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Poznámka: Informace v této příručce platí pro nejnovější verzi 

systému Control4  Funkce instalací přizpůsobených na míru nemusí 

být kompatibilní s vydáním softwaru Control4  S dotazy ohledně 

dostupných funkcí se obraťte na prodejce 
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Přehled ochrany a zabezpečení
Systém Control4 není jen o pohodlí, ale jeho hlavní výhodou je bezpečí  Když někam odjedete, 

díky domácí automatizaci můžete na dálku sledovat záznam z bezpečnostních kamer, ovládat 

svůj zabezpečovací systém a dokonce i předstírat, že jste doma 

Hlavním bezpečnostním uživatelským rozhraním v systému je obrazovka Bezpečí 

Tlačítko Zastřežit / Odstřežit

Pomocí tohoto tlačítka můžete 

zastřežit nebo odstřežit 

zabezpečovací systém nebo zrušit 

poplach 

Pokud je povolena funkce 

„Mockupancy“, zabezpečovací systém 

během odstřežení začne nahrávat 

chování zařízení, které je pak možné 

po zastřežení zpětně přehrávat    

Více informací se dozvíte na straně 6 

Pohotovost

Tuto možnost použijte, 

pokud chcete rychle 

nahlásit požár, zavolat 

policii nebo odeslat 

panický poplach 

Funkce

Pomocí této možnosti 

můžete ovládat funkce 

panelu poplachu (závisí  

na vašem systému) 

Zde si zobrazíte stav systému 

a zastřežíte / odstřežíte 

zabezpečovací systém  

(výchozí pohled) 

Tady si můžete prohlédnout 

podrobný log bezpečnostních 

událostí 

Zobrazí stav jednotlivé 

zóny a zastřeží / odstřeží 

zónu 
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Používání menu Bezpečí
Ať už doma používáte jakýkoliv systém, Control4 vám poskytuje jednoduché 

a přehledné rozhraní, pomocí kterého můžete systém zastřežovat, odstřežovat 

a ovládat  V rozhraní můžete například odeslat panický poplach, zobrazit 

historii všech zaznamenaných bezpečnostních událostí a také přímo ovládat 

bezpečnostní senzory 

Přístup k menu Bezpečí

Chcete-li zobrazit menu Bezpečí:

1  Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost Bezpečí 
a poté zvolte Zabezpečovací systém.

Otevře se menu Bezpečí 

Zastřežení systému

Chcete-li systém zastřežit:

1 Klepněte na zelené tlačítko Stiskněte pro ZASTŘEŽIT uprostřed obrazovky 

2  V seznamu Režim zastřežení vyberte možnost Doma nebo Pryč  Tlačítko 

změní barvu na červenou a zobrazí se odpočet času, do kterého musíte opustit 

budovu, než se systém zastřeží 

   Poznámka: Chcete-li změnit délku zpoždění nebo nastavit PIN kód, který 

je potřeba zadat k zastřežení systému, obraťte se na svého prodejce 

Control4 

3  Chcete-li odpočet zrušit a odstřežit systém, stiskněte tlačítko Zrušit 
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Odstřežení systému

Chcete-li systém odstřežit:

1  Pokud se při příchodu domů spustil zabezpečovací systém, začne se 

odpočítávat čas příchodového zpoždění  Pokud zabezpečovací systém ještě 

nebyl aktivován, zůstane zobrazené tlačítko Stiskněte pro ODSTŘEŽIT 

2  Stiskněte červené tlačítko Zrušit nebo tlačítko Stiskněte pro ODSTŘEŽIT 

uprostřed obrazovky  Zobrazí se bezpečnostní klávesnice, pomocí které 

můžete zadat svůj bezpečnostní PIN kód 

3 Zadejte PIN kód a poté vyberte možnost Hotovo 

Odeslání nouzového poplachu
Požární, policejní nebo panický poplach můžete ručně odeslat z jakéhokoliv 

uživatelského rozhraní i v případě, že zabezpečovací systém je odstřežený  

(Dostupnost a způsob odesílání poplachů záleží na vašem poskytovateli 

zabezpečovacího systému )

Chcete-li odeslat nouzový poplach:
1  V menu Bezpečí v jakémkoliv uživatelském rozhraní klepněte na ikonu 

Pohotovost 

Zobrazí se seznam možností nouzových poplachů 

2  Vyberte jeden z poplachů a potom u potvrzovací zprávy zvolte možnost Ano 

3  Pokud chcete poplach zrušit, klepněte na tlačítko Stiskněte pro IGNOROVAT 

   Důležité: Zrušením poplachu neodvoláte pohotovostní službu, která už 

byla k vám domů vyslána 
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Zobrazení jednotlivých zón
Hlavní menu Bezpečí zobrazuje celkový stav vašeho zabezpečovacího systému, 

ale navíc můžete také dávat pozor na jednotlivé bezpečnostní zóny 

Chcete-li zobrazit bezpečnostní zóny:

1 V menu Bezpečí klepněte na ikonu Zóny u horního okraje obrazovky 

  Otevře se obrazovka Zóny  Na této obrazovce si můžete zobrazit stav všech 

bezpečnostních zón v domě  Pokud zařízení lze ovládat systémem Control4 

(jako třeba přední brána), můžete ho odsud ovládat 

2  Chcete-li zobrazit pouze „otevřené“ zóny (zóny, které něco zjistily), klepněte 

na ikonu menu s třemi tečkami a poté vyberte možnost Otevřené zóny 

Zobrazení historie bezpečnostních událostí
Systém Control4 zaznamenává každou bezpečnostní událost včetně alarmu, 

událostí ze senzorů a proběhlé zastřežení a odstřežení 

Chcete-li zobrazit historii bezpečnostních událostí, musíte mít v systému domácí 

automatizace obsaženého agenta Historie  Více informací se dozvíte od firmy, 

která vám systém instalovala 

Chcete-li zobrazit historii zabezpečení:

1    V menu Bezpečí klepněte na ikonu Historie u horního okraje obrazovky 

 Zobrazí se historie událostí 

2  Chcete-li filtrovat výsledky, vyberte nebo odeberte některé ikony v pravém 

horním rohu obrazovky:

Kritické – Spuštění nebo  
odebrání poplachu

Info – Otevření, zavření 
a změna stavu zón

Varování – Nouzové poplachy 
a selhání zastřežení a odstřežení
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Předstírejte, že jste doma
Používali jste někdy takové ty časovače na spotřebičích, které mají rozsvěcet 

a zhasínat světla, když nejste doma? Nenastavují se zrovna snadno a jejich 

předvídatelnost (a omezené funkce) by možná oklamaly tak akorát Harryho 

a Marva, ale moc ostatních zlodějů ne 

Na scénu ale vstupuje funkce Mockupancy od systému Control4 

Mockupancy je typ „simulace bydlení“  Control4 umí sledovat všechna světla, 

žaluzie a systém domácí zábavy, když se nacházíte doma  Když odjedete 

a nastavíte Control4 na režim „Pryč“, Control4 bude přehrávat chování systému, 

jako byste byli doma (časy bude vybírat trochu náhodně)  Z pohledu vnějšího 

pozorovatele to bude vypadat, jako byste byli doma, sledovali své oblíbené 

pořady a rozsvěceli a zhasínali světla v očekávanou dobu 

Používání Interkomu
Váš systém Control4 obsahuje účinný Interkom, pomocí kterého můžete sledovat 

a jednoduše komunikovat se všemi zařízeními kompatibilními s Interkomem  

Pokud v systému máte alespoň dvě taková zařízení, můžete doma odesílat 

a přijímat audio a video ve vysokém rozlišení  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 skupiny zařízení 

•  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 

Další informace naleznete v návodu Smart Home: Příručka k Interkomu na adrese 

ctrl4.co/intercom 

Prodejce Control4 vám může naprogramovat systém nebo tlačítka klávesnice 

k nahrávání a přehrávání  Systém můžete také provázat s funkcí Mockupancy, 

aby se systém během odstřežení průběžně učil a potom automaticky 

přehrával simulaci, zatímco je bezpečnostní systém zastřežen  Pokud 

používáte klávesnici, barvy LED tlačítek jsou automaticky nastavené na 

červenou (nahrávání), zelenou (přehrávání) a modrou (nečinnost)  

Potřebujete-li pomoct s nastavením této funkce, obraťte se na prodejce 

Control4 
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Používání dveřních zámků
Pomocí dotykové obrazovky nebo jiného uživatelského rozhraní můžete zamykat 

a odemykat jakékoliv připojené dveřní zámky a také sledovat, kdo a kdy zámky 

používá (pokud je tato funkce zámkem podporována)  Funkce se mohou lišit 

podle typu zámku  Níže je uvedeno pár příkladů 

Chcete-li odemknout nebo zamknout zámek:

1  Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Bezpečí a potom 

přejděte na Zámky & senzory. U každého zámku nebo dveří je zobrazena 

ikona, která ukazuje, zda je zamčeno nebo odemčeno  Také je u ní indikátor 

baterie (pokud je baterie zámku slabá) 

2  Ujistěte se, že se zámek nachází v aktuálně vybraném pokoji (nebo že máte 

vybranou možnost Všechny místnosti)  Poté klepněte na tlačítko zámku a buď 

ho zamkněte, nebo odemkněte 

Chcete-li nastavit uživatele zámku:

1  Menu nastavení otevřete tak, že v sekci Zámky & senzory klepnete na šipku 

vedle názvu zámku 

2  Vyberte možnost Uživatelé a potom klepněte na tlačítko + 

3  Zadejte možnosti Uživatelské jméno a Uživatelský kód, které budou uživatelé 

používat, upravte jakékoliv uživatelské nastavení a poté klepněte na tlačítko 

zaškrtnutí  (Maximální počet uživatelů je omezen typem zámku )

Zamčeno

Zkontrolovat baterii

Odemčeno
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Chcete-li zobrazit historii přístupů k zámku:

1  Menu nastavení otevřete tak, že v sekci Zámky & senzory klepnete na šipku 

vedle názvu zámku 

2  Vyberte možnost Historie  Zobrazí se nedávné používání zámku 

Chcete-li změnit nastavení zámku:

1  Menu nastavení otevřete tak, že v sekci Zámky & senzory klepnete na šipku 

vedle názvu zámku 

2  Vyberte možnost Nastavení  Dostupná nastavení se liší podle typu zámku, 

ale mohou zahrnovat:

• Admin kód

• Časový program zamčení

• Počet položek v logu (historii)

• Log neúspěšných pokusů

• Režimy zamčení

Zobrazení bezpečnostních kamer
Pokud máte bezpečnostní kamery, můžete si video přenos z nich zobrazit po 

jednom nebo několik najednou  V počítači nebo Macu můžete mít na jedné 

stránce přidáno až osm kamer, na dotykových obrazovkách deset kamer na 

stránce a až osmnáct kamer na stránce televizní obrazovky 

Kamery mohou být nainstalované kdekoliv, kde potřebujete sledovat okolí, jako 

jsou například vchody do domu, bazén, garáž nebo dětský pokoj   Kameru také 

můžete umístit tak, aby z několika metrů monitorovala hlavní vchod, a nemusíte se 

pak spoléhat pouze na přední kameru u dveří  Také můžete jako „kameru“ například 

přidat webkameru z internetu (třeba dopravní kameru) a sledovat její živý přenos 

Chcete-li se podívat na video z kamery:

1   Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost Bezpečí > Kamery 

Zobrazí se miniaturní náhledy všech kamer 

2   Vyberte si kameru, kterou chcete zobrazit 

•  Chcete-li používat ovládací prvky kamery nebo pohledy z kamer  

(pokud je podporováno), zvolte možnost Další 
•  Chcete-li zobrazit pohled z kamery na celou obrazovku, vyberte možnost 

Celá obrazovka 
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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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www.control4.com 
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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,
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