:59

19/10/2013
14:20

15/10/2013
20:03

Zpět

2

A

B

C

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

 prečítaná správa
2. Dotknite sa pre otvorenie správy.



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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3. Dotkněte se pro přerušení přehrávání.

4. Dotkněte se pro ukončení zobrazování.

Zpráva se automaticky přehraje.

����4�-��%�,��#  1��!,%,�.� ����.� 1."�$2� �������

A. Regulujte hlasitost.

B. Odstraňte zprávu.

C. Začátek a konec zprávy.

D. Vraťte se na obrazovku záznamníku.

22/10/2013
18:34

22/10/2013
18:34

3

4

C

A

D

B

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Správa sa automaticky prehrá.

3. Dotknite sa pre prerušenie prehrávania.
Je možné ovládať prehrávanie pomocou príslušných ikon. 

A. Regulujte hlasitosť
B. Odstráňte správu
C. Začiatok a koniec správy.
D. Vráťte sa na obrazovku záznamníka.
4. Dotknite sa pre ukončenie zobrazovania. 

36

3. Dotkněte se pro přerušení přehrávání.

4. Dotkněte se pro ukončení zobrazování.

Zpráva se automaticky přehraje.

����4�-��%�,��#  1��!,%,�.� ����.� 1."�$2� �������

A. Regulujte hlasitost.

B. Odstraňte zprávu.

C. Začátek a konec zprávy.

D. Vraťte se na obrazovku záznamníku.

22/10/2013
18:34

22/10/2013
18:34

3

4

C

A

D

B

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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5. Dotkněte se pro návrat na Home Page.

Označení stavu zprávy automaticky přejde na “přečtená” , a zmizí číselné označení na Home Page

Záznamník

22/10/2013
16:30

22/10/2013
17:02

21/10/2013
11:25

21/10/2013
15:00

20/10/2013
17:59

19/10/2013
14:20

15/10/2013
20:03

22/10/2013
18:34

5

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Označenie stavu správy automaticky prejde na „prečítaná“

35

A. Datum/hodina nahrání.

B. N�����

C. Indikátor stavu zprávy: 
 zpráva k přečtení; 
 přečtená zpráva

2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

Záznamník

22/10/2013
19:34

22/10/2013
16:30

22/10/2013
17:02

21/10/2013
11:25

21/10/2013
15:00

20/10/2013
17:59

19/10/2013
14:20

15/10/2013
20:03

Zpět

2

A

B

C

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

 , a zmizne číselné označenie na Home Page. 

5. Dotknite sa pre návrat na Home Page. 



Classe 300X Wi-fi
Užívateľská príručka
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1. Dotkněte se pro zobrazení videokamer Vašeho systému.

2. Dotkněte se pro aktivaci požadované videokamery.

V 	 � �
��!+!�� ������23�!������!���#�!��*1��$!��2����!�#��, ����+ %�#������������!��*  ������*%,�
#��$!/� ���/��#�� ����.�-������ !��*�������0� �����#��,��, !���%������������� �����
#�/�1,����, !�����

����!�#����#���������$��23�!��4�$���#�!5��%����%�#�!��� !"��/��� !�!�,�#���������$�

Kamery

2

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

38

1. Dotkněte se pro zobrazení videokamer Vašeho systému.

2. Dotkněte se pro aktivaci požadované videokamery.

V 	 � �
��!+!�� ������23�!������!���#�!��*1��$!��2����!�#��, ����+ %�#������������!��*  ������*%,�
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Kamery
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Videokamery
V tejto sekcii môžete monitorovať Váš byt / dom aktiváciou jednej z videokamier, ktorá sa nachádza 
v byte / dome, v spoločných priestoroch (napr. parkovacie miesto, záhrada a pod.) a na vonkajších miestach.
Po aktivácii videokamery môžete „cyklovať“ (zobrazovať postupne) ostatné videokamery.

1. Dotknite sa pre zobrazenie videokamier Vášho systému.

2. Dotknite sa pre aktiváciu požadovanej videokamery.
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Pro ukončení zobrazování videokamery vyčkejte do

3. Dotkněte se pro zobrazení iné videokamery (cyklování), tlačítko se rozsvítí během 
přechodu z jedné kamery na druhou.

4. Jestliže se jedná o videokameru , tlačítko bude blikat. Dotkněte se ho 
pro aktivaci zvukové komunikace. 

3

4
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Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Displej zobrazí záber aktivovanej kamery. Pre nastavenie obrazu videokamery pozri Odpovedzte na 
hovory. 

3.  Dotknite sa pre zobrazenie ďalšej videokamery (cyklovanie), tlačidlo sa rozsvieti počas prechodu z 
jednej kamery na druhú.

4.  Ak sa jedná o videokameru vstupného panelu, tlačidlo bude blikať. Dotknite sa ho pre aktiváciu 
zvukovej komunikácie.

Pre ukončenie zobrazovania videokamery počkajte do uplynutia časového limitu 30s.

Majte na pamäti, že volanie 
zo vstupného panelu má 
prioritu. V prípade volania 
zo vstupného sa teda preze-
ranie kamier z Vášho video 
telefónu preruší a obraz sa 
vypne. Kamery nie je možné 
opäť aktivovať a prezerať 
kým volania zo vstupného 
panelu neskončí! Ak pri po-
kuse o zapnutie videokamier 
počujete trojitý tón, zname-
ná to, že niekto iný si práve 
prezerá kamery alebo práve 
prebieha volanie. Počkajte, 
až na Vás príde rad.

22

Obecné informace

1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu

4
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Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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Kamery
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

TVCC 0

2

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi
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Kamery
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

TVCC 0

2

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

CCTV
V tejto sekcii môžete monitorovať Váš byt / dom aktiváciou jednej z videokamier, ktorá sa nachádza 
v byte / dome alebo v spoločných priestoroch (napr. parkovacie miesto, záhrada a pod.).

1. Dotknite sa pre zobrazenie videokamier Vášho systému.

2. Dotknite sa pre aktiváciu požadovanej videokamery.
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Displej zobrazí �������
�	�������	���
������ Pro nastavení
obrazu videokamery viz Odpovězte na volání.

Obrázek se zobrazí na tři minuty. Cyklování videokamer není ��������

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Displej zobrazí záber aktivovanej videokamery. Pre nastavenie obrazu videokamery pozri Odpovedzte 
na hovory. 

Obrázok sa zobrazí na tri minúty. Cyklovanie videokamier nie je dostupné.
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

3

1

B

A

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Správy
V tejto sekcii môžete vytvárať správy alebo zobrazovať správy, ktoré Vám zanechali iní užívatelia alebo 
ústredňa vrátnice. Správy sú dvojakého typu: písané a zvukové.

Keď je v záznamníku prítomná správa, led (B) bliká a na ikone funkcie sa objaví číslo, ktoré označuje 
nové alebo neprečítané správy (A).
1. Dotknite sa pre vstup do zoznamu správ.
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Poznámky

10. október 18:34
   

10. október 15:00
 

10. október 08:22

2

E

D

A B

A. Indikace pro zvukovou zprávu.

B. Datum/hodina nahrání.

C. Zpráva pocházející z ústředny vrátnice.

D. Náhled do textové zprávy.

E. Indikátor stavu zprávy: 
 zpráva k přečtení; 
 přečtená zpráva

2. Dotkněte se pro otevření zprávy.

C

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

A. Indikácie pre zvukovú správu.
B. Dátum / hodina nahrania.
C. Správa pochádzajúca z ústredne vrátnice.
D. Náhľad do textovej správy.
E. Indikátor stavu správy:
     správa na prečítanie;
     prečítané správa
2. Dotknite sa pre otvorenie správy.
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Textová zpráva

10 październik, 18:34

C

3. Dotkněte se pro modifikaci zprávy. 

Použijte klávesnici pro modifikaci 
zprávy.

Dotkněte se pro  změny. 

Na této obrazovce můžete zobrazit text zprávy(C), modifikovat ho (A) nebo ho smazat (B).
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Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

44

Textová zpráva

10 październik, 18:34

C

3. Dotkněte se pro modifikaci zprávy. 

Použijte klávesnici pro modifikaci 
zprávy.

Dotkněte se pro  změny. 

Na této obrazovce můžete zobrazit text zprávy(C), modifikovat ho (A) nebo ho smazat (B).

.
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a

z cx v b n m

s d f g h j k l

y u i o pw e r t

?123

5

4

3

A B

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Textová správa

Na tejto obrazovke môžete zobraziť text správy (C), modifikovať ho (A) alebo ho zmazať (B). 
3. Dotknite sa pre modifikáciu správy. 

4. Použite klávesnicu pre modifikáciu správy.
5. Dotknite sa pre uloženie zmeny. 
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Zvuková zpráva

0:20

3. Dotkněte se pro přehrání.

4. Dotkněte se pro zastavení přehrávání.

Na této obrazovce můžete poslouchat zvukovou zprávu nebo ji odstranit (A). 

0:04

A

3

4

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

45

Zvuková zpráva

0:20

3. Dotkněte se pro přehrání.

4. Dotkněte se pro zastavení přehrávání.

Na této obrazovce můžete poslouchat zvukovou zprávu nebo ji odstranit (A). 

0:04

A

3

4

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Zvuková správa

Na tejto obrazovke môžete počúvať zvukovú správu alebo ju odstrániť (A).
3. Dotknite sa pre prehranie.

4. Dotknite sa pre zastavenie prehrávania.
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1. Dotkněte se pro zobrazení intercomů k dispozici.

2. Dotkněte se pro aktivaci požadované komunikace s intercomem.

Intercom
Na této obrazovce můžete komunikovat s ostatními domovními videotelefony/telefony 
instalovanými ve Vašem bytě nebo v jiných bytech.

Intercom

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

Intercom 1 Intercom 2 Intercom 3

Intercom 7Intercom 6Intercom 5Intercom 4

Intercom 8 Intercom 9 Intercom 10

2

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka
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1. Dotkněte se pro zobrazení intercomů k dispozici.

2. Dotkněte se pro aktivaci požadované komunikace s intercomem.

Intercom
Na této obrazovce můžete komunikovat s ostatními domovními videotelefony/telefony 
instalovanými ve Vašem bytě nebo v jiných bytech.

Intercom

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

Intercom 1 Intercom 2 Intercom 3

Intercom 7Intercom 6Intercom 5Intercom 4

Intercom 8 Intercom 9 Intercom 10

2

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Intercom
Na tejto obrazovke môžete komunikovať s ostatnými domovými videotelefónmi / telefónmi 
inštalovanými vo Vašom byte alebo v iných bytoch.

1. Dotknite sa pre zobrazenie intercomov k dispozícii.

2. Dotknite sa pre aktiváciu požadovanej komunikácie s intercomom.
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Tlačítko (A) se rozsvítí, což označuje, že probíhá volání.

3. Dotkněte se pro ukončení volání.

Když volaný odpoví, objeví se ikony pro ��������' zvuku, viz Odpovězte na volání.

Pozn���#�������/��2� �������#��)���%��# !"�����������"����$��"��!� ������
����
������
	���� ������� $ !*���"����� ���!�#�! ������!"���"���.� ���������c����!������#* #��)���

A

3

Pozn.: pouze zařízení, která jsou vybavena doplňkovým napájením, mohou zobrazovat adresu 
volajícího před #�� !���  ��������

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

47

Tlačítko (A) se rozsvítí, což označuje, že probíhá volání.

3. Dotkněte se pro ukončení volání.

Když volaný odpoví, objeví se ikony pro ��������' zvuku, viz Odpovězte na volání.

Pozn���#�������/��2� �������#��)���%��# !"�����������"����$��"��!� ������
����
������
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A

3

Pozn.: pouze zařízení, která jsou vybavena doplňkovým napájením, mohou zobrazovat adresu 
volajícího před #�� !���  ��������

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Tlačidlo (A) sa rozsvieti, čo označuje, že prebieha hovor.

Keď volaný odpovie, objavia sa ikony pre nastavenie zvuku, pozri Odpovedzte na hovory.
Pozn.: v prípade, že príde hovor zo vstupného panelu a Vy budete práve komunikovať s iným bytom, sys-
tém bude rešpektovať prioritu a ukončí prebiehajúce interkomové volanie.
Pozn.: len zariadenia, ktoré sú vybavené doplnkovým napájaním, môžu zobrazovať adresu volajúceho 
pred vlastným spojením.
3. Dotknite sa pre ukončenie hovoru.
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1. Dotkněte se pro zobrazení aktivací k dispozici.

2. Dotkněte se pro aktivaci zámku.

� � �� ��� � � � ��� � �� � � �� � �� � ��' � � ��
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1
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1. Dotkněte se pro zobrazení aktivací k dispozici.

2. Dotkněte se pro aktivaci zámku.

� � �� ��� � � � ��� � �� � � �� � �� � ��' � � ��
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10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

 3

 1  2

2

Aktivácia
V tejto sekcii môžete aktivovať niektoré záťaže (napr .: zámok, osvetlenie záhrady, atď.) prítomné 
vo Vašom systéme.

1. Dotknite sa pre zobrazenie aktivácií k dispozícii.

2. Dotknite sa pre aktiváciu zámku.
Tlačidlo (A) sa krátko rozsvieti, čo znamená, že aktivácia prebehla úspešne. 
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1. Dotkněte se pro přímou aktivaci funkce (např. videokamera).

Na pravé straně Home Page jsou přítomny , pokud jste je předtím aktivovali v 
sekci /  nebo nakonfigurovali fyzicky (maximálně 4). 
Dotknutím se těchto ikon můžete tuto funkci aktivovat přímo, aniž byste otvírali konkrétní menu. 

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1
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1. Dotkněte se pro přímou aktivaci funkce (např. videokamera).

Rychlé akce
Na pravé straně Home Page jsou přítomny rychlé akce, pokud jste je předtím aktivovali v sekci 
Nastavení/rychlé akce nebo nakonfigurovali fyzicky (maximálně 4). 
Dotknutím se těchto ikon můžete tuto funkci aktivovat přímo, aniž byste otvírali konkrétní menu. 

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

1

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Rýchle akcie
Na pravej strane Home Page sú prítomné rýchle akcie, ak ste ich predtým aktivovali v sekcii 
Nastavenia / rýchle akcie alebo nakonfigurovali fyzicky (maximálne 4). 
Dotknutím sa týchto ikon môžete túto funkciu aktivovať priamo, bez toho aby ste otvárali konkrétne menu.

1. Dotknite sa pre priamu aktiváciu funkcie (napr. videokamera)
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1. Dotkněte se pro vstup do sekce .

2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Na Home Page je vždy přítomna ikona “ ”. 
Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše 
zařízení Classe 300 Wi-fi. 
Další  jsou přítomná v sekci  (�������������	���
), pro tuto sekci se 
obraťte na Vašeho instalačního technika.

Záznamník

Displej

Wi-Fi -  - Hodina a datum - Jazyk -  - 

 - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón ������� ����- Jiné 
...

Displej Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky

Záznamník Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...

Přidejte rychlou akci

POZOR 
Vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; 

chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Jazyk

Wi-Fi

2

1
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1. Dotkněte se pro vstup do sekce .

2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Na Home Page je vždy přítomna ikona “ ”. 
Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše 
zařízení Classe 300 Wi-fi. 
Další  jsou přítomná v sekci  (�������������	���
), pro tuto sekci se 
obraťte na Vašeho instalačního technika.

Záznamník

Displej

Wi-Fi -  - Hodina a datum - Jazyk -  - 

 - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón ������� ����- Jiné 
...

Displej Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky

Záznamník Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...

Přidejte rychlou akci

POZOR 
Vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; 

chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Jazyk

Wi-Fi

2

1

1. Dotknite sa pre vstup do sekcie Nastavenia.

2. Dotknite sa ikony týkajúcej sa požadovanej personalizácie. 

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1. Dotkněte se pro vstup do sekce .

2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Na Home Page je vždy přítomna ikona “ ”. 
Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše 
zařízení Classe 300 Wi-fi. 
Další  jsou přítomná v sekci  (�������������	���
), pro tuto sekci se 
obraťte na Vašeho instalačního technika.

Záznamník

Displej

Wi-Fi -  - Hodina a datum - Jazyk -  - 

 - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón ������� ����- Jiné 
...

Displej Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky

Záznamník Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...

Přidejte rychlou akci

POZOR 
Vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; 

chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Jazyk

Wi-Fi

2

1

Wi-Fi - Priradené účty - Hodina a dátum - Jazyk - Informácie - Tón tlačidiel
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1. Dotkněte se pro vstup do sekce .

2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Na Home Page je vždy přítomna ikona “ ”. 
Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše 
zařízení Classe 300 Wi-fi. 
Další  jsou přítomná v sekci  (�������������	���
), pro tuto sekci se 
obraťte na Vašeho instalačního technika.

Záznamník

Displej

Wi-Fi -  - Hodina a datum - Jazyk -  - 

 - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón ������� ����- Jiné 
...

Displej Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky

Záznamník Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...

Přidejte rychlou akci

POZOR 
Vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; 

chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Jazyk

Wi-Fi

2

1

Hlasitosť - Vyzváňací tón intercom - Vyzváňací tón Vstupný panel- Iné 
vyzváňacie tóny...
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1. Dotkněte se pro vstup do sekce .

2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Na Home Page je vždy přítomna ikona “ ”. 
Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše 
zařízení Classe 300 Wi-fi. 
Další  jsou přítomná v sekci  (�������������	���
), pro tuto sekci se 
obraťte na Vašeho instalačního technika.

Záznamník

Displej

Wi-Fi -  - Hodina a datum - Jazyk -  - 

 - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón ������� ����- Jiné 
...

Displej Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky

Záznamník Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...

Přidejte rychlou akci

POZOR 
Vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; 

chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Jazyk

Wi-Fi

2

1

Čistenie monitora - Pozadie - Kalibrácia obrazovky
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1. Dotkněte se pro vstup do sekce .

2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Na Home Page je vždy přítomna ikona “ ”. 
Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše 
zařízení Classe 300 Wi-fi. 
Další  jsou přítomná v sekci  (�������������	���
), pro tuto sekci se 
obraťte na Vašeho instalačního technika.

Záznamník

Displej

Wi-Fi -  - Hodina a datum - Jazyk -  - 

 - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón ������� ����- Jiné 
...

Displej Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky

Záznamník Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...

Přidejte rychlou akci

POZOR 
Vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; 

chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Jazyk

Wi-Fi

2

1

Mód nahrávania - Uvítacia správa - Nahrajte správu ...
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1. Dotkněte se pro vstup do sekce .

2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Na Home Page je vždy přítomna ikona “ ”. 
Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše 
zařízení Classe 300 Wi-fi. 
Další  jsou přítomná v sekci  (�������������	���
), pro tuto sekci se 
obraťte na Vašeho instalačního technika.

Záznamník

Displej

Wi-Fi -  - Hodina a datum - Jazyk -  - 

 - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón ������� ����- Jiné 
...

Displej Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky

Záznamník Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...

Přidejte rychlou akci

POZOR 
Vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; 

chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Jazyk

Wi-Fi

2

1

Pridajte rýchlu akciu

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka
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Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1. Dotkněte se pro vstup do sekce .

2. Dotkněte se ikony týkající se požadované personalizace.

Na Home Page je vždy přítomna ikona “ ”. 
Dotknutím se jí budete mít přístup k různým personalizacím, které Vám umožní lépe využít Vaše 
zařízení Classe 300 Wi-fi. 
Další  jsou přítomná v sekci  (�������������	���
), pro tuto sekci se 
obraťte na Vašeho instalačního technika.

Záznamník

Displej

Wi-Fi -  - Hodina a datum - Jazyk -  - 

 - Vyzváněcí tón intercom - Vyzváněcí tón ������� ����- Jiné 
...

Displej Čištění monitoru - Pozadí - Kalibrace obrazovky

Záznamník Mód nahrávání - Uvítací zpráva - Nahrajte zprávu...

Přidejte rychlou akci

POZOR 
Vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; 

chybné úkony by mohly ohrozit fungování zařízení

Jazyk

Wi-Fi

2

1

POZOR
Vstup do sekcie „Konfigurácia“ je vyhradený inštalačnému technikovi; 

chybné úkony by mohli ohroziť fungovanie zariadenia

Nastavenia
Na Home Page je vždy prítomná ikona „Nastavenia“.
Dotknutím sa jej budete mať prístup k rôznym personalizaciám, ktoré Vám umožnia lepšie využiť Vaše 
zariadenie Classe 300X Wi-fi.
Ďalšie nastavenia sú prítomné v sekcii Konfigurácia (vstup chránený kódom), pre túto sekciu sa 
obráťte na Vášho inštalačného technika.
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Záznamník

Displej

Jazyk

Wi-Fi

Všeobecné
V této sekci se nacházejí  obecného charakteru a  

1. Aktivujte/deaktivujte zvuk při dotknutí se nějakého tlačítka.

V této sekci můžete připojit zařízení k Vaší síti Wi-Fi.
Wi-Fi

1. Dotkněte se pro aktivaci funkce.

1

Wi-Fi

Wi-Fi

1

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

51

Záznamník

Displej

Jazyk

Wi-Fi

Všeobecné
V této sekci se nacházejí  obecného charakteru a  

1. Aktivujte/deaktivujte zvuk při dotknutí se nějakého tlačítka.

V této sekci můžete připojit zařízení k Vaší síti Wi-Fi.
Wi-Fi

1. Dotkněte se pro aktivaci funkce.

1

Wi-Fi

Wi-Fi

1

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Všeobecné
V tejto sekcii sa nachádzajú nastavenia všeobecného charakteru a informácie o zariadení. 

1. Aktivujte/deaktivujte zvuk pri dotknutí sa nejakého tlačidla.

WI-FI
V tejto sekcii môžete pripojiť zariadenie k Vašej sieti Wi-fi.

1. Dotknite sa pre aktiváciu funkcie.
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2. Zvolte svoji domácí síť , k níž chcete připojit zařízení. 
Jestliže je signál Wi-Fi slabý nebo 
���	, zkontrolujte instalační předpisy Wi-Fi.

3. Zadejte heslo (je-li vyžadováno).

4. Dotkněte se pro zobrazení hesla.

5. Dotkněte se pro ������������
��	�.

Pozn.: Vaše domácí síť musí mít následující charakteristiky: 
– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů
�����������������"�� ���#�f���c ��������
•
��N�W��-��	
•T		��W��2-��	 �����.���
•����W�����������
•W���12�������
•W�����"�� �������������W��2-��	��

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi 1

Wi-Fi 2

Wi-Fi 3
2

.

q

a

z cx v b n m

s d f g h j k l

y u i o pw e r t

?123

Wi-Fi

Heslo:

3

5

4

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

52

2. Zvolte svoji domácí síť , k níž chcete připojit zařízení. 
Jestliže je signál Wi-Fi slabý nebo 
���	, zkontrolujte instalační předpisy Wi-Fi.

3. Zadejte heslo (je-li vyžadováno).

4. Dotkněte se pro zobrazení hesla.

5. Dotkněte se pro ������������
��	�.

Pozn.: Vaše domácí síť musí mít následující charakteristiky: 
– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 kanálů
�����������������"�� ���#�f���c ��������
•
��N�W��-��	
•T		��W��2-��	 �����.���
•����W�����������
•W���12�������
•W�����"�� �������������W��2-��	��

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi 1

Wi-Fi 2

Wi-Fi 3
2

.

q

a

z cx v b n m

s d f g h j k l

y u i o pw e r t

?123

Wi-Fi

Heslo:

3

5

4

2. Zvoľte svoju domácu sieť, ku ktorej chcete pripojiť zariadenie.
Ak je signál Wi-Fi slabý alebo žiadny, skontrolujte inštalačné predpisy Wi-Fi.

Pozn.: Vaša domáca sieť musí mať nasledujúce charakteristiky:
 - IEEE 802.11 b / g / n (2,4 GHz) 13 kanálov
Podporované metódy overenia a šifrovacie metódy:
• OPEN WPA-PSK
• TKIP WPA2-PSK (odporúčané)
• AES WEP 64 bits
• WEP 128 bits
• WPS overenie (podporované pre WPA2-PSK)

3. Zadajte heslo (ak je vyžadované)
4. Dotknite sa pre zobrazenie hesla.
5. Dotknite sa pre aktiváciu pripojenia.
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6. Dotkněte se pro zobrazení nebo změnu parametrů síťového připojení.

Zařízení umožňuje zobrazení nebo změnu parametrů síťového připojení.

7. Dotkněte se pro deaktivaci módu DHCP a změnu parametrů ručně.

• IP adresa a Maska sítě: typické parametry sítí s protokolem TCP/IP, nutné k identifikaci zařízení 
uvnitř lokální sítě.

• Gateway: IP adresa routeru/přístupového místa.

Pozn.: řed změnou defaultních hodnot zkontaktujte správce sítě. 
Chybné hodnoty mohou zabránit aktivnímu poskytování služby a kromě toho mohou způsobit poruchy 
při komunikaci s ostatními přístroji zapojenými v síti.

Wi-Fi

Wi-Fi  Wi-Fi i

Wi-Fi 1

Wi-Fi 2

Wi-Fi 3
6

Wi-Fi

DHCP

IP adresa 192.168.178.43  DNS 8.8.8.8

 DNS 8.8.4.4

MAC 00:03:50:81:02:9EGateway 192.168.178.1

Maska 255.255.255.0

7

T��!� ���� ��c�!�
�"!���!�c�y �� #�1��
��"!��"� �� !��2� ���)!��
�/���-� ��c�)��+���#���
��"2+#��!��#2�y�#	����
�HC��%�
���	�

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Wi-Fi

Wi-Fi P ipojenDomác  Wi-Fi i

Wi-Fi 1

Wi-Fi 2

Wi-Fi 3
6

Wi-Fi

DHCP

IP adresa 192.168.178.43 Primárn  DNS 8.8.8.8

Sekundárn  DNS 8.8.4.4

MAC 00:03:50:81:02:9EGateway 192.168.178.1

Maska s t 255.255.255.0

Domác  Wi-Fi

7

Zariadenie umožňuje zobrazenie alebo zmenu parametrov sieťového pripojenia. 

6. Dotknite sa pre zobrazenie alebo zmenu parametrov sieťového pripojenia. 

7. Dotknite sa pre deaktiváciu módu DHCP a zmenu parametrov ručne.

•  IP adresa a Maska siete: typické parametre sietí s protokolom TCP / IP, potrebné na identifikáciu 
zariadenia vnútri lokálnej siete.

• Gateway: IP adresa routera / prístupového miesta.

Pozn.: red zmenou defaultných hodnôt skontaktujte správcu siete.
Chybné hodnoty môžu zabrániť aktívnemu poskytovania služby a okrem toho môžu spôsobiť poruchy pri 
komunikácii s ostatnými prístrojmi zapojenými v sieti.

Tento úkon nechajte auto-
maticky na vašom routeri. 
Ak nemáte nejaký špeciálny 
dôvod, používajte vždy 
voľbu DHCP zapnutú.

22

Obecné informace

1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu

4
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Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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8. Dotkněte se pro změnu IP adresy zařízení.

9. Zadejte novou IP adresu.

10. Dotkněte se pro potvrzení.

Wi-Fi

DHCP

IP adresa

Gateway

Maska sítě

192.168.178.43

192.168.178.1

8

255.255.255.0

Primární DNS 8.8.8.8

Sekundární DNS 8.8.4.4

MAC 00:03:50:81:02:9E

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0

9

IP adresa

168 178 51

10

192
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8. Dotkněte se pro změnu IP adresy zařízení.

9. Zadejte novou IP adresu.

10. Dotkněte se pro potvrzení.

Wi-Fi

DHCP

IP adresa

Gateway

Maska sítě

192.168.178.43

192.168.178.1

8

255.255.255.0

Primární DNS 8.8.8.8

Sekundární DNS 8.8.4.4

MAC 00:03:50:81:02:9E

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0

9

IP adresa

168 178 51

10

192
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8. Dotknite sa pre zmenu IP adresy zariadenia.

9. Zadajte novú IP adresu.
10. Dotknite sa pre potvrdenie. 

Ak tieto údaje nepoznáte, je 
možné ich získať v nastavení 
sieťového adaptéra vášho 
počítača pod voľbou „Pod-
robnosti“ alebo použitím 
príkazu ipconfig z príkazové-
ho riadku PC.

22

Obecné informace

1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu

4

32 2

1

���	��� �
����	� � ������ ���
Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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Inštalačné predpisy Wi-Fi
Skontrolujte kvalitu signálu Wi-Fi z displeja Classe 300X Wi-fi (pozri inštalačná príručka), ak je signál 
slabý alebo žiadny, skontrolujte, či:
-  zariadenie nebolo nainštalované v blízkosti veľkých kovových predmetov alebo elektrických zariade-

ní, ktoré by mohli vytvárať elektromagnetické pole;
- medzi wi-fi routerom a zariadením Classe 300X Wi-fi je čo najmenej stien.
Pozn.: odporúčame nainštalovať zariadenie Classe300 Wi-fi do blízkosti routera Wi-Fi 
Pozn.: je možné nainštalovať iba jedno zariadenie Classe300 Wi-fi pre každú sieť Wi-Fi (každé SSID tzn. 
meno wi-fi siete)
Pozn.: je možné nainštalovať iba jedno zariadenie Classe300 Wi-fi pre jeden byt. Pre ďalšie telefóny v tom 
istom byte vyberte iný model (Classe 100, Sprint ...).

Odporúčané

Skontrolujte vždy signál Wi-Fi na displeji Classe 
300X Wi-fi pred jeho konečnou inštaláciou.

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi bolo riadne akti-
vované a nakonfigurované v príslušnej sekcii.
Signál Wi-Fi nie je dostatočný pre zaručenie správ-
neho presmerovania hovorov a ostatných funkcií 
na smartphone. Posuňte wi-fi router a Classe 300X 
Wi-fi bližšie k sebe alebo posilnite wi-fi signál 
pomocou wi-fi repeatera.

– Murované priečky
– Drevené steny
– Sadrokartónové steny

– Železobetónové steny
– Nosné steny
– Kamenné steny
– Kovové steny

Nainštalujte router do 
rovnakej miestnosti s Vaším 
zariadením Classe 300X 
Wi-fi.

se BTTrick a m

1
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1. �������	��	�����������	�� ������
��� ������		 ������		�

2. Dotkněte se pro odpojení jednotlivého smartphonu.

P �
V této sekci můžete zobrazovat seznam přiřazených uživatelů k Vašemu zařízení Classe 300 Wi-fi a k 
němu připojených smartphonů. 
Můžete rovněž odpojovat jednotlivé smartphony nebo odebírat uživatele.

A. Odeberte uživatele.

B. Odpojte smartphone.

C. Připojené smartphony.

ené

j.smith@legrand.com

e.brown@legrand.com

1

j.smith@legrand.com

smartphone 1

smartphone 2

2

A

B

C
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2. Dotkněte se pro odpojení jednotlivého smartphonu.

P �
V této sekci můžete zobrazovat seznam přiřazených uživatelů k Vašemu zařízení Classe 300 Wi-fi a k 
němu připojených smartphonů. 
Můžete rovněž odpojovat jednotlivé smartphony nebo odebírat uživatele.

A. Odeberte uživatele.

B. Odpojte smartphone.

C. Připojené smartphony.

ené

j.smith@legrand.com

e.brown@legrand.com

1

j.smith@legrand.com

smartphone 1

smartphone 2

2

A

B

C

1. Dotknite sa pre zobrazenie smartphonu užívateľa. 

Priradené účty
V tejto sekcii môžete zobrazovať zoznam priradených užívateľov k Vášmu zariadeniu Classe 300X Wi-fi 
a k nemu pripojených smartphonov.
Môžete tiež odpájať jednotlivé smartphony alebo odoberať užívateľa.

A. Odoberte užívateľa.
B. Odpojte smartphone.
C. Pripojené smartphony
2. Dotknite sa pre odpojenie jednotlivého smartphonu. 
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Pro znovu připojení smartphonu k zařízení Classe 300 Wi-fi je nutná autentizace přes apliakci DOOR ENTRY.
3. Dotkněte se pro potvrzení.

4. Dotkněte se pro odebrání uživatele a následkem toho všech připojených smartphonů.

Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat přizvat jiným uživatelem nebo jestliže 
neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení.

5. Dotkněte se pro potvrzení.

Pozn.: jestliže je k uživateli přiřazen pouze jeden smartphone, při jeho odpojení uživatele automaticky odeberete.

j.smith@legrand.com

smartphone 2
4

j.smith@legrand.com

no N e

5

j.smith@legrand.com

Stiskněte koš pro odpojení smartphonu. 
Stiskněte odstraňte uživatele pro odpojení uživatele a všech jeho 
smartphonů.

Odstraňte uživatele

no N e

3
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Pro znovu připojení smartphonu k zařízení Classe 300 Wi-fi je nutná autentizace přes apliakci DOOR ENTRY.
3. Dotkněte se pro potvrzení.

4. Dotkněte se pro odebrání uživatele a následkem toho všech připojených smartphonů.

Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat přizvat jiným uživatelem nebo jestliže 
neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení.

5. Dotkněte se pro potvrzení.

Pozn.: jestliže je k uživateli přiřazen pouze jeden smartphone, při jeho odpojení uživatele automaticky odeberete.
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Pro znovu připojení smartphonu k zařízení Classe 300 Wi-fi je nutná autentizace přes apliakci DOOR ENTRY.
3. Dotkněte se pro potvrzení.

4. Dotkněte se pro odebrání uživatele a následkem toho všech připojených smartphonů.

Pro znovu přiřazení Vašeho uživatele se musíte nechat přizvat jiným uživatelem nebo jestliže 
neexistují jiní uživatelé, znovu provést proceduru přiřazení.

5. Dotkněte se pro potvrzení.

Pozn.: jestliže je k uživateli přiřazen pouze jeden smartphone, při jeho odpojení uživatele automaticky odeberete.

j.smith@legrand.com

smartphone 2
4

j.smith@legrand.com

no N e

5

j.smith@legrand.com

Stiskněte koš pro odpojení smartphonu. 
Stiskněte odstraňte uživatele pro odpojení uživatele a všech jeho 
smartphonů.

Odstraňte uživatele

no N e

3
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3. Dotknite sa pre potvrdenie. 
Pre znovu pripojenie smartphonu k zariadeniu Classe 300 Wi-Fi je potrebná autentizácia cez aplikáciu DOOR ENTRY. 

4. Dotknite sa pre odobratie užívateľa  a následkom toho všetkých pripojených smartphonov. 

5. Dotknite sa pre potvrdenie.
Pre znovu priradenie Vášho užívateľa sa musíte nechať prizvať iným užívateľom alebo ak neexistujú iní 
užívatelia, znovu vykonať procedúru priradenie.
Pozn.: ak je k užívateľovi priradený iba jeden smartphone, pri jeho odpojení užívateľa automaticky odoberiete.
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Nastavte aktuální datum a hodinu

3. Dotkněte se pro návrat  a 
. P� n$���  ��  ��"� ����!��� ������ 

�"�����+&�  
����������	�����'�� �����������������

�������"����'�����������"���&�( ���������

Hodina a datum

11 201310
md y

11 42

m

Nastavte jazyk zařízení.
Jazyk

1

3

2

Deutsch

Português

Polski

Eλληνικός

Español

Néerlandais

Česky

1

Jazyky

1. Dotkněte se ikony jazyka pro jeho .

P� �$��� �������������
�	����&��% �	��� �	� �����	($��$���	��'����
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Nastavte aktuální datum a hodinu

3. Dotkněte se pro návrat  a 
. P� n$���  ��  ��"� ����!��� ������ 

�"�����+&�  
����������	�����'�� �����������������

�������"����'�����������"���&�( ���������

Hodina a datum

11 201310
md y

11 42

m

Nastavte jazyk zařízení.
Jazyk

1

3

2

Deutsch

Português

Polski

Eλληνικός

Español

Néerlandais

Česky

1

Jazyky

1. Dotkněte se ikony jazyka pro jeho .

P� �$��� �������������
�	����&��% �	��� �	� �����	($��$���	��'����
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1.  Dotknite sa ikony týkajúcej sa parametra na nastavenie, zobrazia sa ikony na zvýšenie alebo zníže-
nie tejto hodnoty.

2. Dotknite sa pre nastavenie.
3. Dotknite sa pre návrat späť a uloženie nastavení.
Poznámka: od verzie firmwaru 1.1.20 možno použiť voľbu Auto Dátum-čas pre automatickú aktuali-
záciu času a dáta zo siete internet.

Jazyk
Nastavte jazyk zariadenia. 

Hodina a dátum.
Nastavte aktuálny dátum a hodinu.

1. Dotknite sa ikony jazyka pre jeho nastavenie.
Poznámka: ak menu neobsahuje český jazyk tak je v zariadení pravdepodobne nahraný starý firmwa-
re. Pre jeho aktualizáciu kontaktujte inštalačného technika.
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C. N
.�!�� QR kód pro stažení aplikakce DOOR ENTRY verze Android.

D. N
.�!��  QR kód pro stažení aplikakce DOOR ENTRY verze iOS.

E. ����
���  ���
��
��� ���� �� �#
� �"��
 ���� � ���
�
�
�

, zda bylo zařízení nastaveno jako Master nebo jako 
Slave. ���
���� ������ � �
���� �"� �����  	� ����� ���2 �
����� 

�

c��� �
��	�c � ����	��Informace, zda je přítomno doplňkové napájecí zařízení.

o verzi firmwaru zařízení.

H , zda je aktivní funkce Profesionálního studia. 

I. , zda je aktivní funkce Záznamník.

L. Aktivujte/deaktivujte zobrazování banneru pro stažení aplikace DOOR ENTRY na Home Page

V této sekci je možné zobrazovat některé  týkající se  zařízení, QR kód 
pro stažení uživatelské příručky a apliakce DOOR ENTRY, a je možné zobrazit/skrýt banner 
apliakce na Home Page.

Uživatelská příručka

Android App iOS App

B

D

C

00

P

20

MN

01

E

A

F

G
1.1.8Ver. firmwaru

I

H

Master/Slave Master

Záznamník

Android App

1

� /-/#?�A3%A+7� �+ 4�8!-BC3%�+ ! .!A3B3% ).3%1.%3/5/4 ! 1%24 01/ 23!F%.? ! ).23!,!#) !0 ,)+#%
 � ��+3%1=�*%�.%8"73.=�01/ 4.+#) 2723 -4�� /-/#?�!0,)!+#%  � *%�-/F. �
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2

Banner na homepageL
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Informácie
V tejto sekcii je možné zobrazovať niektoré informácie týkajúce sa konfigurácie zariadenia, QR kód pre 
stiahnutie užívateľskej príručky a aplikáciu DOOR ENTRY, a je možné zobraziť / skryť banner aplikácie 
na Home Page.

A. Zobrazte parametre konfigurácie. 

Pozn.: konfigurácia funkcií alebo ich zmena vykonaná na zaria-
dení Classe 300X Wi-fi bude automaticky prenesená aj na aplikáciu 
DOOR ENTRY po prvom priradení ku smartphonu a pre všetky nasledu-
júce zmeny.

B.  Načítajte QR kód pre stiahnutie užívateľskej príručky (iba taliansky, pre český 
jazyk navštívte www.legrand.cz).

C. Načítajte QR kód pre stiahnutie aplikácie DOOR ENTRY verzie Android.

D. Načítajte QR kód pre stiahnutie aplikácie DOOR ENTRY verzie iOS.

E.  Informácia, či bolo zariadenie nastavené ako Master alebo ako Slave. Pre zobrazenie obrazu videoka-
mery vstupného panelu pri volaní je nutné použiť voľbu Master. Je však potrebné brať do úvahy kapacitu 
napájacieho zdroja.

F. Informácie, či je prítomné doplnkové napájacie zariadenie.

G. Informácie o verzii firmwaru zariadenia.

H. Informácia, či je aktívna funkcia Profesionálneho štúdia. 

I. Informácia, či je aktívna funkcia Záznamník.

L. Aktivujte / deaktivujte zobrazovanie banneru pre stiahnutie aplikácie DOOR ENTRY na Home Page

1.  Pomocou čítačky QR kódu zamerajte kód a načítajte internetovú adresu pre stiahnutie a inštaláciu 
aplikácie DOOR ENTRY, ktorá je nevyhnutná pre funkciu systému. Pomocou aplikácie DOOR ENTRY 
je možné:  
– prijímať video hovory zo vstupných panelov 
– kontrolovať video kamery v systéme; 
– otvárať zámky vstupných panelov; 
– volať prístroj Classe 300X Wi-fi; 
– aktivovať ďalšie záťaže; 
– vykonávať aktualizáciu firmwaru zariadenia Classe 300X Wi-fi.

2. Dotknite sa pre návrat späť.

Pre načítanie QR kódu je 
potrebné stiahnuť príslušnú 
aplikáciu:  k dispozícii na 
Google Play pre Android 
a/alebo AppStore pre  Vaše 
zariadenie iOS.
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Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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Hlavní �����n& ��n  ��� �"������������"� ������ (S0)

Intercom vnitřní: ����������!���� �"��������������� �	����
������������������

$�����
�
��������������	�������#��������"��

Další ...

V� n& n � �n� & S1, 2, 3: ��� �!��� �����
 ��!	 �����$��S1; S2; S3)

Intercom vnější: ��� �!������������������"	�����	

Volání v patře: ���� �#�!� z tlačítka u Vašich vstupních dveří.

Zprávy: zpráva pocházející z ústředny vrátnice.

Dotkněte se události, pro kterou chcete nastavit vyzváněcí tón, a objeví se ikony pro volbu.

Projděte  k dispozici (16), přehraje se z nich vždy úryvek.

Dotkněte se pro návrat  a  .

1

...

Displej

Záznamník
16

1

A

A. Regulujte  vyzváněcích tónů.

Události, pro které je možné nastavit vyzváněcí tón:

3

2

�
�����	����%������ -
c &#$%!�-�� !������� 

�'��&� 2���� ����%",$ "�� �
! (���������1���2� ��

A. Regulujte hlasitosť vyzváňacích tónov. 
1. Dotknite sa udalosti, pre ktorú chcete nastaviť vyzváňací tón, a objavia sa ikony pre voľbu.
2. Prejdite vyzváňacie tóny k dispozícii (16), prehrá sa z nich vždy úryvok.
3. Dotknite sa pre návrat späť a uloženie nastavení.

Udalosti, pre ktoré je možné nastaviť vyzváňací tón: 

Hlavný vstupný panel: volanie z hl. vstupného panelu (S0) 
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Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Intercom vnútorný: interkomové volania na telefón v rámci jedného bytu. Byt je oddelený od zvyšku 
inštalácie bytovým rozhraním.
Ďalšie vyzváňacie tóny ...
Vstupné panely s konfiguráciou S1, 2, 3: volania zo sekundárnych panelov (S1; S2; S3) 
Intercom vonkajší: volania na telefóny v iných bytoch
Volanie na poschodí: vyzváňanie z tlačidla u Vašich vstupných dverí.
Správy: správa pochádzajúce z ústredne vrátnice.

Vyzváňacie tóny
V tejto sekcii môžete priraďovať vyzváňacie tóny k rôznym udalostiam a regulovať ich hlasitosť. 

Skontrolujte, či na ostatných 
vstupných paneloch bol 
vložený konfigurátor do 
pozície S (S = 1; S = 2; S = 3).
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Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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Displej
V této sekci je možné kalibrovat monitor, čistit ho a měnit obraz pozadí.

Displej

Záznamník

%'=&6��4%����#+!-'-�+��!*($�"���+$�86+#����-.8!*+!+� '���&!=��.*+��&�� +9&9��#+!-'-�$!�&9"�#',��,&#�!�
Čištění monitoru
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Displej
V této sekci je možné kalibrovat monitor, čistit ho a měnit obraz pozadí.

Displej

Záznamník

%'=&6��4%����#+!-'-�+��!*($�"���+$�86+#����-.8!*+!+� '���&!=��.*+��&�� +9&9��#+!-'-�$!�&9"�#',��,&#�!�
Čištění monitoru

�� ����������&�����(&���)�%����� ������j� ���������������� ���1 ��������
��� ��+5+'��'�9�%<=�+��-.8!*+!+�%'&!+')���+$�86+#��

10

A

1
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Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Displej
V tejto sekcii je možné kalibrovať monitor, čistiť ho a meniť obraz na pozadí. 

Čistenie monitora

Umožní Vám deaktivovať displej a tlačidlá a vyčistiť ho, bez toho aby ste nechcene aktivovali nejakú 
funkciu. 

A. po dotknutí sa príslušnej ikony displej zostane v stand-by na 10 sekúnd.

1. V tejto dobe môžete vyčistiť monitor a tlačidlá.

Pozn.: nečistite riedidlami, rozpúšťadlami apod. Alebo abrazívnymi prípravkami. Používajte iba mäkkú 
handru.
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Obraz pozadí
Umožňuje Vám měnit obraz pozadí zařízení.

home

1

1. Prolistujte si ��������������, zobrazí se v náhledu jako pozadí.

2. Dotkněte se pro návrat  a  .

Kalibrace
Umožní Vám seřídit displej.

1. Dotkněte se symbolu “křížku” zobrazeného na displeji ve všech pozicích, ve kterých se zobrazí 
(5 pozic). 
Nakonec se na okrajích displeje objeví ikona Ok , dotkněte se jí pro ukončení kalibrace.

1

2

Obraz pozadí
Umožňuje Vám meniť obraz pozadia zariadenia. 

1.  Dotknite sa symbolu „krížika“ zobrazeného na displeji vo všetkých pozíciách, v ktorých sa zobrazí (5 
pozícií).  
Nakoniec sa na okrajoch displeja objaví ikona 

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

62

Obraz pozadí

Kalibrace

Umožňuje Vám měnit obraz pozadí zařízení.

Umožní Vám seřídit displej.

Pozadí

home

Klikněte na křížek

1

1. Prolistujte si ��������������, zobrazí se v náhledu jako pozadí.

2. Dotkněte se pro návrat zpět a uložení nastavení.

1. Dotkněte se symbolu “křížku” zobrazeného na displeji ve všech pozicích, ve kterých se zobrazí 
(5 pozic). 
Nakonec se na okrajích displeje objeví ikona Ok , dotkněte se jí pro ukončení kalibrace.

1

Zpět

2

, dotknite sa jej pre ukončenie kalibrácie.

1. Prelistujte si dostupné motívy, zobrazia sa v náhľade ako pozadie.
2. Dotknite sa pre návrat späť a uloženie nastavení.

Kalibrácia
Umožní Vám nastaviť displej.

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka
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Obraz pozadí
Umožňuje Vám měnit obraz pozadí zařízení.

home

1

1. Prolistujte si ��������������, zobrazí se v náhledu jako pozadí.

2. Dotkněte se pro návrat  a  .

Kalibrace
Umožní Vám seřídit displej.

1. Dotkněte se symbolu “křížku” zobrazeného na displeji ve všech pozicích, ve kterých se zobrazí 
(5 pozic). 
Nakonec se na okrajích displeje objeví ikona Ok , dotkněte se jí pro ukončení kalibrace.

1

2
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Záznamník
V této sekci můžete nastavovat kvalitu videa, které bude nahráno záznamníkem, nahrát uvítací 
zprávu a aktivovat ji nebo deaktivovat.

A. Aktivujte/deaktivujte uvítací zprávu.

Záznamník

Displej

Nahrajte právu...

Vysoké

2

Zvolte, zda video zprávy budou nahrávány do záznamníku s vysokým rozlišením (maximálně
25 patnáctisekundových video zpráv) nebo s nízkým rozlišením (maximálně 150 patnác-
tisekundových video zpráv).

Dotkněte se pro nahrání uvítací zprávy.

Dotkněte se pro návrat  a  .

Pozn.: nejnovější zpráva přepíše tu nejstarší. 

3

1

A

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Záznamník
V tejto sekcii môžete nastavovať kvalitu videa, ktoré bude nahrané záznamníkom, nahrať uvítaciu 
správu a aktivovať ju alebo deaktivovať.

A. Aktivujte/deaktivujte uvítaciu správu. 

1.  Vyberte, či video správy budú nahrávané do záznamníka s vysokým rozlíšením 
(maximálne 25 pätnásťsekundových video správ) alebo s nízkym rozlíšením  
(maximálne 150 pätnásťsekundových video správ).

2. Dotknite sa pre nahranie uvítacej správy.

3. Dotknite sa pre návrat späť a uloženie nastavení.

Pozn.: najnovšia správa prepíše tú najstaršiu.
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4. Dotknite sa pre spustenie nahrávania a nahovorte správu. 

5. Dotknite sa pre ukončenie nahrávania. 

6. Dotknite sa pre opätovné vypočutie správy.
7. Dotknite sa pre uloženie.
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V této sekci můžete zvolit 4 , které se budou objevovat na Home Page, a 
personalizovat název.

A. Akce k dispozici.

B. Akce již přítomná na Home Page � ��� Ryc�� ��c�

1. Dotkněte se pro přidání .
Změňte název .

Odstraňte rychlou akci z Home Page. 

2. Zvolte typ funkce, ��
�������
�
�	���
�������������
�� �	��

3 Zvolte 
	���� 	���������������

Displej

Záznamník

Pager

1

Kamery

Intercom B

A

2

3

B

A

Existují příkazy, které používáte 
častěji než jiné? Zaveďte je 
na hlavní stránku Vašeho 
přístroje, abyste je měli vždy k 
dispozici

Classe 300 Wi-fi
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V této sekci můžete zvolit 4 , které se budou objevovat na Home Page, a 
personalizovat název.

A. Akce k dispozici.

B. Akce již přítomná na Home Page � ��� Ryc�� ��c�

1. Dotkněte se pro přidání .
Změňte název .

Odstraňte rychlou akci z Home Page. 

2. Zvolte typ funkce, ��
�������
�
�	���
�������������
�� �	��

3 Zvolte 
	���� 	���������������

Displej

Záznamník

Pager

1

Kamery

Intercom B

A

2

Pager

3

B

A

Existují příkazy, které používáte 
častěji než jiné? Zaveďte je 
na hlavní stránku Vašeho 
přístroje, abyste je měli vždy k 
dispozici

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Rýchle akcie
V tejto sekcii môžete zvoliť 4 rýchle akcie, ktoré sa budú objavovať na Home Page, a personalizovať
názov.

1. Dotknite sa pre pridanie rýchlej akcie.
A. Zmeňte názov rýchlej akcie.
B. Odstráňte rýchlu akciu z Home Page. 

2. Zvoľte typ funkcie, ktorú chcete do menu Rýchle akcie pridať 
3 Zvoľte jednu z dostupných akcií.
A. Akcia k dispozícii.
B. Akcia už prítomná na Home Page v menu Rýchle akcie.

Existujú príkazy, ktoré 
používate častejšie ako 
iné? Zaveďte ich na hlavnú 
stránku Vášho prístroja, aby 
ste ich mali vždy k dispozícii.
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Obecné informace

1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu

4

32 2

1

���	��� �
����	� � ������ ���
Ikona Co znamená

Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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4. Dotkněte se pro návrat na obrazovku  a  .

5. Dotkněte se pro změnu názvu.

6. Zadejte nový název.

7. Dotkněte se pro potvrzení.

Displej

Záznamník

 1
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6
7

Kamery

Intercom Pager

4

5

Pager
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4. Dotkněte se pro návrat na obrazovku  a  .

5. Dotkněte se pro změnu názvu.

6. Zadejte nový název.

7. Dotkněte se pro potvrzení.

Displej

Záznamník

 1
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6
7

Kamery

Intercom

4

5

Pager
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4. Dotkněte se pro návrat na obrazovku  a  .

5. Dotkněte se pro změnu názvu.

6. Zadejte nový název.

7. Dotkněte se pro potvrzení.

Displej

Záznamník

 1

.

q

a

z cx v b n m

s d f g h j k l

y u i o pw e r t

?123

6
7

Kamery

Intercom

4

5

Pager

4. Dotknite sa pre návrat na obrazovku Rýchle akcie a uloženie nastavení. 

5. Dotknite sa pre zmenu názvu. 

6. Zadajte nový názov.
7. Dotknite sa pre potvrdenie. 
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Displej

Záznamník

Pager

 1

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Pozn.: v prípade, že Vaše zariadenie bolo nakonfigurované fyzicky, môžete len meniť názov a odstraňovať 
alebo pridávať rýchle akcie už predkonfigurované od Vášho inštalačného technika.
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Displej

Záznamník

Pager

 1

1. Dotkněte se pro reset zařízení nebo jeho konfiguraci v pokročilém módu.
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Záznamník

Displej
Reset 

2

1

Budete se stěhovat a chcete 
ze zařízení odstranit všechny 
osobní údaje jako ZPRÁVY, 
ZPRÁVY V ZÁZNAMNÍKU a 
hlavně chcete, aby volání už 
nebyla přesměrovávána na 
Vaše smartphony? Resetujte 
jednoduchým dotykem Vaše 
zařízení 
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68

Displej

Záznamník

Pager

 1

1. Dotkněte se pro reset zařízení nebo jeho konfiguraci v pokročilém módu.
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Záznamník

Displej
Reset 

2

1

Budete se stěhovat a chcete 
ze zařízení odstranit všechny 
osobní údaje jako ZPRÁVY, 
ZPRÁVY V ZÁZNAMNÍKU a 
hlavně chcete, aby volání už 
nebyla přesměrovávána na 
Vaše smartphony? Resetujte 
jednoduchým dotykem Vaše 
zařízení 

Konfigurácia

2. Dotknite sa pre odobratie všetkých účtov a odstránenie správ na záznamníku a správ od ostatných 
užívateľov. 

1. Dotknite sa pre reset zariadenia alebo jeho konfiguráciu v pokročilom móde. 

Budete sa sťahovať 
a chcete zo zariadenia 
vymazať všetky osobné 
údaje ako SPRÁVY, SPRÁVY 
V ZÁZNAMNÍKU a hlavne 
chcete, aby volania už 
neboli presmerované na 
Vaše smartphony? Resetujte 
jednoduchým dotykom Vaše 
zariadenie.
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Obecné informace

1. Home Page

2. Hmatová vodítka

3. Kapacitní tlačítka funkcí videotelefonu

4. Led stavu
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Tlačítko zámku
Toto tlačítko použijte během spojení s Vnějším místem 
pro otevření zámku, v klidu pro otevření zámku 
přiřazeného k Vnějšímu místu.

Tlačítko oblíbené
Toto tlačítko použijte pro rozsvícení osvětlení schodiště 
(základní konfigurace, další konfigurace viz Vaše 
instalační příručka).

Tlačítko samozapínání/cyklování

Toto tlačítko má dvě funkce, můžete ho používat pro 
zapnutí videokamery přiřazeného Vnějšího místa a/
nebo pro cyklování videokamer a/nebo připojených 
vnějších míst.

Tlačítko spojení

Toto tlačítko použijte pro odpověď na volání. Když 
přichází volání, tlačítko začne blikat a když odpovíte, 
světlo se stane nepřerušovaným. Dotkněte se znovu 
pro ukončení volání.
Když je tato kontrolka zhasnutá, připojení Wi-Fi je 
deaktivováno nebo funguje správně.

Led Wi-Fi Když je červená a bliká, znamená to, že Wi-Fi je aktivní, ale 
nepřipojena k žádné síti.
Když svítí zelená nepřerušovaná kontrolka, znamená to, že 
u zařízení Classe300 Wi-fi probíhá výměna dat s aplikace
DOOR ENTRY (přesměrování volání, samozapínání).

LED přítomnosti zpráv
Když bliká, znamená to, že na záznamníku je 
nepřečtená nebo neposlechnutá zpráva/jsou 
nepřečtené nebo neposlechnuté zprávy.

LED vyloučení vyzváněcího tónu Když svítí, vyzváněcí tón volání je deaktivován.

Rychlé akce

10:36 
Pondělí, 22 Duben

Aktivace

Záznamník Kamery Poznámky

NastaveníIntercom

Soukromá videokamera

Zablokování

Vnější intercom

Pager

Stáhněte App Door Entry

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?

Jestliže je kontrolka Wi-Fi 
zelená a svítí nepřerušeně, 
doma se připojil nějaký jiný 
uživatel, počkejte 1 minutu 
před použitím Vašeho zařízení 
Classe 300 Wi-fi nebo počkejte, až 
se kontrolka vypne.

Dobrý den, jmenuji 
se BTTrick a mým 
úkolem je Vám pomoci 
při konfiguraci zařízení. 
Standardní konfigurace 
jsou jednoduché a v 
této příručce dobře 
vysvětlené. Chci Vás 
seznámit s různými 
“triky”, které usnadňují 
používání Vašeho 
nového zařízení Classe 
300 Wi-fi. Když se setkáte se 
symbolem , podržte 
nad ním myš.

Uživatelská příručka

Classe 300 Wi-fi

Jste si jisti, že jste zapnuli Váš 
Router?
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3. Dotkněte se pro potvrzení.

4. Dotkněte se pro konfiguraci v pokročilém módu.

Záznamník

Displej

4

Pozn.: vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; chybné úkony by 
mohly ohrozit fungování zařízení

Záznamník

Displej

no N e

3
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Uživatelská příručka
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3. Dotkněte se pro potvrzení.

4. Dotkněte se pro konfiguraci v pokročilém módu.

Záznamník

Displej

4

Pozn.: vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; chybné úkony by 
mohly ohrozit fungování zařízení

Záznamník

Displej

no N e

3
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3. Dotkněte se pro potvrzení.

4. Dotkněte se pro konfiguraci v pokročilém módu.

Záznamník

Displej

4

Pozn.: vstup do sekce “ ” je vyhrazen instalačnímu technikovi; chybné úkony by 
mohly ohrozit fungování zařízení

Záznamník

Displej

no N e

3

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

3. Dotknite sa pre potvrdenie. 

Pozn.: vstup do sekcie „Konfigurácia“ je vyhradený inštalačnému technikovi, chybné úkony by mohli 
ohroziť fungovanie zariadenia. 

4. Dotknite sa pre konfiguráciu v pokročilom móde.
Pre vstup do tejto sekcie je treba zadať odblokovací kód. 
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Služby
Ďalej sú uvedené služby, ktoré sú k dispozícii pre Vaše zariadenie Classe Wi-fi:
Teleloop
Stav dverí 
Profesionálne štúdio 
Pager

Teleloop
Táto funkcia umožňuje používanie zariadení aj osobám, ktoré používajú načúvacie pomôcky.

Pre použitie tejto funkcie prepnite naslúchadlo do polohy T

Pre správne elektromagnetické spojenie medzi video telefónom a načúvacím zariadením 
odporúčame postaviť sa čelne k zariadeniu do vzdialenosti 25 - 35 cm.
Pripomíname, že prítomnosť kovu a šumu na pozadí, ktoré je vytvárané elektrickými / elektronickými 
prístrojmi (napr. počítače), by mohli ovplyvniť kvalitu a výkonnosť zariadenia.

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

70

25-35 cm

40 cm

Služby

Teleloop

Dále jsou uvedeny služby, které jsou k dispozici pro Vaše zařízení Classe Wi-fi:

Tato funkce umožňuje používání zařízení i osobám, které používají pomůcky pro nedoslýchavé.

Teleloop

Stav dveří

Profesionální studio

Pager

Pro použití této funkce přepněte naslouchátko do polohy T

Pro správné elektromagnetické spojení mezi video telefonem a naslouchátky doporučujeme  postavit se čelně k zařízení do 
vzdálenosti 25 – 35 cm. 
Připomínáme, že přítomnost kovu a šumu na pozadí , které je vytvářeno elektrickými/ elektronick-ými přístroji (např. počítače), by 
mohla ovlivnit kvalitu a výkonnost zařízení.

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

70

25-35 cm

40 cm

Služby

Teleloop

Dále jsou uvedeny služby, které jsou k dispozici pro Vaše zařízení Classe Wi-fi:

Tato funkce umožňuje používání zařízení i osobám, které používají pomůcky pro nedoslýchavé.

Teleloop

Stav dveří

Profesionální studio

Pager

Pro použití této funkce přepněte naslouchátko do polohy T

Pro správné elektromagnetické spojení mezi video telefonem a naslouchátky doporučujeme  postavit se čelně k zařízení do 
vzdálenosti 25 – 35 cm. 
Připomínáme, že přítomnost kovu a šumu na pozadí , které je vytvářeno elektrickými/ elektronick-ými přístroji (např. počítače), by 
mohla ovlivnit kvalitu a výkonnost zařízení.
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Stav dveří
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A. blikající LED = zámek otevřený.

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Stav dverí
Táto funkcia signalizuje stav zámku iba ak je k tomu systém prispôsobený pomocou príslušného 
aktivačného relé.
Ak je zámok dverí otvorený, „LED zámku“ bliká, ak je zatvorený, zostane zhasnutá.
Táto funkcia sa nedá aktivovať súčasne s funkciou Profesionálny Studio.

A. blikajúca LED = zámok otvorený. 
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Stav dveří
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A. blikající LED = zámek otevřený.

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Profesionálne štúdio
Táto funkcia Vám umožní nastavenie automatického otvárania zámku v prípade volania zo vstupného 
panelu.
Funkciu je možné aktivovať po jej sprevádzkovaní inštalačným technikom v sekcii konfigurácia 
a nemožno ju používať súčasne s funkciou „Stav dverí“.

A. blikajúca LED = funkcia aktívna
1. Dotknite sa pre aktiváciu funkcie. 
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Pager
Tato funkce umožňuje ����
��� hlasové zprávy pomocí reproduktorů zvukového 
systému.

1. Dotkněte se pro vstup do sekce intercom.

2. Dotkněte se pro aktivaci funkce.

Intercom

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

Pager Pager 1 Pager 2 Pager 3

Pager 4 Pager 5

2

Pager 6

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka
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Pager
Tato funkce umožňuje ����
��� hlasové zprávy pomocí reproduktorů zvukového 
systému.

1. Dotkněte se pro vstup do sekce intercom.

2. Dotkněte se pro aktivaci funkce.

Intercom

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager

1

Pager Pager 1 Pager 2 Pager 3

Pager 4 Pager 5

2

Pager 6

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka

Pager
Táto funkcia umožňuje prenášať hlasové správy pomocou reproduktorov zvukového systému. 

1. Dotknite sa pre vstup do sekcii intercom.

2. Dotknite sa pre aktiváciu funkcie. 
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A. Připojení aktivní.
3. Mluvte.

4. Dotkněte se pro ukončení připojení.

A

3

4

Classe 300 Wi-fi
Uživatelská příručka
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A. Připojení aktivní.
3. Mluvte.

4. Dotkněte se pro ukončení připojení.

A

3

4

A. Pripojenie aktívne. 
3. Hovorte. 

4. Dotknite sa pre ukončenie pripojenia. 
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Aplikácia Door Entry
Úvod
So svojím zariadením Classe 300X Wi-fi môžete komunikovať pomocou bezplatnej aplikácie DOOR 
ENTRY. Pre správnu funkciu je nutné používať systém Android 4.2.x a vyšší alebo iOS 8.1.x a vyšší.
Po zaregistrovaní sa a uskutočnení autentizácie je treba vykonať priradenie k zariadeniu; potom 
môžete:
– prijať hovor zo vstupného panelu,
– zavolať na Váš video telefón Classe 300X Wi-fi,
–  kontrolovať kamery inštalované vo vašom 2vodičovom vstupnom systéme vrátane kamier vo vstup-

ných paneloch
– otvárať el. zámky
– spínať ďalšíe záťaže ako je osvetlenie, zavlažovanie atd. 
– aktualizovať firmware zariadenia Classe 300X Wi-fi

Pre stiahnutie aplikácie DOOR ENTRY (pre zariadenia iOS z App Store, pre zariadenia 
Android z Google Play), načítajte svojím smartphonom QR kód:

Rovnaký QR kód nájdete aj na prístroji Classe 300X Wi-fi v menu: Nastavenia/Všeobecné/Informácie

A. Otvorí sa prihlasovacia stránka.
1. Dotknite sa pre zaregistrovanie.

Registrácia účtu
Aby ste mohli používať aplikáciu DOOR ENTRY a využiť funkcie rozhrania s Vaším zariadením Classe 
300X Wi-fi, je treba najprv zaregistrovať účet užívateľa.
Po otvorení aplikácie postupujte podľa inštrukcií pre vykonanie registrácie.
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1. Dotkněte se pro zaregistrování.

Úvod

Registrace účtu

Aplikace Door Entry
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Vítejte v 
Door Entry

E-mail

Password

Zapomněli jste své heslo?

Chcete eliminovat účet?

Připomeňte mi

Vstupte

Zaregistrujte se
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1. Dotkněte se pro zaregistrování.

Úvod

Registrace účtu

Aplikace Door Entry
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Úvod

Registrace účtu

Aplikace Door Entry
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

2. Zadajte svoje údaje.
3. Dotknite sa pre potvrdenie.
4. Zaškrtnite pre prijatie podmienok použitia uvedených v pripojenom texte (povinné).

8. Dotknite sa pre pokračovanie.

5. Povoľte alebo odmietnite použitie Vašich údajov k rôznym účelom. 
6. Zaškrtnite pre súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov (povinné).
7. Dotknite sa pre potvrdenie.

Pre potvrdenie Vám systém zašle údaje pre vykonanie prvého prihlásenia (provizorné heslo) na e-mai-
lovú adresu, ktorú ste uviedli vo fáze registrácie. 
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9. Zadajte e-mail (vaše užívateľské meno).
10. Zadajte heslo, ktoré ste obdžali e-mailom.
11. Dotknite sa pre vstup. 

12.  Z bezpečnostných dôvodov zadajte nové heslo s týmito charakteristikami: - minimálna dĺžka 
8 znakov;

       – musí obsahovať aspoň jedno písmeno a jedno číslo;
       – musí byť iné než posledných 5 použitých hesiel. 
13. Zadajte znovu pre potvrdenie správnosti.
14.  Dotknite sa pre potvrdenie, ak sa procedúra ukončí riadne, obdržíte potvrdzovací e-mail o zmene 

hesla. 
Teraz systém zobrazí návod, ako vykonať priradenie Vašeho Classe 300X Wi-fi k aplikácii Door Entry a 
vášmu smartphonu. 
Pozn. V prípade, že je Vaše zariadenie Classe 300X Wi-fi už priradené a chcete pridať ďalšieho  
užívateľa, ktorý by mohol používať rovnaké funkcie, musíte ho prizvať cez špeciálnu procedúru 
“Pozvať užívateľa” priamo z aplikácie Door Entry na Vašom smartphone.
Súčasne je možné aj používať rovnaký účet (e-mail) pre viac smartphonov. V tomto prípade stačí 
ďalšej osobe zdeliť Vaše prihlasovacie údaje.

 v 
Door Entry
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Classe 300X Wi-fi
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Prihlásenie
Po zaregistrovaní vykonajte prihlásenie pomocou užívateľského mena a nového hesla. 

A. Dotknite sa pre obnovenie hesla.
B. Zaškrtnite políčko pre zapamätanie prihlasovacích údajov. 
Pozn.: Môže sa stať, že pri bežnom fungovaní a pri zaškrtnutom políčku v bode B, bude systém po Vás 
požadovať opätovné zadanie užívateľského mena a hesla. 
Táto požiadavka je normálna a slúži k zaručeniu väčšej bezpečnosti účtu. 
C. Dotknite sa pre zmazanie účtu. 
Zmazanie účtu nie je možné vrátiť a je spoločné pre všetky aplikácie pripojených zariadení Legrand/
BTicino pre ktoré daný účet slúži. 
1. Zadajte e-mail a heslo.
2. Dotknite sa pre prihlásenie.
Pozn.: po troch neúspešných pokusoch o vstup (chybné heslo) počas jednej hodiny systém zablokuje účet 
na 15 minút. 
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Priradenie zariadenia
Po zaregistrovaní a prvom prihlásení (prihlasení na prvý smartphone) sa Vám zobrazí postup, podľa 
neho vykonáte priradenie svojho účtu k zariadeniu Classe 300X Wi-fi. 
Pozn.: zariadenia Classe 300 Wi-Fi musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ku ktorej je pripojený smart-
phone, na ktorom je nainštalovaná aplikácia DOOR ENTRY a táto sieť musí byť pripojená k internetu. 

Ak sa tento úkon vykonal riadne, budete ho 
potrebovať len pri prvom vstupe a umožňuje  
aktivovať prepojenie medzi oboma zariadeniami. 
Môžete taktiež prizvať ďalších užívateľov, aby mohli 
používať funkcie spojené so zariadením Classe 300X 
Wi-fi. Takto pozvaný užívateľ už nemusí byť pripojený 
na rovnakej wifi sieti ako Classe 300 Wifi avšak oba 
prístroje musia byť pri Priradení pripojené k internetu. 
Pre priradenie je treba najprv pripojiť Vaše zariadenie 
Classe 300X Wi-fi k sieti Wi-Fi, a pokiaľ je pripojené 
rozsvieti sa príslušná ikona. 

Riaďte sa návodom krok za krokom. Jednotlivé stránky posuňte ťahaním prsta zprava doľava pokiaľ sa nedostanete na stránku s voľbou 
„Konfigurujte“. Teraz môžete vykonať priradenie.

Zhodný názov (čiže SSID) 
znamená, že sú prístroje 
pripojené k rovnakej wifi. 

10:36 

Záznamník Kamery Poznámky

Intercom

Pager
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Inštalačná príručka

2. Dotknite sa pre ukončenie procedúry a prechod na Home 
Page. 
V prípade, že nebude možné nájsť zariadenie Classe 300X 
Wi-fi v sieti v automatickom móde, objaví sa obrazovka, do 
ktorej treba zadať IP adresu zariadenia Classe 300X Wi-fi 
ručne.
3. Zadajte IP adresu zariadenia Classe 300X Wi-fi  
(„Nastavenia/Všeobecné/Wi-fi/ikona i „)
4. Dotknite sa pre spustenie procedúry.
Ak sa procedúra riadne vykonala, rozsvieti sa príslušná ikona.

1. Dotknite sa pre spustenie procedúry.

Ku každému prístroju Classe 300X Wi-fi možno priradiť až 10 užívateľských účtov/užívateľov. K týmto 
účtom možno pripojiť celkom 20 smartphonov/tabletov.
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Inštalačná príručka

Zabudnuté heslo
V prípade, že ste zabudli heslo:

1. Dotknite sa pre obnovenie hesla.

2. Zadajte e-mailovú adresu spojenú s Vašim účtom, na ktorú bude zaslané nové heslo.
3. Dotknite sa pre odoslanie

Teraz bolo heslo Vášho účtu zresetované a na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 bolo zaslané nové 
heslo, ktoré budete môcť použiť pre prístup k aplikácii DOOR ENTRY.
4. Dotknite sa pre opustenie procedúry. 
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Zapomenuté heslo

 v 
Door Entry
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Zmazanie účtu
Účet môžete zmazať pomocou špeciálnej procedúry.

1. Dotknite sa pre spustenie procedúry.

2.  Dotknite sa pre pokračovanie a majte na pamäti, že po skončení tejto procedúry Váš účet bude 
definitívne zmazaný a všetky pôvodne pripojené smartphony nebudú naďalej môcť využívať 
funkcie zariadenia Classe 300X Wi-fi.

3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo účtu, ktorý chcete odstrániť.
4. Dotknite sa pre potvrdenie.
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Smazání účtu
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Objaví sa potvrdzovacia správa.

Dotknite sa pre pokračovanie.

50

Účet 
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Home page
Po vykonaní autentizácie je možné z tejto stránky komunikovať s Vaším zariadením Classe 300X Wi-fi 
a so systémom domového videotelefónu.
Môžete vykonávať rôzne nastavenia pomocou výsuvného menu.

A. Výsuvného menu.
B. Zobrazenie bezpečnostných kamier alebo kamier vo vstupných paneloch.
C. Aktivácia zámkov.
D. Volanie prístroja Classe 300X Wi-fi.

Skontrolujte kamery v systéme
Pomocou tejto funkcie môžete zobrazovať samostatné bezpečnostné videokamery a kamery vo 
vstupných paneloch ktoré sú konfigurované na prístroji Classe 300X Wi-fi inštalačným technikom.

A. Názov videokamery alebo vstupného panelu
B. Prepína medzi jednotlivými videokamerami alebo vstupnými panelmi
C. Zapne zobrazenie kamier

51
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Inštalačná príručka

1. Zvoľte videokameru alebo požadovaný vstupný panel.
2. Dotknite sa pre zobrazenie. 

A.  Indikátor kvality spojenia: označuje, či existujú dostatočné podmienky (Cloud, Wi-Fi a spojenie 3G/4G) 
pre vzájomnú komunikáciu. 
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   Kvalita dobrá
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3.  Dotykom zobrazíte tlačidlo pre cyklovanie na ďalšie videokamery a tlačidlo „X“ pre ukončenie 
prezerania.

4. Dotknite sa pre cyklovanie na ďalšiu videokameru.
5. Dotknite sa pre ukončenie prehliadania
Natočením smartphonu vodorovne  sa zobrazia ďalšie voľby a môžete napríklad aktivovať zámok 
práve zobrazeného vstupného panelu.

6. Ťahaním zľava doprava aktivujete el. zámok
7. Dotknite sa pre aktiváciu mikrofónu a komunikáciu so vstupným panelom. 
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Otvorenie (aktivácia) el. zámkov
Pomocou tejto funkcie môžete otvárať zámky vstupných panelov nakonfigurovaných na zariadení 
Classe 300X Wi-fi Vaším inštalačným technikom.

A.  Keď sa lišta zafarbí na zeleno, znamená to, že zámok bol riadne aktivovaný, ak zostane červená, príkaz 
nebol vykonaný.

1. Presuňte zľava doprava, aby sa aktivoval zámok.
Pozn.: počet zámkov, ktoré môžete zobrazovať na Home Page, závisí na charakteristikách Vášho smart-
phonu. Použite rozbaľovacie menu pre zobrazenie všetkých nakonfigurovaných zámkov.

Prijímanie volania zo vstupného panelu
Pomocou tejto funkcie môžete prijímať hovory prichádzajúce zo vstupného panelu.

A. Zámok u hlavného vstupného panelu
B. Ďalšíe nakonfigurované el. zámky
C. Zobrazí ďalšie nakonfigurované zámky
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Smartphon v stand-by pri volaní zo vstupného panelu sa chová nasledujúcim spôsobom:
–  Na Androide sa objaví obraz z kamery vstupného panelu s ikonami pre príjem/odmietnutie hovoru*; 
– Na iOS sa objaví správa o volaní.
   *  Prvé tri smartphony (MASTER), na ktoré príde volanie, uvidia priamo obraz z kamery vstupného 

panelu, zatiaľ čo na ostatných prístrojoch (SLAVE) je počuť iba zvonenie. Ak však prijmem hovor na 
prístroji SLAVE tak sa obraz z volajúceho vstupného panelu zobrazí aj tu. 
Prijatie hovoru na jednom zariadení vylúči z komunikácie všetky ostané.

1.  Dotykom príjmete volanie zo vstupného panelu. Zvuk je automaticky nastavený na hlasný 
odposluch.

2. Dotykom zrušíte mód hlasného odposluchu.
3. Dotykom vypnete mikrofón.

4.  Zámok vstupného panelu, s ktorým prebieha komunikácia môžete aktivovať ťahaním zľava 
doprava. Ak sa lišta zafarbí zeleno, znamená to, že zámok bol aktivovaný, ak zostane červená, 
znamená to, že sa príkaz nevykonal správne.

5. Dotykom ukončíte hovor.
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Volanie domov: zavolajte na svoj prístroj Classe 300X Wi-fi
Pomocou tejto funkcie môžete komunikovať so svojím zariadením Classe 300X Wi-fi.

1. Dotknite sa pre volanie Classe 300X Wi-fi

2. Stlačením tlačidla pre príjem hovoru na prístroji Classe 300X Wi-fi sa začne komunikácia.
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Táto komunikácia automaticky prebieha v móde hlasného odposluchu.
3. Dotykom zrušíte mód hlasného odposluchu.
4. Dotykom vypnete mikrofón.
5. Dotykom ukončíte hovor.

Menu
Pomocou tohto výsuvného menu môžete aktivovať relé a zámky, kontrolovať zoznam priradených 
užívateľov, vykonávať aktualizáciu firmwaru svojho zariadenia Classe 300X Wi-fi, modifikovať údaje 
svojho účtu a zobrazovať informácie týkajúce sa aplikácie.

1. Dotykom zobrazíte výsuvné menu:
A. Otvorí sa sekcia Aktivácia.
B. Otvorí sa sekcia Užívatelia.
C. Otvorí sa sekcia Nastavenia.
D. Zatvorí sa výsuvné menu.
E. Otvorí sa sekcia Účet.
F. Otvorí sa stránka s odkazmi na web s tech. pomocou a možnosťou nahlásiť problém s aplikáciou.
G. Otvorí sa obrazovka s rôznymi informáciami o aplikácii (verzia atď.).
H. Odhlásite sa od aktuálneho účtu.
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Aktivácia
V tejto sekcii môžete aktivovať niektoré záťaže (napr .: el. zámok, osvetlenie záhrady, zavlažovanie 
atď.) Prítomné vo Vašom systéme. K dispozícii sú tie aktivácie, ktoré sú prítomné v sekcii Aktivácia 
Vášho prístroja Classe 300X Wi-fi a každá zmena, ktorá sa tu vykoná (napr. Názov aktivácie) sa po chvíli 
premietne automaticky aj do aplikácie DOOR ENTRY.

1. Dotykom aktivujete zámok.

A.  Ak sa lišta zobrazí na zeleno, aktivácia sa vykonala správne, ak sa zafarbí na červeno, znamená to, že pri 
nej došlo k nejakému problému a aktivácia sa nevykonala.
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Užívatelia
V tejto sekcii môžete odobrať aktuálneho užívateľa (užívateľský účet) a tým odpojiť k nemu pripojené 
smartphony.
Môžete tiež prizvať iných užívateľov na priradenie ich účtu k Vášmu prístroju Classe 300X Wi-fi, takto 
budú môcť používať všetky funkcie spojené s týmto prístrojom.
Potom, čo sa užívateľ, ktorého ste prizvali, zaregistruje do portálu a vykoná autentizáciu (prihlási sa), 
zobrazí sa v zozname smartphony, ktoré sú k jeho účtu priradené.

1. Dotknite sa pre otvorenie sekcie uživateľov.
A. Spustí sa procedúra.
B. Priradení užívatelia.

C. Meno a prihlasovacie meno užívateľa
D.  Odoberie sa užívateľ a následkom toho sa odpoja všetky pripojené smartphony. Ak chcete odpojiť 

jednotlivý smartphone namiesto celého účtu tak použite prístroj Classe 300X Wi-fi a menu: Nastavenia / 
Účet priradených. Vyberte požadovaný účet a následne konkrétny smartphone. 

E. Otvorí sa zoznam smartphonov pripojených k uživateľovi.
Pozn.: Pre znovu priradenie užívateľa k prístroju Classe 300X Wi-fi je nutné ho pozvať iným užívateľom 
alebo ak neexistujú iní užívatelia, znovu vykonať procedúru priradenie.
2. Dotknite sa pre zobrazenie smartphonov pripojených k užívateľovi.

F. Pripojené smartphony
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Pozvanie užívateľa
Pomocou tejto procedúry môžete pozvať ďalších používateľov na používanie funkcií Vášho prístroja 
Classe 300X Wi-fi, týmto budú môcť používať všetky jeho funkcie.

1. Dotykom pozvete ďalšieho užívateľa.

2. Zadajte e-mailovú adresu používateľa, ktorého chcete pozvať, a potvrďte ju opätovným zadaním.
3. Dotknite sa pre potvrdenie pozvania.
4. Dotknite sa pre opustenie menu.
Pozn.: pozvaný užívateľ bude môcť používať systém a funkcie spojené s Vaším prístrojom Classe 300X 
Wi-fi.
Pozvaný užívateľ dostane e-mail s pozvánkou, aby sa priradil k Vášmu Classe 300X Wi-fi. Na tento 
účel si bude musieť stiahnuť aplikáciu DOOR ENTRY, zaregistrovať sa pomocou príslušnej procedúry, 
vykonať login a prijať pozvanie.
Od tejto chvíle ho nájdete v zozname priradených účtov.

o

Edward Brown
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Nastavenia
V tejto sekcii môžete vykonávať aktualizáciu firmwaru svojho Classe 300X Wi-fi a výmenu domového 
videotelefónu. Táto posledná funkcia Vám umožňuje vymeniť chybné zariadenia za nové. Všetky kon-
figurácie budú obnovené, okrem pripojenia zariadenia k sieti Wi-Fi, ktoré musíte vykonať manuálne.

1. Dotykom otvorte sekciu Nastavenia
A. Vykonajte aktualizáciu firmwaru prístroja Classe 300 Wifi. Prístroj musí byť pripojený k internetu.
B. Túto voľbu použite v prípade výmeny Vášho prístroja Classe 300 Wifi za iný. 
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Aktualizácia firmwaru prístroja Classe 300 wi-fi (iba ak je pripojený k internetu prostredníctvom 
rovnakej siete wi-fi ako váš smartphone).
Pri vydaní nového firmwaru Vám bude na smartphone zaslaná správa a budete môcť po vstupe do 
tejto sekcie vykonať aktualizáciu firmwaru svojho zariadenia Classe 300X Wi-fi.

Ak je k dispozícii aktualizácia, po vstupe do tejto sekcie sa zobrazí tlačidlo pre jej stiahnutie. 
V opačnom prípade sa zobrazí informácia o aktuálne nainštalovanej verzii.
1. Dotknite sa pre stiahnutie aktualizácie. 
2. Dotknite sa pre inštaláciu.

Pri vstupe do sekcie sa objaví obrazovka s varovaním.
1.  Odstráňte požadovaný prístroj Classe 300X Wi-fi a pripojte nový, potom stlačte voľbu Pokračujte.
2. Dotykom ukončite procedúru.
Pozn.: týmto postupom obnovíte všetky nastavenia, ktoré obsahovali pôvodný prístroj okrem pripojenia k 
sieti wi-fi. Toto sa musí uskutočniť manuálne znova.

Po ukončení inštalácie môžete zobraziť verziu firmwaru nainštalovanú na Vašom prístroji Classe 300X Wi-fi.
Výmena prístroja Classe 300X Wi-fi
Keby bolo potrebné vymeniť prístroje Classe 300X Wi-fi nainštalované vo Vašom systéme, použite tento 
postup:
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Účet
Účet je spoločný všetkým aplikáciám pripojených zariadení Legrand / BTICINO (tzv. Program ELIOT). 
V tejto sekcii môžete zobrazovať informácie o svojom účte a / alebo ho odstraňovať. Môžete tiež 
zmeniť prihlasovacie heslo.

A. Zobrazuje a modifikuje údaje Vášho účtu.
B. Mení heslo Vášho účtu.
C. Maže Váš účet.
1. Dotykom zobrazíte ďalšie možnosti.
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Informácie
Tu môžete upratovať údaje o Vašom účte.

1. Upravte údaje
2. Dotykom potvrďte zmeny
Zmente heslo
Tu môžete zmeniť Vaše heslo pre prihlásenie. 

A. Zobrazí text
1. Dotykom otvoríte menu pre zmenu hesla.
2. Zadajte aktuálne heslo.
3. Zadajte nové heslo.
4. Potvrďte nové heslo
5. Dotknite sa pre potvrdenie
6. Dotykom ukončíte procedúru. 
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Classe 300X Wi-fi
Inštalačná príručka

Zmazanie účtu
V tejto sekcii môžete definitívne zmazať svoj účet.

1. Dotknite sa pre spustenie procedúry zmazanie účtu. 
2. Dotknite sa pre pre pokračovanie.
3. Zadajte prihlasovacie heslo.
4. Zmažte účet.
Pozn.: po zmazaní účtu už nebudete môcť používať funkcie Classe 300X Wi-fi. Aby ste ich mohli opätovne 
používať, budete musieť vykonať novú registráciu. 

5. Dotykom procedúru ukončíte.
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Spoločnosť Legrand s.r.o. si vyhradzuje právo v akomkoľvek okamihu vykonávať zmeny obsahu tohto dokumentu 
a akoukoľvek formou a spôsobom informovať o vykonaných zmenách.
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Společnost Legrand s.r.o. si vyhrazuje právo v jakémkoliv okamžiku provádět změny obsahu tohoto dokumentu a 
jakoukoliv formou a způsobem informovat o provedených změnách.

KONTAKT:

Legrand s.r.o.
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
tel.: 246 007 668

technická podpora:
tel.: 246 007 607
e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz

návody a katalogové listy: www.legrand.cz/vstupni-systemyJ


