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Úvod
Váš systém Control4 obsahuje znamenitý Interkom, pomocí kterého můžete 

sledovat a jednoduše komunikovat se všemi zařízeními kompatibilními 

s Interkomem  Pokud v systému máte alespoň dvě taková zařízení, můžete 

odesílat a přijímat vysoce kvalitní audio a video po celém domě  Dostupné 

možnosti:

•  Uvidíte a uslyšíte člověka, který je přede dveřmi, než je otevřete. 

(Vyžaduje stanoviště dveří a dotykové obrazovky s možností videa )

•  Můžete zavolat na skupinu zařízení v Interkomu a svolat celou rodinu na 

večeři  Také můžete snadno spravovat vlastní skupiny 

•  Můžete sledovat dění v dětském pokoji. (Jsou zapotřebí dvě dotykové 

obrazovky s funkcí Interkom )

•  Pomocí dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace třetí strany můžete 

volat z jednoho pokoje do druhého 

•  V zahradě za domem (nebo v pokoji bez dotykové obrazovky) můžete 

přijmout hovor ze stanoviště dveří pomocí chytrého telefonu 

Nastavení systému
Chcete-li začít používat Interkom od Control4, je potřeba mít nastaveno následující:

1  V systému Control4 musíte mít alespoň dvě zařízení s povolenou funkcí 

Interkom, jako jsou např  dvě dotykové obrazovky nebo dotyková obrazovka 

a stanoviště dveří  Podporované modely:

• 5" a 7" vestavné dotykové obrazovky (pouze audio Interkom)

•  7" vestavná dotyková obrazovka s kamerou a 7" přenosná dotyková 

obrazovka s kamerou (audio a video Interkom)

•  7" přenosná dotyková obrazovka série T3, 7" a 10" vestavná dotyková 

obrazovka (audio a video Interkom)

•  Vnitřní a venkovní stanoviště dveří (audio a video Interkom)

•  Mobilní zařízení třetí strany a stanoviště dveří mohou být nastaveny tak, 

aby uměly komunikovat s Control4 Interkomem  Chcete-li se dozvědět více 

informací, obraťte se na prodejce 

2  Systém Control4 musíte mít zaregistrován ve svém účtu Control4 na 

adrese customer.control4.com  Více informací se dozvíte v Úvodní příručce 

ke Control4 (ctrl4.co/userguide) nebo se zeptejte prodejce, zda systém 

zaregistroval 

3  Účet Control4 musí obsahovat licenci k Interkomu  Na adrese  

customer.control4.com se přihlaste ke svému účtu a klikněte na možnost  

My Software (Můj software). Pokud máte licenci k Interkomu, najdete ji v sekci 

My Licenses (Moje licence). Pokud v účtu nemáte licenci, obraťte se na prodejce.

4    Prodejce musí do systému Control4 přidat agenta Komunikace a nastavit ho 

Pokud byly všechny tyto kroky provedeny a systém je správně nastaven 

k používání Interkomu, na dotykové obrazovce se v horním řádku domovské 

stránky zobrazí ikona Interkomu (zvýrazněno níže)   

Gratulujeme! Interkom v systému Control4 je nyní připraven k použití 
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Přehled menu Interkom

Chcete-li přejít na Interkom, klepněte na tuto ikonu 

Na domovské obrazovce Interkomu se zobrazují všechna 

nastavená zařízení s Interkomem, nastavené skupiny 

v Interkomu a tlačítka, pomocí kterých se dostanete do 

Skupin a Nastavení  

Skupiny v Interkomu

U skupin se zobrazuje ikona vysílání. 

Vždy se zde také nachází výchozí 

skupina s názvem „Vše“  

Nastavení Interkomu

Chcete-li ovládat chování 

zařízení s Interkomem, klepněte 

na ikonu nastavení  Zde také 

můžete ovládat hlasitost 

a nastavit volby jako Nerušit 

nebo Automatický příjem 

Správa skupin v Interkomu

Chcete-li vytvořit novou skupinu 

zařízení s Interkomem, klepněte 

na ikonu skupiny a poté 

zaškrtněte zařízení, která chcete 

přidat 

Pokud chcete upravit stávající 

skupiny, klepněte na ikonu úprav 

Zařízení s Interkomem

Zde je zobrazen název a umístění 

jednotlivých zařízení s Interkomem  

Ikony fotoaparátu nebo telefonu 

ukazují, jestli Interkom umí přenášet 

video, nebo pouze zvuk 
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Používání Control4 Interkomu
Zde je uvedeno pár běžných způsobů, jak používat Interkom od Control4:

• Můžete přijímat hovory ze stanoviště dveří.

•  Můžete vést individuální hovory („jeden na jednoho“). Podporováno ve všech 

zařízeních s povoleným Interkomem 

• Zavolejte na skupinu zařízení.

• Sledujte dění v dětském pokoji.

• Můžete měnit nastavení zařízení s Interkomem.

• Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte skupiny v Interkomu.

Přijmutí hovoru ze stanoviště dveří
Zazvoní-li někdo na stanoviště dveří Control4, uvidíte a uslyšíte člověka, který je přede 

dveřmi, ještě než je otevřete  Prodejce může nastavit, na které zařízení a dotykové 

obrazovky se automaticky zavolá, když někdo zmáčkne zvonek u dveří. Je také možné 

nastavit alternativní kameru, aby se při stisknutí zvonku ukazoval obraz z jiné kamery 

1  Když někdo zazvoní, můžete sledovat video ze stanoviště dveří nebo kamery  

Klepněte na možnost Přijmout nebo Odmítnout 

2  Pokud jste vybrali volbu Přijmout, začněte mluvit do dotykové obrazovky   

Pokud vám prodejce nastavil vlastní tlačítka stanoviště dveří, můžete je použít 

k odemčení dveří nebo spuštění jakéhokoliv jiné funkce 

Individuální hovory („jeden na jednoho“)
Pomocí individuálních hovorů („jeden na jednoho“) může jedna dotyková 

obrazovka s povoleným Interkomem volat na jinou  

1  Chcete-li zahájit individuální hovor, v menu Interkom jednoduše klepněte na 

jiné zařízení 

   Poznámka: Pokud je zařízení s Interkomem zaneprázdněno,  

zobrazí se zpráva „Stanice je zaneprázdněna“ 

Přijmutí Interkom hovoru
Pokud někdo zavolá na dotykovou obrazovku ve vašem pokoji, dotyková 

obrazovka začne zvonit a zobrazí tlačítka Přijmout a Odmítnout 

1  Chcete-li hovor vzít, klepněte na možnost Přijmout, a pokud ho nechcete brát, 

zvolte možnost Odmítnout  Pokud je povolena funkce Automatický příjem, 

tato tlačítka se na dotykové obrazovce nezobrazí. Místo toho bude hovor 

automaticky přijat a na obrazovce se zobrazí tlačítko Ukončit hovor 
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Menu a volby v průběhu hovoru
Během hovoru se objeví tato tlačítka (tlačítka se mohou lišit podle typu dotykové 

obrazovky): 

Hlasitost – Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete upravit hlasitost 

reproduktoru dotykové obrazovky 

Hlasitost mikrofonu – Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete upravit 

hlasitost mikrofonu dotykové obrazovky 

Video – Na toto tlačítko klepněte, chcete-li povolit nebo zakázat video 

v průběhu hovoru 

Tlačítka ovládání hovoru – Slouží k přijmutí hovoru, odmítnutí hovoru, 

ukončení hovoru nebo ukončení hovoru a zavolání zpět volajícímu  

Tlačítka se mohou lišit dle typu zařízení a typu Interkom volání 

Skupinové volání

V menu Interkom můžete jedním klepnutím na možnost skupinového volání svolat 

celou rodinu na večeři 

1  Vyberte skupinu zařízení s Interkomem, které chcete přidat do hovoru, a poté 

klepněte na název skupiny 

   Poznámka: Pokud jsou vlastnosti Interkomu v místnosti nastaveny na 

„Nerušit“, zařízení s Interkomem v dané místnosti neobdrží skupinový 

hovor 

   Poznámka: Skupinový hovor mezi různými typy dotykových obrazovek se 

nemusí chovat stejně jako mezi dotykovými obrazovkami stejného typu  

Více informací se dozvíte od prodejce 
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Monitorování dětského pokoje
Pomocí Interkomu v systému Control4 můžete snadno sledovat další zařízení 

s Interkomem  Interkom tedy může skvěle fungovat jako dětská chůvička nebo 

pomocí něj lze sledovat děti, zatímco si hrají 

1  Chcete-li dotykovou obrazovku nastavit jako sledované zařízení, na domovské 

stránce Interkomu klepněte na tlačítko Nastavení  a povolte Režim dohledu  

Režim dohledu musí být povolen na zařízení, které chcete sledovat, jako je 

například dotyková obrazovka v dětském pokoji 

2  Pokud je Režim dohledu povolen, sledování zahájíte tak, že prostě zavoláte na 

dané zařízení s Interkomem (dotykovou obrazovku v dětském pokoji) 

Ze sledovaného zařízení se do zařízení, které zahájilo hovor, začne odesílat 

jednosměrné video a audio  Když je povolen Režim dohledu, ze zařízení, které 

zahájilo hovor, se nebude posílat video ani audio 

3  Chcete-li zastavit sledování, klepněte na tlačítko Ukončit hovor 

   Tip: Pokud chcete na dítě lépe vidět, můžete nastavit  

další kameru 

Správa skupin v Interkomu
Pokud vytvoříte skupinu zařízení s Interkomem, v systému Control4 budete 

moct používat Interkom ke kontaktování kohokoliv v různých místnostech domu  

Skupiny v Interkomu můžete snadno vytvářet a upravovat pomocí dotykové 

obrazovky  Skupiny v Interkomu může také nastavit prodejce pomocí agenta 

Komunikace v nástroji Composer Pro 

1  Chcete-li v Interkomu vytvořit skupinu, klepněte na ikonu skupiny  a následně 

vyberte každé zařízení s Interkomem, které chcete přidat do skupiny 

2  Chcete-li upravit nebo odstranit existující skupiny v Interkomu z dotykové 

obrazovky, klepněte na ikonu úprav  na domovské obrazovce Interkomu 

a potom klepněte na tlačítko Upravit nebo Smazat vedle skupiny, kterou 

chcete upravit nebo odstranit 
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Změna nastavení zařízení s Interkomem
Chcete-li nastavit Interkom v dané dotykové obrazovce, klepněte na ikonu  

nastavení  na domovské stránce Interkomu  Tato nastavení může také upravit 

prodejce  

Nerušit – Pokud je tato možnost povolena, dotyková obrazovka nezazvoní při 

zmáčknutí zvonku nebo při zahájení skupinového hovoru  Dotyková obrazovka se také 

nebude zobrazovat jako dostupná k individuálnímu hovoru 

Automatický příjem – Pokud je tato možnost povolena, dotyková obrazovka 

automaticky přijme příchozí hovor z jiné dotykové obrazovky 

Automatické video – Je-li tato možnost povolena, dotyková obrazovka začne 

automaticky odesílat video, když někomu zavoláte nebo když přijmete hovor 

Režim dohledu – Nastaví dotykovou obrazovku tak, abyste mohli sledovat dění 

v místnosti. Více informací naleznete v sekci „Monitorování dětského pokoje“ na straně 6.

Výchozí hlasitost reproduktorů – Zde můžete posuvníkem upravit hlasitost 

reproduktoru při Interkom hovoru  Hlasitost reproduktoru lze nastavit také během 

hovoru 

Výchozí hlasitost mikrofonu – Zde můžete posuvníkem upravit hlasitost mikrofonu při 

Interkom hovoru  Hlasitost reproduktoru lze nastavit také během hovoru 

Hlasitost zvonění – Zde můžete posuvníkem upravit hlasitost vyzvánění dotykové 

obrazovky 
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Control4 disclaimer
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GNU

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION (Section 3.b.)

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you also do one of the following:

Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 on a medium customarily used for software
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The complete text for this license is available on the Control4 web site at:
www.control4.com 

Gracenote
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MPEG
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distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications, and the like) or on
physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives,
memory cards, and the like). An independent license for such use is required. For details,
visit mp3licensing.com. Radio Locator is the service provider of AM/FM channel list.

Spread

This product uses software developed by Spread Concepts LLC for use in the Spread
toolkit. For more information about Spread see www.spread.org.
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