
4 Zapojení 

PS 6 - ss napájecí zdroj 6V 

5 Montáž 
Přiložte domácí telefon na držák, vyrovnejte 
dle značek.Zatlačte směrem dolů, dokud 
výstupky nezapadnou do otvorů v krytu 
přístroje. Propojovací svorkovnice je umístěna 
na zadní stěně  není potřeba přístroj. Pro 
paralelně kladený přívodní kabel jsou 
připraveny otvory v horní či dolní části krytu. 

6 Obsluha 

Stisknutím volacího tlačítka CALL se v ostatních stanicích vyzve  vyzváněcí tón tak dlouho jak držíte tlačítko 
stisknuté. Sejmutím mikrotelefonu můžete s protější stanicí (stanicemi) hovořit. Hovor ukončíte správným 
zavěšením mikrotelefonu do vidlice, jinak se baterie vybijí. 

7 Technické pokyny 

• Při zvednutém mikrotelefonu nedržte stisknutý spínač vidlice protože hrozí poškození sluchu velmi 
hlasitým vyzváněcím tónem ze sluchátka. 

• nepřipojujte žádné vodiče se střídavým napětím (např. ze zvonkového transformátoru) na žádnou ze 
svorek přístroje. 

• Jsou-li vloženy baterie, nepoužívejte ss napájecí zdroj. 
• Neinstalujte AT-106 na místa s extrémní teplotou, vlhkostí a nepříznivými vlivy (prach, oleje, sůl a 

jiné agresivní látky) 
• Čištění AT-406 provádějte měkkým hadříkem navlhčeným v neutrálním čistícím prostředku pro 

domácnosti. 
• Nepoužívejte brusné drsné pomůcky. 

8 Technické údaje 

• napájení : stejnosměrný zdroj 6V/120mA, v klidu nulový odběr 
• napájecí zdroj: PS 6M nebo 4 bateriové články R6-(AA) 1,5V 
• komunikace: elektronický tón zní ve volané stanici (stanicích) společný hovorový systém s mikrotelefonem) 
• zapojení: 2 paralelní vodiče, nepolarizované 
• délka vedení: průměr 0,65mm     1,0mm 
                         2 stanice   700m         1600m 
                    3 stanice   400m           940m 
• rozměry a hmotnost: 210 x 80 x 52mm (v x š x h) 
                                 AT - 206: cca 310 g 
                                 AT - 306: cca 280 g 

ZÁRUKA 
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DOMÁCÍ TELEFON 
 

MODELY :  AT-406 Sada 
                                         AT-306 Stanice podřízená 

Návod k obsluze a montáži. 

1 Schéma systému a součástí 
AT-406 je sada interkomu mikrotelefonního typu, umožňující oboustrannou komunikaci a vyzvánění. 

Obsah balení 

• souprava interkomu (AT-406) 
        nebo přídavných stanic (AT-306) 
• montážní držák 
• sáček na šrouby 
• návod k montáži a obsluze 

Dostupné části 
• AT-406 souprava v krabici 
• AT-406P 
• AT-306 podřízená stanice (max. 2 kusy) 
• AT-406 B/A sada v šedé barvě 
 

Napájení: 
• zdroj PS-6M nebo 4ks baterií R6-AA-1,5V 
• TAR -3 relé pro vnější signalizační zařízení 

(gong,siréna,světlo,apod.) 
        je napájené samostatným stejnosměrným zdrojem o napětí 6V. 

2 Popis a charakteristika 

AT-206 
hlavní 
stanice 

AT-306 
podřízená 
stanice 

Hlavní znaky 
Komunikační systém se 2 přístroji je 
vhodný pro spojení: 
Kabiny řidiče s kempinkovým vozem, 
paluby člunu s kabinou ,řidiče s 
oddělenými zadními sedadly, restaurační 
kuchyně s barem,atd. 
 
• rozšíření až do 3 podřízených stanic 
• elektronický vyzváněcí tón 
• čelní vkládání baterií 
• napájení bateriemi nebo ss zdrojem 
• vnější signalizační zařízení 
 
 
 

3 Pokyny pro montáž a zapojení 

Montáž 
AT -406 je určen jen pro užití ve vnitřním prostředí. Neinstalujte ve 
venkovním prostředí. Používá se jen ve svislé montáži na zeď. 
Zapojení 
AT-406 se propojuje 2 nepolarizovanými vodiči. Další podřízené 
stanice se připojují do smyčky domovního rozvodu. Vodiče umístěte 
min. 50 cm od síťového vedení, zářivek, stmívačů atd. 
Vnější signalizační zařízení 
Volání kterékoliv stanice může být signalizováno zvukem ,gongem či 
světlem. V tomto případě použijte relé TAR - 3 napájené svým 
vlastním zdrojem o napětí 6V ss (PS - 6M). 

Vložení baterií  
Čelní kryt baterií se zasune směrem dolů. 
Do přihrádky vložte 4ks bateriových článků 
R6-AA-1,5V, dbejte na správnou polaritu. 

Indikátor baterie 
1.LED jasně svítí-baterie mají 
dodatek energie 
2.Jas kolísá během používání-jsou 
slabé 
3.LED dlouho nesvítí-baterie jsou 
vyčerpány. Vyměňte všechny baterie  
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