
 
 

Manuál otestování plné funkčnosti bytových telefonů domu Jankovcova 1587 
 
 
1.  Test spojení bytový telefon (BT) – komunikátor u vchodu do domu (KUV): 

K této zkoušce jsou třeba vždy dvě osoby. Jedna musí stát dole u vchodu do domu 
před KUV, druhá u BT. Rovněž bude vhodné, když budou při zkoušce obě osoby 
trvale ve spojení mobilem. 
 
Postup: 
a. Zkouška funkčnosti při iniciaci komunikace z bytu ke vstupu dole 
- Osoba u vchodu si stoupne ke KUV, zkusí zda-li po zmáčknutí kliky vstupních 

dveří je skutečně znemožněn volný vstup do domu (musí být „zamčeno“) a 
očekává hovor z bytu a to aniž by ze zdola do bytu před tím zvonila .  

- Osoba v bytě zvedněte sluchátko BT a zmáčkněte tlačítko „Kamera“ (druhé 
z hora) 

- Na displeji BT se musí objevit obraz z kamery KUV (toto zatím u vchodu 8(E) 
nebude fungovat – viz výše).  

- Dole se musí rozsvítit led-žárovky okolo kamery, které svítí na osobu stojící 
před KUV. 

- Lze obousměrně vzájemně hovořit.  
- Osoba u BT zmáčkne tlačítko „Zámek“ (to zcela nahoře) 
- Dole lze vzít za kliku a otevřít (u budovy 8(E) se musí otevřít automatické 

vchodové dveře). 
- Osoba nahoře u BT položí sluchátko, displej na přístroji zhasne. 
- Dole zhasnou ledky u kamery a komunikace se přeruší. 
 
b. Zkouška funkčnosti při zvonění od vstupu do domu NALISTOVÁNÍM čísla bytu 
Osoba u vchodu zkusí zda-li po zmáčknutí kliky vstupních dveří je znemožněn 
volný vstup do domu, je-li již opět „zamčeno“ (u budovy 8(E) počká do doby než se 
automatické dveře opět zavřou)  
- Osoba u vchodu pomocí šipek vlevo nahoře klávesnice KUV dle údajů na 

displeji KUV vylistuje číslo bytu. Čísla bytů jsou do systému zadány s touto 
logikou (čb = číslo bytu, tj jeho poslední dvě číslice): 

i. Budova 8-(E):  35čb  (například 3516) 
ii.  Budova 8a-(D):  34čb  (například 3416) 

iii.  Budova 8b-(C):  33čb  (například 3316) 
iv. Budova 8c-(B):  32čb  (například 3216) 
v. Budova 8d-(A):  31čb  (například 3116) 

- Po vyhledání požadovaného bytu je třeba na KUV zmáčknout tlačítko se 
symbolem „zvonku“ (vpravo nahoře). 

- BT v bytě nahoře zvoní, po zvednutí telefonu lze komunikovat a na displeji 
přístroje se musí objevit obraz s osobou stojící dole u KUV (u budovy 8-(E) 
kamera prozatím nefunguje). 

- Dole okolo kamery KUV musí svítit ledky. 
- Osoba nahoře otevře dveře tlačítkem se symbolem klíče a osoba dole 

zkontroluje lze-li vstoupit do domu. 
- Osoba nahoře položí sluchátko, spojení se přeruší. 
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c. Zkouška funkčnosti při zazvonění od vstupu ZADÁNÍM čísla bytu KLÁVESNICÍ 
Osoba dole se přesvědčí jsou-li domovní dveře opět zamčeny, ledky u kamery nesmí 
svítit.  
- Osoba stojící u KUV vyťuká pomocí číselných kláves číslo bytu (vždy čtyři 

číslice viz stejná logika jako je uvedeno výše – například u bytu 120 budovy 
8d (A), kdy na dveřích tohoto bytu může být uvedeno pouze číslo 20, je nutné 
naťukat číslo 3120) 

- Následně je třeba zmáčknou na KUV klávesu se symbolem „zvonku“ (vpravo 
nahoře). 

- Dále postupujete stejně jako v předchozím odstavci.  
 

2.  Test spojení bytový telefon (BT) – recepce: 
- Osoba v bytě zvedne sluchátko BT a stiskne tlačítko se symbolem dvou teček 

nad sebou (čtvrté od shora) – Pozn.: Pokud recepce nezvedne telefon je nutno 
normálním telefonem zjisti, zda-li vnitřní telefon domu na recepci nezvonil, 
nebo byla osoba, která je tam právě ve službě, momentálně nepřítomna. 
Telefon na recepci v době od 8:00 do 20:00 je 734159588, v noci od 20:00 do 
rána do 8:00 je 724512269.  

- Na recepci zvoní telefon a na displeji tohoto telefonu se objeví čtyřmístné číslo 
bytu ze kterého je voláno 

- Po zvednutí telefonu osobou sloužící na recepci, lze vzájemně komunikovat. 
Při té příležitosti požádáte recepční (ostrahu), aby vám sdělila číslo, které se jí 
objevilo na displeji. Toto musí být shodné s číslem Vašeho bytu. Následně 
recepční (ostrahu) požádáte, aby Vám po ukončení hovoru obratem zavolala 
zpět do bytu. 

- Recepční zvedne sluchátko a na displeji vyťuká čtyřmístné číslo bytu ze 
kterého mu bylo voláno, po zadání je třeba stisknout klávesu „ENTER“ vpravo 
dole.  

- V bytu zvoní BT. Po zvednutí sluchátka lze komunikovat. 
 

3.  Prověření zvonku přede dveřmi do bytu: 
- Osoba v bytě zkontroluje je-li sluchátko BT zavěšeno. 
- Po té vyjde před svůj byt a stiskne tlačítko zvonku u dveří. Pokud BT zvoní, je 

vše v pořádku. Dle manuálu by tón tohoto zvonění měl být odlišný od tónu, 
který zní při vytočení čísla bytu z KUV dole před domem.  

 
Pokud se Vám povede provést veškeré výše uvedené kroky, je Váš bytový telefon plně 
funkční (Zkoušku video spojení u budovy 8 (E) bude nutno provést později). V případě, že 
některý z výše uvedených kroků nepůjde provést, je třeba postupovat v souladu s Fází 3. 
generální opravy systému, to je individuálně objednat smluvní firmu Fass Technic, aby 
provedla patřičnou opravu. 
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