
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
 
 
 

TECH FASS s.r.o. - výhradní distributor pro ČR, e-mail: techfass@techfass.cz, URL: http://www.techfass.cz 
Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel./fax: +420 257 224 398, +420 257 224 399 

 
 
 
 

Vstupní panely DIGITHA 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
  



2 
 

TECH FASS s.r.o. - výhradní distributor pro ČR, e-mail: techfass@techfass.cz, URL: http://www.techfass.cz 
Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel./fax: +420 257 224 398, +420 257 224 399 

 
  



3 
 

TECH FASS s.r.o. - výhradní distributor pro ČR, e-mail: techfass@techfass.cz, URL: http://www.techfass.cz 
Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 16 - Radotín, tel./fax: +420 257 224 398, +420 257 224 399 

ZÁKLADNÍ SIGNALIZACE 
 

 
  



TECH FASS 
Věštínská 161

KÓDOVÁ
 
 

 

 

 

 

s.r.o. - výhrad
1/19, 153 00 Pr

Á VOLBA V

 

 

 
 

Pokud
příslu

Pokud
je ve s
 
 
 
 

V tom
rozsv
Při sp
 
 
 
 
 

Po uk
Ve vš
zobra
 
 

ní distributor pr
raha 16 - Radot

VNITŘNÍ J

d je volaný účas
šný symbol a ná

d se na displeji 
spojení. 

mto případě, pok
ítí se LED ( )

právném nastav

končení hovoru 
šech oknech se 
azení. 

o ČR, e-mail: te
ín, tel./fax: +420

EDNOTKY

Pro volání v
potvrzený st
Volací kódy 
vložit „0“ 
 

stník obsazen ji
ásledně přejde 

objeví symbol H

kud volaný účas
. 
ení vyšle vstupn

se zobrazí opět
zobrazuje ESC

echfass@techfa
0 257 224 398, 

Y 

vnitřního účastní
tiskem  (obr. 
se musejí sklád

Pok
chy
 
 
 
 

ným hovorem (o
do výchozího z

HOVOR (obr. ➉

stník uvolní zám

ní panel při uvo

t výchozí okno (
 symbol, kterým

ass.cz, URL: http
+420 257 224 3

íka musíte nejdř
➁, ➂, ➃). 

dat z 2 až 9 čísl

kud zadáte nes
ybové hlášení (o

obr. ➆) nebo ne
zobrazení ➀. 

➉) a rozsvítí se L

mek, objeví se sy

lnění zámku hla

(obr. ). 
m lze přerušit pro

p://www.techfas
399 

říve zadat odpo

ic, tzn., že před

právný nebo ne
obr. ➄). 

Zobrazen
(obr. ➂) a
( ), sign
spojení s 
odeslán.  
Při správn
panel také
 
 
 

echce být rušen 

LED , zname

ymbol DVEŘE O

asovou zprávu.  

obíhající operac

ss.cz 

ovídající kód na 

d případné kódy

eexistující kód, o

ní symbolu VOL
a rozsvícení odp
nalizují, že poža

požadovaným 

ném nastavení v
é hlasovou zprá

 (obr. ➈), na dis

ená to, že volan

OTEVŘENY (ob

 

ci a vrátit se zpě

4

klávesnici, 

y 1 až 9, musíte 

objeví se 

ÁNÍ na displeji 
povídající LED 
davek na 
účastníkem byl 

vyšle vstupní 
ávu.  

spleji se objeví 

ný odpověděl a 

br. ) a 

ět do výchozího

4 
 

o 



TECH FASS 
Věštínská 161

JMENNÁ 
 
 

 

 

 

Volné vyh

Na obrazovce 
požadovaného
znaků, počínaj

Jakmile je vybr
(obr. ➉). 
 
 

 Vyhledávac
 

s.r.o. - výhrad
1/19, 153 00 Pr

VOLBA 

hledávání 

„VÝBER UŽIVA
o jména za sebo
je od posledního

ráno jméno pož

cí funkce mohou

ní distributor pr
raha 16 - Radot

ATELE“ zvolte tl
ou (obr. ➇, ➈) a
o znaku, stisknu

žadovaného uživ

u být použity po
 

o ČR, e-mail: te
ín, tel./fax: +420

 

 

 

Pok
stisk
abec

 
 
 
 

Vy
Na o
sezn
vybe
vyzv

Pro 

 
 
 

Vy
Na o
sezn
šipe
aktiv

Pro 

 

lačítko ABC (ob
 objeví se sezn
utím tlačítka ≪.

vatele (zvýrazně

uze, pokud byl 

echfass@techfa
0 257 224 398, 

kud neznáte jmé
knout funkční kl
cedy: 

- v pořadí 
- v opačné
- volně, sti

hledávání 
obrazovce VÝB
nam uživatelský
erete požadova
vánění stiskněte

opuštění menu

hledávání 
obrazovce VÝB
nam uživatelský

ek ↑↓ vyberete p
vaci vyzvánění s

opuštění menu

br. ➆) a zobrazí 
am začínající n
Pro opuštění m

ěné negativním

panel předem n

ass.cz, URL: http
+420 257 224 3

éno volaného, m
lávesu označen

podle abecedy 
ém pořadí (od Z
sknutím ABC.

podle abec
BER UŽIVATELE
ých jmen v abec
né jméno (zvýra

e ↲  

 bez zazvonění

podle abec
BER UŽIVATELE
ých jmen seřaze
požadované jmé
stiskněte ↲  

 bez zazvonění

se displej pro v
ejbližším jmenn

menu bez zazvo

 zobrazením), p

naprogramován 

p://www.techfas
399 

můžete využít vý
ou  (obr. ➁) p

(od A do Z), stis
do A), stisknutí

cedy (od A 
E zvolte tlačítko
cedním pořádku
azněné negativn

, stiskněte ESC

cedy (od Z 
E zvolte tlačítko
ený proti směru 
éno (zvýrazněné

, stiskněte ESC

 
volný výběr. Zad
ným odkazem. M
nění, stiskněte E

pro aktivaci vyzv

pro zobrazován

ss.cz 

ýchozí okno (ob
pro vyhledáván

sknutím A↓Z, 
ím Z↑A, 

A do Z) 
o A↓Z (obr. ➂), z
u. Jakmile pomo
ním zobrazením

C. 

do A) 
o Z↑A (obr. ➄), z
abecedy. Jakm

é negativním zo

C. 

dejte počáteční 
Můžete smazat j
ESC. 

vánění stiskněte

ní jmen uživatel

5

r. ➀) nebo 
í podle 

zobrazí se 
ocí šipek ↑↓ 
m), pro aktivaci 

zobrazí se 
mile pomocí 
obrazením), pro 

písmena 
jeden nebo 

e tlačítko  

ů. 

5 
 



TECH FASS 
Věštínská 161

VOLÁNÍ N
 
 

 

 

s.r.o. - výhrad
1/19, 153 00 Pr

NA RECEP

 
 

Zo
sp

 

 

 
 
Zá
př
P
 
 
 
 
 
 

P
V
vý
 

ní distributor pr
raha 16 - Radot

PCI 

obrazení symbo
pojení. 

ámek může být
řípadě se objev
ři správném nas

o ukončení hov
e všech oknech
ýchozího zobraz

o ČR, e-mail: te
ín, tel./fax: +420

 

 
Pro

 
 
 
 
 

olu HOVOR (ob

 

v tomto případě
í symbol DVEŘ
stavení vyšle vs

voru se zobrazí o
h se zobrazuje s
zení. 

echfass@techfa
0 257 224 398, 

volání recepce
(obr. ➁). 

 

Zob
odp
s re
Při 
zpr
neb
sym
 

br. ➅) a rozsvíce

 
 
 
Pokud je požad
zjistí jeho dosa
vnitřního účastn
 
 
 

ě aktivován obě
ŘE OTEVŘENY
stupní panel při 

opět výchozí ok
symbol ESC, kte

 

ass.cz, URL: http
+420 257 224 3

, pokud je k disp

brazení symbolu
povídající LED (
ecepcí byl odes
správném nast

rávu. Pokud je r
bo je nepřítome
mbol a displej se

ení LED , zn

dováno spojení 
žitelnost (obr. ➆
níka přímo na v

ěma, recepčním
(obr. ➈) a rozsv
uvolnění zámku

kno (obr. ➉). 
erým lze přeruš

p://www.techfas
399 

pozici, stiskněte

u VOLÁNÍ na d
( ), signalizují,
lán.  
avení vyšle vstu
ecepční obsaze
n (obr. ➄), na o
e přepne na výc

namená, že rece

s některým z vn
➆) a pokud je př
stupní panel (ob

m i uživatelem z v
vítí se LED ( )
u hlasovou zprá

it probíhající op

ss.cz 

e tlačítko označe

ispleji (obr. ➂) 
, že požadavek 

upní panel také 
en jiným hovore
obrazovce se ob
chozí obrazovku

epční odpovědě

nitřních uživatel
řítomen, přesmě
br. ➇). 

vnitřní jednotky
). 

ávu.  

peraci a vrátit se

6

ené symbolem 

a rozsvícení 
na spojení 

hlasovou 
em (obr. ➃) 
bjeví příslušný 
u (obr. ➀). 

ěl a je ve 

ů, recepční 
ěruje hovor 

y. V tomto 

e zpět do 

6 
 



TECH FASS 
Věštínská 161

UVOLNĚN
 
 

 

 
UVOLNĚN
 

 

s.r.o. - výhrad
1/19, 153 00 Pr

NÍ ZÁMKU

NÍ ZÁMKU

 

ní distributor pr
raha 16 - Radot

U KÓDEM 

U POMOCÍ

o ČR, e-mail: te
ín, tel./fax: +420

 

 

Í BEZKON

 

echfass@techfa
0 257 224 398, 

Pro otevření dv
(obr. ➁, 4-8 čís
 
 
 
 
 
 
 
Pokud je přístu
(obr. ➂) a rozsv
Při správném n
Pokud je zadan
chybové hlášen
 

NTAKTNÍ K

Pro otevření dv
čtečky (obr. ➀)
 
 
 
 
 
 
 
Pokud je proxim
➁) a rozsvítí se
Při správném n
Pokud je zadan
chybové hlášen
 
 

ass.cz, URL: http
+420 257 224 3

veří stiskněte tla
lic) a stiskněte t

pový kód platný
vítí se LED (

nastavení vyšle v
ný kód neplatný
ní (obr. ➃). 

KARTY 

veří stačí pouze 
. 

mity kód platný, 
e LED ( ), ozv
nastavení vyšle v
ný kód neplatný
ní (obr. ➂). 

p://www.techfas
399 

ačítko  (obr. ➀
tlačítko znov

ý, zobrazí se sym
), ozve se potvr
vstupní panel h
, ozvou se 3 krá

přiložit kartu ne

zobrazí se sym
ve se potvrzovac
vstupní panel h
, ozvou se 3 krá

ss.cz 

➀), zadejte příst
vu. 

ymbol DVEŘE O
rzovací tón a zá
lasovou zprávu
átká pípnutí za s

ebo klíčenku do

mbol DVEŘE OT
cí tón a zámek s
lasovou zprávu
átká pípnutí za s

7

tupový kód 

OTEVŘENY 
ámek se uvolní.
. 
sebou jako 

o blízkosti 

TEVŘENY (obr.
se uvolní. 
. 
sebou jako 

7 
 


