
4x šroub M3x5

6x hmoždinka

3x gumová vložka

1x silikonový kroužek 1x kryt zadní

1x provázek

2x šroub ST1.7 1x imbus

1x kabelové plato

1x R29x

2x šroub M4x30

6x šroub ST4x20 1x instalační rám

6x šroub ST4x206x šroub M4x10

2x šroub M3x6 1x instalační box

6x hmoždinka

1x instalační rám

Příslušenství

Příslušenství pro instalaci na povrch

Příslušenství pro instalaci pod omítku

Infra LED přísvit

Sensor osvětlení
Kamera

Infra sensor

RFID čtečka

Reproduktor

Dotykový LCD

Bíle světlo

Mikrofon

Čtečka otisku prstů (R29T/CT)

Doplňková Kamera

Přehled

Balení

R29S/C/T/LTE 



Instalace na krabice 86 na zeď

Instalace

Instalace bez krabice 86 na zeď

Přišroubujte montážní rámeček na 
krabici pomocí šroubů M4x30

Označte si čtyří díry pro montážní rámeček. Odšroubujte montážní rámeček.

Vyvrtejte díry pomocí vrtáku 5mm.Vložte hmoždinky.Přišroubujte montážní rámeček  
pomocí šroubů M4x30 a ST4x20.

Označte si čtyří díry
pro montážní rámeček. Vyvrtejte díry pomocí 

vrtáku 5mm.

Vložte hmoždinky.Přišroubujte montážní 
rámeček pomící šroubů 
ST4x20.



Instalace pod omtku

Vysekejte motnážní otvor ve zdi. Vložte montářní box pod omítku
a označte si díry.

Vyvrtejte díry pomocí vrtáku 5mm.

Vložte hmoždinky.Přišroubujte montážní box  
pomocí šroubů ST4x20.

Přišroubujte montážní rámeček  
pomící šroubů M4x10.

Lze také zvolit metodu bez šroubů s fixací pomocí lepidla, cementu nebo sádry.

Vysekejte motnážní otvor ve zdi
(201,5x115,9x60mmů.

K fixací použijte lepidlo, cement 
nebo sádru.

Přišroubujte montážní rámeček  
pomící šroubů M4x10.



Instalace zadního krytu

Instalace interkomu

Přišroubujte montážní 
rámeček na zadní část
interkomu.

Při instalaci kabeláže pověste 
interkom na provázek, zapojte
kabeláž a silikonový rámeček.

Přišroubujte zadní kryt
pomocí šroubů M3x5. 

Zapojte kabeláž přes otvor
a zašroubujte pomocí 
šroubů ST1.7x4.

Přiložte interkom na montážní box,
zavěste na háčky, a zašroubujte
zespodu pomocí přiloženého 
imbusového klíče.

1x šroub M3x6 2x šroub M3x6



Topologie LAN

Konfigurace

1. Pro přístup ke konfiguraci systému zadejte IP adresu ve vašem webovém prohlížeči.
    Uživatel a heslo je admin. Pro zjištění IP adresy vytočtě 9999 v rozhraní volby, 
    zadejte 3888 pro vstup do systému. Zkontrolujte si IP dresu z DHCP serveru. 
2. Registrace účtu: ve webovém prohlížeči v Účet → Basic.
3. Konfigurace volacího tlačítka : Intercom → Základ → Volací tlačítko pro
    zadání volaného čísla nebo IP adresy.
4. Konfigurace kode pro otevření dveří: Intercom → Relé a vstupy → Relí ID/DTMF 
    a vyberte kód.

IP Video rekordér
SIP Video telefon PC s webovým 

prohlížečem



Odchozí volání (zazvonění)
Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Vytočit.

Příchozí volání
Interkom podporuje automatické vyzvednutí hovoru. Přichozí hovor bude automaticky
vyzvednut.   

Odemčení pomocí DTMF
Během hovoru stiskněte odpovídající kód.

Zadejte vaše heslo nebo PIN.
Odemčení pomocí kódu

Odemčení RFID kartou

Odemčení pomocí NFC

Odemčení pomocí obličejem

Přiložte vaši kartu nebo přívěšek k vyznačené části.

Přiložte váš mobilní telefon k vyznačené části

Přistupte do vzdálenosti cca.1m od interkomu.

Ovládání


