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1. Úvod  

Domácí telefon DT ELEGANT 2-BUS je součástí dorozumívacího audiosystému (2-BUS) či videosystému (VIDEO), který 

dále tvoří tlačítkové tablo (elektrický vrátný EV - komunikační modul, tlačítka), síťový napaječ SN pro napájení systému, 

elektrický zámek EZ dveří vstupu do budovy a doplňková zařízení).    

Domácí telefon 2-BUS slouží k:  

• vyzvonění domácího telefonu instalovaného v bytě z tlačítkového tabla u vchodových dveří nebo zvonkového tlačítka u 

dveří do bytu,  

• hlasové komunikaci s návštěvníkem u tlačítkového tabla u vchodu do domu,   

• spínání elektrického zámku vchodových dveří,   

• interkomovému spojení (hovoru) mezi jednotlivými domácími telefony   

• odposlechu příp. následně i komunikaci mezi domácím telefonem a tlačítkovým tablem u vchodu iniciované z domácího 

telefonu (tzv. utajené spojení) 

• programování kódu pro otevírání elektrického zámku (unikátní pro každý DT).   

  



 

   

  

  

 

 

Dále budou použity následující zkratky:  
2-BUS      - dvojvodičový dorozumívací systém  EVV  - elektrický vrátný vedlejší  

DT  - domácí telefon      EZ  - elektrický zámek  

DTH  - domácí telefon hlavní      TT  - tablo se zvonkovými tlačítky u vchodu 

DTV  - domácí telefon vedlejší        SN  - síťový zdroj (napáječ)  

EV  - elektrický vrátný (komunikační modul  IČ  - interkomové číslo (pro volání mezi DT) 

    tabla se zvonkovými tlačítky u vchodu)  SČ  - systémové číslo (pro instalaci DT)  

EVH  - elektrický vrátný hlavní     SPT  - systémové (programovací) tlačítko  

          

1. Obsluha (funkce) domácího telefonu  

1.1. Vyzvánění  

         Systém umožňuje 4 základní druhy vyzvánění (různé melodie) podle nichž uživatel pozná, odkud mu je voláno.  

1. Vyzvánění od tlačítkového tabla dole u vchodu.  

Délka vyzvánění je cca 25s.  

Vedlejší telefony v bytě zvoní po vyvolání z tlačítkového tabla následovně: 

první vyzvání hlavní telefon (DTH) 

druhý zvoní první vedlejší telefon (DTV-1) 

třetí vyzvání druhý vedlejší telefon (DTV-2) 

čtvrtý vyzvání třetí vedlejší telefon (DTV-3) 

Hovorové spojení a následně možnost otevření zámku však nastane u toho DT, jehož sluchátko je zdvihnuté jako první. 

Může jím být kterýkoli z telefonů v bytě během doby, kdy tyto telefony vyzvání.  

Pokud je instalováno více tlačítkových tabel, je vyzvánění od každého z nich mírně odlišné. 

2. Vyzvánění od jiného domácího telefonu. 

Délka vyzvánění je cca 25s. 

Je odlišné od vyzvánění od tlačítkového tabla 

3. Vyzvánění od zvonkového tlačítka přede dveřmi do bytu.  

Po stlačení zvonkového tlačítka se na cca 1,5 s ozve z DT vyzváněcí melodie.   

Opětovné vyzvánění bude aktivované až po uvolnění zvonkového tlačítka a jeho dalším stlačení. Toto vyzvánění má nejvyšší 

prioritu. To znamená, že pokud právě probíhá jiný typ vyzvánění (od EV nebo DT), přeruší se vyzváněním od zvonkového 

tlačítka přede dveřmi do bytu.  

4. Krátký vyzváněcí tón upozorňující na otevření elektrického zámku. 

Signalizace při použití individuálního kódu při vstupu do objektu (je instalována kódová volba).   

1.2. Nastavení hlasitosti vyzvánění   
K nastavení hlasitosti vyzvánění slouží přepínač umístěný na telefonu zespodu vpravo. 

Má 3 polohy (čelní pohled):  

poloha vlevo - vypnuté vyzvánění 

poloha střed  - snížená hlasitost 

poloha vpravo - maximální hlasitost vyzvánění   

1.3.  Vyzvonění domácího telefonu v bytě  

Přímá volba – volba tlačítky. 

Krátce stlačíte tlačítko příslušného bytu na tlačítkovém tablu u vchodu.  

Kódová volba – volba na tlačítkové klávesnici. 

Vytočíte číslo podle telefonního seznamu (kombinace jednoho až tří čísel).   

1.  Pokud je linka volná  

volaný telefon začne vyzvánět. EV tento stav signalizuje vyzváněcím tónem po celou dobu vyzvánění domácího telefonu. 

V případě, že vyzvoněný domácí telefon do cca 25 s hovor nepřijme (zdvihnutím sluchátka), dojde k uvolnění linky a systém 

přejde do pohotovostního režimu. Požadovaný domácí telefon lze znova vyzvonit opakováním volby. 

2.  Pokud linka není volná  

bude stav linky signalizován obsazovacím tónem (v systému probíhá jiný hovor). Příchozí musí počkat, až se linka uvolní a 

vyzvonění opakovat později po uvolnění linky. 



 

   

  

  

 

1.4. Postup přijetí hovoru při vyzvánění domácího telefonu.  
Zdvižením telefonního sluchátka během vyzvánění (z tlačítkového tabla od některého z vchodů či z jiného domácího 

telefonu), nastane spojení. Doba hovoru je omezena na 30 s při spojení s vrátným a 60 s při spojení s jiným domácím 

telefonem (interkom), přičemž 10 s před automatickým ukončením hovoru je ve sluchátku DT slyšet upozorňovací tón. 

Během této doby je možné hovor prodloužit krátkým stlačením páky vidlicového přepínače (obr. 2). Při interkomu, tj. 

spojení mezi dvěma domácími telefony, lze hovor prodloužit pouze z telefonu, který hovor inicioval. Interkomový hovor je 

okamžitě zrušen v případě požadavku na spojení od jakéhokoli tlačítkového tabla. To je signalizováno obsazovacím tónem 

ve sluchátku DT. Kdykoli je možné ukončit hovor položením telefonního sluchátka.  

Pokud je při pokusu o prodloužení hovoru (EV-DT) ve sluchátku i nadále upozorňovací tón, prodloužit hovor nebude 

možné, protože byl požadavek na hovor od jiného vrátného/vchodu.  

Pokud do 10 s nebude stlačené jakékoli tlačítko volby, bude oznamovací tón vystřídán tónem obsazovacím.   

1.5. Otevření elektrického zámku z domácího telefonu.  

Kdykoli během probíhajícího spojení s tlačítkovým tablem lze krátkým stlačením tlačítka se symbolem klíče na DT otevřít 

elektrický zámek u vchodových dveří. Otevření zámku je signalizováno krátkým tónem ve sluchátku. Dobu otevření 

elektrického zámku je možné nastavit na EV.  

1.6. Volání na tlačítkové tablo. 

Uživatel domácího telefonu se může spojit s tlačítkovým tablem u některého z vchodů (tzv. utajené spojení). Podmínkou 

úspěšného navázání spojení (DT - EV) je volná linka a povolená tato funkce na EV.   

Postup volání na EV u vchodu:   

Po zdvihnutí sluchátka DT, je-li linka volná (oznamovací tón ve sluchátku DT), proveďte stlačením příslušných číselných 

tlačítek na domácím telefonu volbu čísla EV, na který chcete volat a následně číslo potvrďte stlačením tlačítka se symbolem 

klíče. Každé stlačení tlačítka je signalizováno krátkým tónem ve sluchátku. Nastane pokus o spojení a ve sluchátku můžete 

slyšet následující: 

- obsazovací tón - když je linka obsazena nebo volba nebyla zadána správně   

- vyzváněcí tón - pokus o spojení proběhl úspěšně, ale volaný EV má zakázanou funkci “utajené spojení“    

- v případě úspěšné volby dojde okamžitě ke spojení s EV. Spojení je jednosměrné - slyšíte, co se děje dole u vchodu, ale u 

vchodu neslyší vás. Nesvítí LED podsvitu. EV se navenek tváří, jako by byl ve stavu klidu. 

Při „utajeném spojení“ je hovor okamžitě přerušen stlačením kteréhokoli tlačítka na volaném EV, stejně jako v případě 

požadavku na spojení od jiného EV (zazní obsazovací tón).   

Z „utajeného spojení“ je možné přejít na oboustrannou komunikaci opětovným stlačením tlačítka se symbolem klíče.  

V tomto módu je hovor okamžitě přerušen pouze v případě požadavku na spojení od jiného EV.   

Po každém dalším stlačení tlačítka se symbolem klíče dojde k otevření příslušného elektrického zámku připojeného k EV.    

Délka spojení je pevně nastavená na 60 s. Konec spojení je signalizován tónem ve sluchátku 10 s před této doby. Během 

signalizace konce spojení je možné jej prodloužit krátkým stlačením vidlicového přepínače. Ukončit hovor je možné kdykoli 

položením sluchátka na DT.   

1.7. Volání na jiný domácí telefon (interkom mezi dvěma telefony)  
Uživatel domácího telefonu může volat na kterýkoli jiný domácí telefon v domě. Spojení vyvoláte volbou interkomového 

čísla.  Každý telefon má své číslo pro vnitřní volání mezi domácími telefony tzv. interkomové číslo (IČ).   

Podmínkou úspěšného navázání spojení je volná linka tzn., že neprobíhá spojení mezi vrátným a některým z domácích 

telefonů či mezi jinými dvěma domovními telefony.   

Postup volání na jiný domácí telefon:   

Po zdvihnutí sluchátka je uživatel okamžitě informován o stavu linky tónem ve sluchátku. Pokud je linka volná, ve 

sluchátku je oznamovací tón.  Pokud je linka obsazená, ve sluchátku bude po zdvihnutí obsazovací tón a není možné 

uskutečnit hovor.  

Je-li linka volná, zadejte interkomové číslo volaného domácího telefonu. Každé stlačení tlačítka je signalizováno tónem ve 

sluchátku. V případě, že nebude provedena kompletní volba interkomového čísla (4 číslice) do 10 s, ve sluchátku zazní 

obsazovací tón.   

Pokud do 10 s nebude stlačeno žádné tlačítko, bude oznamovací tón vystřídán obsazovacím    

Po provedení kompletní volby (4 číslice) nastane pokus o spojení.   

Výsledek je oznámen tónem ve sluchátku:          

- v případě úspěšné komunikace uslyšíte ve sluchátku tón vyzvánění. Když volaný do 25 s nezdvihne sluchátko, zazní  

ve vašem sluchátku obsazovací tón a je zapotřebí provést volbu znovu.   

- v případě obsazení linky nebo volby nepřiřazeného interkomového čísla je ve sluchátku obsazovací tón.   

  



 

   

  

  

Pokud volaný v průběhu vyzvánění jeho DT zdvihne sluchátko, nastane spojení. Délka hovoru je pevně nastavená na 60 s, 

přičemž konec hovoru je signalizován tónem ve sluchátku 10 s před koncem. Během signalizace konce hovoru je možné z 

telefonu, který inicioval spojení, prodloužit hovor krátkým stlačením páky vidlicového přepínače (nacházející se pod 

zavěšeným sluchátkem).    

Ukončit hovor je možné kdykoli položením sluchátka. Hovor je okamžitě ukončen v případě požadavku na spojení od 

tlačítkového tabla u vchodu. Tento stav je také signalizován obsazovacím tónem.  

 

2. Údržba.  

Tento výrobek nevyžaduje speciální údržbu. Při jeho případném čištění však nepoužívejte benzín, ředidla či jiná 

rozpouštědla. Použijte jen jemnou navlhčenou textilii.  

 

3. Poruchové stavy.  

Při správné obsluze přístroje, by vám domácí telefon ELEGANT 2-BUS měl spolehlivě sloužit po celou dobu životnosti. 

Přesto se mohou vyskytnout nahodilé problémy s jeho funkcí. Uvádíme základní informace k těmto stavům a návod na 

jejich řešení. 

Problém   Příčina / Řešení  

Po zdvihnutí mikrotelefonu není ve sluchátku oznamovací 

(obsazovací) tón nebo po stlačení zvonkového tlačítka 

nezazní vyzváněcí melodie.  

Zkontrolujte správnost připojení vodičů komunikační 

sběrnice na svorkách „BUS1“ a „BUS2“.  

Zavolejte servis. 

Po stlačení zvonkového tlačítka nezazní vyzváněcí melodie, 

ale ve sluchátku je po zdvihnutí mikrotelefonu oznamovací 

(obsazovací) tón.  

Zkontrolujte připojení vodičů zvonkového tlačítka na 
svorkách „BZV+“ a „BZV-“.  

Zavolejte servis. 

  

DT vyzvání od jiného DT (interkom), ale po zdvihnutí 

mikrotelefonu nenastane spojení.  

Mikrotelefon byl zdvihnutý až po uplynutí doby vyzvánění, 

tj. po 25 s nebo přišel požadavek na hovor mezi EV a DT.  

DT vyzvání od EV, ale po zdvihnutí mikrotelefonu 

nenastane spojení.  

Mikrotelefon byl zdvihnutý až po uplynutí doby vyzvánění, 

tj. po 25 s; příchozí musí zazvonit znovu nebo majitel DT 

může uskutečnit volání na EV.   

DT nevyzvání, ale po zdvihnutí mikrotelefonu nastane 

spojení.  

Zkontrolujte polohu přepínače hlasitosti vyzvánění.  

DTH a přísl. DTV postupně vyzvánějí od EV, po zdvihnutí 

mikrotelefonu kteréhokoli DT nastane spojení, ale některý  

z DTV nadále vyzvání.  

Porucha komunikace, která však nemá vliv na probíhající 

hovor.  

  

Probíhá hovor DT-DT nebo EV-DT a tento je chvilkově 

přerušovaný.  

Na lince probíhá komunikace mezi jednotlivými zařízeními.  

Po provedení volby při požadavku o interkomové 

spojení, je ve sluchátku obsazovací tón (přicházející 

hovory od EV je možné uskutečnit).  

Přišel požadavek na hovor mezi EV a DT  nebo volaný 

domácí telefon má poruchu.  

  

Po zdvihnutí mikrotelefonu je ve sluchátku oznamovací 

(obsazovací) tón, ale není možné uskutečnit přicházející a 

odcházející hovory.  

Zkontrolovat správnost IČ/SČ čísla, zkontrolovat spojení,   

odpojit a po cca 15 s znovu připojit přívodní vodiče  

na BUS1/BUS2, porucha DT nebo EVH.  

Zavolejte servis.  

  

  

 

 

 



 

   

  

  

 

4. Popis domácího telefonu. 

 

 

 

  
  

 Montážní, nastavovací a ovládací prvky DT přístupné po sejmutí vrchního krytu.  

  

  

  

  

 


