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Stránka 2 POPIS 

POPIS 

Dorozumívací zařízení speciálně navržené pro montáž do kabinového ovladače 

výtahu. 

 

 

 

 

 

A Svorkovnice 

B Vestavěný reproduktor 

C Indikátor pro odeslaný alarm 

D Indikátor pro zaznamenaný alarm 

E Vestavěný mikrofon 

F LED dioda stavu zařízení ( ) 

G Tlačítko Reset 

H Sériový port pro připojení k počítači 

I Tlačítko alarmu 

L Čtečka karet mikro SD 

M Upevňovací otvory

 

 

 

 

 

Modely Helpy Compact  

MODELY LED BATERIE  
REPRODUKTOR 

MIKROFON 

HELPY COMPACT • • • 

HELPY COMPACT W/O LED  • • 

HELPY COMPACT BASIC   • 

HELPY COMPACT EB 

(pouze deska) 
  • 

HELPY COMPACT EB MTL    
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Svorkovnice 

LTI Vstup telefonní linky (PSTN nebo univerzální 2G/3G/4G brána) 

LTI Vstup telefonní linky (PSTN nebo univerzální 2G/3G/4G brána) 

 Zemnění dorozumívacího zařízení pro telefonní linku 

LTO Domácí telefonní zásuvka 

LTO Domácí telefonní zásuvka 

TEL Lokální telefon 

— Negativní 

RL1 NO Relé (normálně otevřený kontakt) 

RL1 NC Relé (normálně uzavřený kontakt) 

RL1 C Relé (společný kontakt) 

+ Vstup napájení (10 Vdc - 30 Vdc) 

— Negativní 

AI Výstup pro odesílání alarmu (12 V DC nebo 0 V DC pomocí kabelu 

J16) 

AR Výstup pro zaznamenaný alarm (12 V DC nebo 0 V DC pomocí 

kabelu J17) 

+12 Výstup 12 Vdc (max. 100 mA) 

C Společná svorka(1) pro vstupy AL1 a IN1 

— Negativní 

AL1 Vstup(2) alarmu 1 

AL2 Vstup(3) reset (volně programovatelné) 

IN1 Vstup(2) filtr alarmu 1 (volně programovatelné) 

ALT2 Výstup pro pasivní reproduktor (střecha nebo dno kabiny) 

MIC2 Mikrofonní vstup pro pasivní hlasitý odposlech nebo samostatný 

mikrofon (střecha nebo dno kabiny) 

MIC3  Mikrofonní vstup pro pasivní hlasitý odposlech nebo samostatný 

mikrofon (střecha nebo dno kabiny) 

— Negativní 

AL1 Vstup(2) alarmu 1 

S Výstup pro reproduktor s velkým dosahem (šachta) 

M1 Mikrofonní vstup pro hlasitý odposlech s velkým dosahem (šachta) 

M2  Mikrofonní vstup pro hlasitý odposlech s velkým dosahem (šachta) 
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— Negativní 

AL1 Vstup(2) alarmu 1 

 

 (1) : lze připojit ke svorce –, ke svorce +12 nebo na externí potenciál 
 (2) : umožňuje připojení tlačítek se beznapěťovým kontaktem (NO nebo NC) nebo tlačítek s 

      napájením  
 (3) : umožňuje připojení beznapěťových kontaktů (NO nebo NC) 

 

Instalace 

Helpy Compact lze upevnit pomocí 2 šroubů nebo pomocí oboustranné lepicí 

pásky, která je součástí dodávky: 

➢ Odstraňte fólii z jedné strany oboustranné lepicí pásky. 

➢ Připevněte oboustrannou lepicí pásku k držáku a dbejte na to, aby otvor 

vyhrazený pro mikrofon Helpy Compact (E na obrázku na straně 2) 

odpovídal volnému otvoru v držáku. 

➢ Odstraňte fólii z druhé strany oboustranné lepicí pásky. 

➢ Připevněte zařízení Helpy Compact k oboustranné lepicí pásce a dbejte 

na to, aby otvory souhlasily. 
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PŘIPOJENÍ HLASITÝ ODPOSLECH 

Telefon Helpy Compact má vestavěný hlasitý odposlech. 

K zařízení Helpy Compact je také možné připojit až 2 sady hlasitého 

odposlechu nebo kabely s mikrofonem a až dva dálkové reproduktory. 

Na střechu a spodek kabiny lze nainstalovat pasivní hlasitý odposlech nebo 

kabely s mikrofony. V šachtě musí být nainstalován hlasitý odposlech, pokud je 

k dispozici. 

➢ Připojení proveďte podle tabulky: 

 
SVORKY  

SVORKY  

HELPY COMPACT 

VZDÁLENOST 

MAXIMÁLNĚ 

HLASITÝ ODPOSLECH 

PASIVNÍ 

A ALT2 
6 m 

(se stíněným kabelem) 
B MIC2 nebo MIC3 

– – 

    

KABEL 

MIKROFON 

červený vodič MIC2 nebo MIC3 délka kabelu 

(3 m) bílý vodič – 

 

HLASITÝ ODPOSLECH 

DLOUHÝ DOSAH 

S S 

50 m M M1 nebo M2 

– – 
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PŘIPOJENÍ TLAČÍTEK 

➢ Připojte tlačítka podle jednoho z níže uvedených schémat. 

Tlačítko kabiny 

Je možné připojit (uvnitř kabiny výtahu) ovládací tlačítka bez napětí nebo 

tlačítka pod napětím. 

Tlačítko beznapěťového kontaktu 

 

Tlačítko napájení (12-24V DC) – 2 řešení 
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Další tlačítka 

Střešní tlačítka, tlačítka pod kabinou nebo tlačítka v šachtě lze připojit ke 

svorce AL1 pouze v případě, že jsou stejného typu jako tlačítka kabiny 

(beznapěťová nebo napájená, normálně otevřená nebo normálně zavřená). 

Střešní tlačítka, tlačítka pod kabinou nebo tlačítka v šachtě lze připojit ke 

svorce AL2 pouze v případě, že se jedná o beznapěťové kontakty.  

Poznámka: resetovací vstup (AL2) musí být nakonfigurován jako 

alarmový vstup prostřednictvím programování "Vstupní 

konfigurace" (kód 390 nebo 55). 
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PŘIPOJENÍ FILTRU 

➢ Připojte kontakt filtru podle jednoho z níže uvedených schémat. 
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PŘIPOJENÍ INDIKÁTORŮ 

Po stisknutí jednoho z tlačítek tísňového volání se rozsvítí žlutá kontrolka 

INDIKÁTOR PRO ODESLANÝ ALARM, která signalizuje, že byl zahájen 

postup vyhlášení poplachu. INDIKÁTOR PRO ZAZNAMENANÝ ALARM, 

ZELENÉ barvy, se rozsvítí, když je navázána komunikace.  

Některé modely Helpy Compact mají zabudované indikátory. V každém 

případě je možné připojit externí indikátory. 

➢ Připojte externí indikátory k zařízení Helpy Compact podle jednoho z níže 

uvedených schémat. 

Výstupy 12 V DC (tovární nastavení) 

  

Výstupy 0 V DC 
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DALŠÍ PŘIPOJENÍ 

PŘIPOJENÍ TELEFONNÍ LINKY 

Analogová PSTN linka nebo univerzální 2G/3G/4G brána 

➢ Připojte analogovou telefonní linku do hlavní svorkovnice, svorky LTI. 

➢ Pro zvýšení ochrany telefonní linky připojte svorku uzemnění (označenou 

symbolem ) k uzemnění. 

MÍSTNÍ TELEFONNÍ PŘIPOJENÍ 

➢ Připojte místní telefon pro programování a obsluhu zařízení ke svorkám 

TEL e– (polarita není vyžadována).  

PŘIPOJENÍ RESETOVACÍHO KONTAKTU 

Lze použít čistý kontakt (NO nebo NC). 

➢ Připojte resetovací kontakt ke svorkám AL2 e –. 

PŘIPOJENÍ RELÉ 

➢ Připojte externí kontakt ke svorkám RL1 NO (nebo RL1 NC) a RL1 C. 
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Příklad připojení s hlasitým odposlechem v šachtě  
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Příklad připojení s hlasitým odposlechem ve spodku kabiny 
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ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 

ZAPNUTÍ 

➢ Připojte externí napájecí zdroj (10 V DC – 30 V DC) ke svorkám + a —. 

Zařízení Helpy Compact se zapne a stavová LED dioda zařízení začne blikat. 

VYPNUTÍ 

Modely s integrovanou baterií 

➢ Odpojte externí napájení (10 V DC – 30 V DC) od svorek + a —. 

➢ Stiskněte tlačítko reset. 

➢ Když se rozsvítí všechny kontrolky LED, nechte stisknuté také 

integrované tlačítko alarmu. 

Všechny diody LED zhasnou. 

Modely bez integrované baterie 

➢ Odpojte externí napájení (10 V DC – 30 V DC) od svorek + a —. 

Kontrolka LED stavu zařízení zhasne. 
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POSTUP PRO OVĚŘENÍ SPRÁVNÉ 
INSTALACE 

1. PROGRAMOVÁNÍ 

➢ Přístup do programování: zvedněte místní telefonní sluchátko a vytočte 

.  

Ozve se zpráva "Programming mode activated". 

➢ Naprogramujte telefonní číslo pro nouzové volání:  

vytočte  <telefonní číslo> . 

➢ Nahrajte identifikační zprávu specifického výtahu (max. 22 sekund), 
které má obsahovat všechny potřebné informace týkající se umístění 

výtahu: vytočte  e, po správě "OK", vyslovte zprávu a 

zavěste.  

➢ Chcete-li si poslechnout nahranou zprávu, zvedněte místní telefon a 

vytočte . 

➢ Proveďte externí hovor, abyste zkontrolovali funkčnost telefonní linky: 

vytočte  a, po poslechu tónu vytáčení, zadejte telefonní číslo pro 

provedení zkušebního volání. 

2. ZKOUŠKA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ 

➢ Stiskněte tlačítko alarm déle než 3 sekundy (tovární nastavení).  

Část alarmu. 

3. PŘÍJMUTÍ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ  

Poznámka: Režim, ve kterém se aktivuje komunikace s osobou 

žádající o pomoc, je definován naprogramováním "Režim 

připojení handsfree " (kód 78). 

-1. režim: automatická aktivace hlasitého odposlechu po zprávách  

(tovární nastavení) 

➢ Odpověď volané strany. 

Po vyslechnutí zprávy "Nouzové volání" a identifikační zprávy výtahu se 

naváže spojení s hlasitým odposlechem. 

➢ Mluvte s uvízlou osobou. 

-2. režim: aktivace hlasitého odposlechu pomocí kódu "Aktivace handsfree”  

➢ Odpověď volané strany. 
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Ozve se zpráva "Nouzové volání" a identifikační zpráva výtahu. 

➢ Stiskněte tlačítko  chcete-li mluvit s uvízlou osobou. 

-3. režim: automatická aktivace hlasitého odposlechu bez zpráv 

➢ Odpověď volané strany. 

➢ Mluvte s uvízlou osobou. 

4. RESETOVÁNÍ ALARMU 

Poznámka: režim resetování alarmu se definuje naprogramováním 

"Způsob resetování alarmu" (kód 77). 

-1. režim: resetovat kódem "Konec" (výchozí nastavení) 

➢ Stisknutím tlačítka  ukončíte alarm. 

-2.  režim: Automatický reset 

➢ Zavěsit nebo stisknutím tlačítka  ukončíte alarm. 

-3. režim: automatické resetování alarmu s místním potvrzením 

➢ Chcete-li hovor ukončit, zavěste. 

➢ Chcete-li alarm ukončit, stiskněte resetovací tlačítko nebo zavřete 

resetovací vstup. 

Je odesláno volání o ukončení alarmu. 

➢ Odpověď z volaného čísla. 

➢ Stiskněte . 

Pokud nedojde k místnímu potvrzení, alarm se automaticky ukončí po 6 

hodinách. 

Poznámka: vstup resetování lze nakonfigurovat pomocí 

programování "Vstupní konfigurace" (kódy 390 nebo 55). 

Poznámka: V případě, že není možné dálkově ukončit nouzové volání 

(například že: Zadané telefonní číslo je nesprávné), zvedněte 

sluchátko místního telefonu a vytočte *<Heslo># (tovární 

nastavení je:   ) nebo stiskněte tlačítko reset. 
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POUŽITÍ TLAČÍTKA RESETOVÁNÍ 

Poznámka: reset nezmění naprogramování zařízení. 

Pomocí resetovacího tlačítka (G na obrázku na straně 2): 

- Krátké stisknutí 

Umožňuje přerušení probíhajícího poplachového volání.  

Krátké stisknutí se rovná zvednutí místního telefonního sluchátka a 

vložení sekvence * <Heslo> #. 

- Prodloužený stisknutí (10 sekund)  

Umožňuje restartovat Helpy Compact bez odpojení napájení. 

Poznámka: je také možné vyvolat reset zařízení pomocí 

programovacího kódu 995*0#. 
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PROGRAMOVÁNÍ 

V níže uvedených tabulkách: 

− INST indikuje, že programovací postup je pro instalačního technika povolen; 

− OPER naznačuje, že programovací postup je pro operátora povolen; 

− výchozí tovární hodnoty jsou zvýrazněny tučně. 

Základní nastavení 

ZÁKLADNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ 

PŘÍSTUP DO 

PROGRAMOVÁNÍ 

 <heslo INSTALATÉRA nebo OPERÁTORA>   

(tovární nastavení:   ) 

UKONČENÍ 

PROGRAMOVÁNÍ 

 <heslo INSTALATÉRA nebo OPERÁTORA>  

(tovární nastavení:   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONNÍ 

ČÍSLA  

(INST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* naprogramování 

čísla automaticky 

aktivuje alarm/volání 

 

  
(číslo 

paměti od 

01 do 24) 

ZDROJ PŘÍJEMCE 

…   

(X…X = 

telefonní 

číslo, max 20 

čísel;  

* = 2-

sekundová 

pauza) 

 tlačítko 

alarm 
— 

 alarmy 

baterie * 
 UŽIVATEL 

 samočinná 

zkouška * 
 ESSE-TI 

—  CLI 

— 
 SMS  

(pouze s 

4G.VoLTE) 

 alarm 

diagnostika 

hlasitý 

odposlech 

integrovaný * 

 P100 

 alarm 

výpadku 

externího 

napájení 

— 

 pomocný 

alarm 
— 

 upozornění 

na ukončení 

poplachu 

— 
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ZÁKLADNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ 

VYMAZÁNÍ 

TELEFONNÍHO 

ČÍSLA  

(INST) 

 
 

(číslo paměti od 01 

do 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM * 

(INST) 

 

 

* přeprogramování v 

případě úplného 

vypnutí 

 

DEN V TÝDNU 

     

  (dd)  (mm)    (rr) 

 NEDĚLE 

 PONDĚLÍ 

 ÚTERÝ 

 STŘEDA 

 ČTVRTEK 

 PÁTEK 

 SOBOTA 

ČAS * 

(INST)   (hhmm, od 0000 do 2359) 

NAHRÁNÍ 

ZPRÁVY  

(INST) 
 

  
identifikační zpráva 

(max. 25 s) 
(namluvte 

zprávu) 
(zavěste) 

  
uklidňující zpráva 

(max. 25 s) 

PŘEHRÁNÍ 

ZPRÁVY 

(INST/OPER) 
 

  
identifikační zpráva 

(přehrání zprávy) 

  
uklidňující zpráva 

ALARM VYBITÍ 

BATERIE  

(INST) 
 

 vypnuté hlášení 

 povolené hlášení 

KONTROLNÍ BOD 

NAPĚTÍ BATERIE 

(INST) 
 

 kontrola svorek + e – 

 kontrola integrované baterie 

(tovární nastavení: 

0 pro modely bez integrované baterie 

1 pro modely s integrovanou baterií) 
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ZÁKLADNÍ NAPROGRAMOVÁNÍ 

PRAHOVÁ 

HODNOTA 

ALARMU BATERIE 

NA SVORKÁCH + 

E – 

(INST) 

 
…  (mV, 1 až 5 číslic;  

             tovární nastavení 11500) 
[ ] 

NÁHRADNÍ 

ALARM  

BATERIE *  

(INST)  

* modely s 

integrovanou baterií 

 

 vypnuté hlášení 

 povolené hlášení 

NASTAVENÍ 

SAMOČINNÉ 

ZKOUŠKY 

(INST) 

Frekvence  
 (každý X-tý den, od 1 do 9; tovární  

      nastavení 3) 

Čas  
 (hhmm; od 0000 do 2359;  

                 tovární nastavení 0400) 

Automatická 

zkouška 

alarmu 
 

 automatická zkouška vypnuta 

 automatická zkouška povolena 

    (EN 81-28:2018) 

 automatická zkouška povolena  

    (EN 81-28:2004) 

Automatická zkouška 

alarmu  

IDENTIFIKÁTOR 

PROTOKOLY  

(INST) 

 

 

 Esse-ti 

…  (ID)  [ ] 

 P100 

HLASITOST 

HLASITÝ 

ODPOSLECH 

(INST/OPER) 

 

 
reproduktor 

(od 1 do 9;  

tovární     

nastavení 3) 

 
mikrofon (od 

1 do 9; 

tovární     

nastavení 5) 

[ ] 

HLASITOST 

ZPRÁV 

(INST/OPER) 
 

 (od 1 do 4; tovární nastavení 3; 4=hlasitost  

     reproduktor, 3=¾ hlasitosti reproduktoru, 2=½   

     hlasitosti reproduktoru, 1=¼ hlasitosti  

     reproduktoru) 

PŘEHRÁNÍ 

NASTAVENÝCH 

HODNOT 

(INST) 

...  (zadejte číslo parametru)  

OBNOVENÍ 

TOVÁRNÍHO 

NASTAVENÍ 

(INST) 

 



Stránka 20 PROGRAMOVÁNÍ  

Pokročilé programování 

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

ZMĚNA 

INSTALAČNÍHO 

HESLA  

“0” 

(INST) 

 
…  [ ] 

(původní heslo) 

..  [ ]  ..  [ ] 

(nové heslo)  (nové heslo) 

ZMĚNA 

HESLA 

OPERÁTORA  

“1” 

(INST) 

 
…  [ ] 

(původní heslo) 

..  [ ]  ..  [ ] 

(nové heslo)  (nové heslo) 

NORMÁLNĚ 

UZAVŘENÉ/OTEV

ŘENÉ VSTUPY 

(INST) 

 

 
vstup  

(1=AL1 

2=AL2  

3=IN1) 

  
typ 

(0=normálně uzavřený 

1=normálně 

otevřený) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSTUPNÍ 

KONFIGURACE *  

(INST) 

 

 

 

 

* kompletní 

konfigurace vstupů 

je uvedena v 

příručce Průvodce 

programováním pro 

odborníky 

 

 AL2=vstup alarm / IN1=vstup filtr 

 AL2=pomocný vstup / IN1=vstup filtr 

 AL2=vstup alarm / IN1=vtsup gong 

 AL2=pomocný vstup / IN1=vtsup gong 

 AL2=vstup reset / IN1=vstup filtr 

 AL2=vstup reset / IN1=vstup gong 

 AL2=vstup reset / IN1=vstup alarm 

 AL2=vstup reset / IN1=pomocný vstup 

 AL2=vstup alarm / IN1=vstup alarm 

při čtení hodnota 9 označuje vstupy nakonfigurované 

pomocí kódu 390 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

PŘÍKLAD 

KONFIGURACE 

VSTUPU  

(INST) 

Konfigurace:  

AL2= vstup technik na místě 

IN1= vstup mimo provoz  

 

Kódy, které je třeba zadat pro: 

- nakonfigurujte vstup AL2 jako bistabilní: 390207  

- nakonfigurujte vstup IN1 jako bistabilní: 390307 

- nastavit číslo příjemce technického oznámení na místě:  

201 13 15 X <telefonní číslo> # 

- nastavit číslo příjemce oznámení o ukončení činnosti technika na 

místě:  

201 14 16 X <telefonní číslo> # 

- nastavit číslo příjemce oznámení o odstávce služby.: 

201 15 17 X <telefonní číslo> # 

- nastavit číslo příjemce systémového oznámení v provozu:  

201 16 18 X <telefonní číslo> # 

kde X= příjemce (režim oznámení): 

2= uživatel 

3= Esse-ti 

4= CLI 

6= P100 

- pokud přijímač 3, nastavte ID protokolu Esse-ti: 

222 YYYYYYYYYY 

- pokud je přijímač 6, nastavte ID protokolu P100: 

223 ZZZZZZZZ# 

- pokud je přijímač 6, přizpůsobte kódy protokolu P100 pomocí 

softwaru e-stant (programovací kód 203) 

 

Poznámka: AL2 a IN1 jsou automaticky nakonfigurovány jako 

normálně sepnuté; pokud jsou připojené kontakty normálně 

rozepnuté: 

- nakonfigurujte vstup AL2 jako normálně otevřený: 4121# 

- nakonfigurujte vstup IN1 jako normálně otevřený: 4131# 

ZPOŽDĚNÍ 

VYHODNOCENÍ 

TLAČÍTKA ALARM 

(INST) 

  (sekund, od 0 do 9; tovární nastavení 3) 

CHYBA 

PŘIPOJENÍ 

SIGNALIZAČNÍH

O TLAČÍTKA 

(INST) 

 

 typ signálu  

    (0=oznámení 

    1=žádost o volání   

    záchrana) 

 periodicita  

    (1=10 minut 

    2=1 hodina 

    3=1 den) 

POVOLIT 

HLÁŠENÍ O 

NEDOSTATEČNÉM 

TLAKU NA 

TLAČÍTKO  

(INST) 

 

 zpráva vypnuta 

 zpráva povolena 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

POVOLENÍ 

AKUSTICKÉHO 

SIGNÁLU PŘI 

STISKNUTÍ 

TLAČÍTKA 

(INST) 

 

 akustický signál vypnut 

 akustický signál povolen 

ALARM VÝPADKU 

EXTERNÍHO 

NAPÁJENÍ * 

(INST)  

* modely s 

integrovanou baterií 

 

 vypnuté hlášení 

 od 01 do 99 = povolený alarm se zpožděním XX  

         minut 

PRAHOVÁ 

HODNOTA 

ALARMU 

VÝPADKU 

EXTERNÍHO 

NAPÁJENÍ 

(INST) 

 
…  (mV na svorkách + e -, od 1 do 5  

             čísel; tovární nastavení 9000) 
[ ] 

ALARM 

DIAGNOSTIKA 

HLASITÝ 

ODPOSLECH 

INTEGROVANÝ 

(INST) 

 

 vypnuté hlášení 

 povolené hlášení 

POVOLENÍ 

FILTRU 

(INST/OPER) 
 

 vypnutý filtr alarmu 

 povolený filtr alarmu 

BYPASS FILTR 

(INST/OPER)   (sekund, od 15 do 30; 99=bez bypassu) 

ALARMU PŘI 

ABSENCI 

TELEFONNÍ 

LINKY  

(INST) 

 

 LED AI zapnuto a zdvořilostní vzkaz 

 LED AI vypnuto a žádná zdvořilostní zpráva 

 LED AI zapnuto a žádná zdvořilostní zpráva 

OPAKOVÁNÍ 

ZDVOŘILOSTNÍC

H ZPRÁV PŘI 

ALARMU (INST) 

 

 (vteřin čekání mezi zdvořilostní zprávou a  

         druhé, od 02 do 59; 00=žádná zpráva o  

          zdvořilostní zpráva; 01=zdvořilostní zpráva  

          pro každé volání) 

ZPOŽDĚNÍ 

PŘESMĚROVÁNÍ 

HOVORU PO 

ZDVOŘILOSTNÍ 

ZPRÁVĚ  (INST) 

 
 (sekund čekání po zprávě zdvořilost před  

     odesláním hovoru, od 0 do 9; tovární nastavení 3) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

PŘEHRÁT 

ZPRÁVU "COM-

MUNICATION 

ACTIVATED", 

KDYŽ JE HLASITÝ 

ODPOSLECH 

AKTIVOVANÝ 

(INST) 

 

 nikdy 

 pouze v případě vzdáleného připojení 

 vždy 

REŽIM 

PŘIPOJENÍ 

HANDSFREE 

(INST) 

 

 zapnutí komunikace s uvízlou osobou pomocí kódu  

     “Aktivace handsfree“ 

 automatické po zprávách 

 automatické a okamžité (bez hlášení) 

ZPŮSOB 

RESETOVÁNÍ 

ALARMU 

(INST) 

 

 automatický reset alarmu 

 reset alarmu pomocí kódu “Konec“ 

 automatický reset s miestnym rozpoznávaním 

KÓD 

“POTVRZENÍ" 

(INST) 
 …  (od 1 do 3 čísel; tovární nastavení 5) [ ] 

KÓD “AKTIVACE 

HANDSFREE" 

(INST) 
 …  od 1 do 3 čísel; tovární nastavení 0) [ ] 

KÓD “KONEC“ 

KOMUNIKACE 

(INST) 
 …  (od 1 do 3 čísel; tovární nastavení 9) [ ] 

KÓD 

“VYLOUČENÍ" 

(INST) 
 …  (od 1 do 3 čísel; tovární nastavení 1) [ ] 

OBNOVENÍ 

ZPRÁV 

(INST) 
 

 identifikační zpráva 

 uklidňující zpráva 

JAZYK 

(INST) 

(dostupné jazyky 

se mohou lišit v 

závislosti na 

modelu nebo zemi 

instalace) 

 

 (jazyk: 00 italsky, 01 anglicky, 02 německy,  

         03 francouzsky, 04 polsky, 05 portugalsky,  

         06 rusky, 07 španělsky, 09 česky,  

         10 chorvatský, 11 řeckých, 13 slovinských,  

         19 čínských, 21 vlámských, 23 švédských,  

         26 slovenských) 

VÍCEJAZYČNÁ 

ZDVOŘILOSTNÍ 

ZPRÁVA 

(INST) 

 
  

(druhý jazyk) 
  

(třetí jazyk) 
[ ] 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

NASTAVENÍ 

DETEKCE TONŮ 

(INST) 

(tovární nastavení 

se může lišit v 

závislosti na 

modelu nebo zemi 

instalace) 

 

 (stát:  

         00 IT/SM/AL/BA/GM/MK/MT/NO,  

         01 GB/AE, 02 DE/LB/LU, 03 FR/GP/GF, 04 PL,  

         05 PT, 06 RU/BY, 07 ES/AD/CY, 08 BG/BR/KY/DK/   

         ID/IR/IS/KW/MO/MW/MX/PY/UY/VE/YE/ZM/FO/LR,  

         10 HR, 11 GR/EE/FI, 12 NL/AW/VU, 13 SI, 14 HU,  

         15 IL, 16 AT, 17 AU, 18 CH, 19 CN,  

         20 US/CA/JM/AI/AG/BB/BM/VG/DM/MS/KN/TT/TC  

         21 BE, 22 QA, 23 SE, 24 IN, 25 TR,  

         26 CZ/SK/LT/MD, 27 TN/SA, 28 DZ, 29 MA, 30 RS,  

         31 RO, 32 JO, 33 JP, 34 PE, 35 PA, 36 AR, 37 CO,  

         38 IE) 

ROZPOZNÁNÍ 

NEPŘERUŠOVANÉ

HO TÓNU JAKO 

TÓNU ODPOJENÍ 

(INST) 

 

 ne  

 ano 

DOBA TRVÁNÍ 

SPOJENÍ 

PŘI ALARMU 

(INST) 

  (minut, od 2 do 9) 

POČET HOVORŮ 

NA JEDNO 

TELEFONNÍ 

ČÍSLO PRO 

KAŽDÝ CELKOVÝ 

CYKLUS  

(INST) 

  (hovorů, od 1 do 9) 

POČET 

OPAKOVÁNÍ 

VOLÁNÍ PŘI 

ALARMU  

(INST) 

  (opakování, od 1 do 9; 0= bez omezení) 

POČET 

OPAKOVÁNÍ 

VOLÁNÍ PRO 

TECHNICKÝ 

ALARM A PRO 

SAMOČINNOU 

ZKOUŠKU  

(INST) 

 
 (opakování, od 1 do 9; 0=10 opakován;  

     tovární nastavení 3) 

ČEKÁNÍ MEZI 

TÍSŇOVÝMI 

VOLÁNÍMI NA 

STEJNÉ ČÍSLO 

(INST) 

 
 (od 0 do 9; 0=30 sekundy, 1=60 sekundy, 2=90  

     sekundy, …, 9=300 sekundy) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

ČEKÁNÍ MEZI 

TECHNOLOGICKÝ

MI NEBO 

TESTOVACÍMI 

HOVORY NA 

STEJNÉ ČÍSLO 

(INST) 

 
 (minut, od 01 do 99;  

         00=30 sekundy, tovární nastavení 02) 

DOBA TRVÁNÍ 

HOVORU NA 

KAŽDÉ ČÍSLO  

(INST) 

  (sekundy, od 15 do 60) 

DÉLKA HOVORU 

CLI 

(INST) 
  (sekundy, od 00 do 99; tovární nastavení 10) 

AUTOMATICKÁ 

ODPOVĚĎ  

(INST) 
 

 (počet zazvonění, od 1 do 9;  

      0= odpověď deaktivována; tovární nastavení 2) 

POSTUP PRO 

AUTOMATICKÉ 

REAKCI  

(INST) 

 

 režim programování 

 přímé spojení s kabinou 

ČAS PŘIPOJENÍ 

PO 

AUTOMATICKÉ 

ODPOVĚDI  

(INST) 

  (minut, od 1 do 9) 

GENERÁTOR 

DTMF TÓNŮ 

(INST) 
 

 (od 1 do 9; tovární nastavení 2;  

     Trvání DTMF=X·50 ms) 

FUNKCE MULTI-

LINK 

(INST) 
  (od 0 do 9; 1 = master, 0 = vypnuté) 

REŽIM PROVOZU 

RELÉ 

(INST) 
 

 neměnný stav 

 přerušované (500 ms sepnuté / 500 ms rozepnuté) 
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POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ 

NASTAVENÍ 

FUNKCE RELÉ  

(INST) 
 

 stejné chování jako výstup AI 

 stejné chování jako výstup AR 

 sepnutý při ztrátě napájení 

 dveře otevřít 

 sepnutý po celou dobu trvání alarmu 

 sepnutý, pokud je stisknuté nějaké tlačítko alarm 

 aktivní při absenci telefonní linky 

 aktivní při vybití baterie 

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 

BATERIE 

(INST) 

  (hodnota vyjádřená v mV) 

ODEČET NAPĚTÍ 

EXTERNÍHO 

NAPÁJECÍHO 

ZDROJE 

(INST) 

  (hodnota vyjádřená v mV) 

TEST ALARMŮ 

(INST)  

 tlačítko alarm 

 baterie alarmu 

 samočinná zkouška 

 alarm diagnostika hlasitý odposlech integrovaný 

 alarm výpadku externího napájení 

 pomocný alarm 

 upozornění na ukončení poplachu 
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Místní programování prostřednictvím softwaru e-
stant 

Pomocí proprietárního USB/sériového kabelu a speciálního softwaru e-stant lze 

Helpy Compact programovat přes počítač. 

Software e-stant umožňuje také: 

- aktualizovat firmware zařízení Helpy Compact 

- přizpůsobit zprávy Helpy Compact 

- připravte si kartu mikro SD, která se bude používat pro programování, 

přizpůsobení zpráv a aktualizaci firmwaru Helpy Compact. 

e-stant si můžete stáhnout na tomto odkazu: 

https://www.esse-ti.it/download/richiesta-software 

Místní programování prostřednictvím karty mikro 
SD 

Je možné použít kartu mikro SD: 

- programování systému Helpy Compact 

- aktualizovat firmware zařízení Helpy Compact 

- přizpůsobit zprávy Helpy Compact. 

Informace o použití karty mikro SD naleznete v příslušných pokynech. 

Dálkové programování 

Zařízení Helpy Compact je možné naprogramovat na dálku: 

- telefonicky (pomocí tónů DTMF) 

- prostřednictvím softwaru kompatibilního s EPT (pomocí tónů DTMF)  
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POUŽITÍ 

Místně 

 : zvedněte místní telefonní sluchátko 

 : zvedněte místní telefonní sluchátko a volte   pro vstup do programování  

 

MÍSTNÍ POUŽITÍ 
KONVERZACE SE VŠEMI HLASITÝ 

ODPOSLECH  KONVERZUJTE 

PROGRAMOVÁNÍ  …  

KONVERZACE SE VŠEMI HLASITÝ 

ODPOSLECH 

  KONVERZUJTE 

  DEAKTIVACE KONVERZACE 

EXTERNÍ VOLÁNÍ    < TELEFONNÍ ČÍSLO > 

OVLÁDÁNÍ RELÉ OTEVÍRÁNÍ 

DVEŘÍ    

Použití na dálku s Helpy Compact v klidovém 
stavu 

➢ Zavolejte na Helpy Compact a počkejte na odpověď. 

➢ Poslechněte si případnou identifikační zprávu výtahu. 

➢ Vytočením čísla  se spojíte s hlasitým odposlechem. 

nebo  

➢ Vytočte <heslo>  (tovární nastavení: ) pro vstup do 

programování. 

➢ Nyní můžete provést veškeré programování, spojit se s hlasitým 

odposlechem a aktivovat relé otevírání dveří: 

POUŽITÍ NA DÁLKU S HELPY COMPACT V KLIDOVÉM STAVU 

PROGRAMOVÁNÍ …  

KONVERZACE SE VŠEMI HLASITÝ 

ODPOSLECH 

  KONVERZUJTE 

   DEAKTIVACE KONVERZACE 

OVLÁDÁNÍ RELÉ OTEVÍRÁNÍ 

DVEŘÍ  
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HLÁŠENÍ 

LED stavu zařízení ( ) 

Normální provoz bez alarmu 

 

Alarm  

 

Probíhá hlasové připojení  

 

Žádná baterie nebo slabá baterie (max. 1 h pohotovostního provozu)  

 

Žádná telefonní linka  

 

Závada tlačítka  
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Indikátor pro odeslaný alarm (žlutý) 

Alarm  

 

Indikátor pro zaznamenaný alarm (zelený) 

Probíhá hlasové připojení  

 

Oznámení o testovacím volání se nezdařilo (EN 81-

28:2018) 

Na znamení neúspěšného periodického testovacího volání budou kontrolky 

Odeslaný alarm a Zaznamenaný alarm blikat proti sobě až do dalšího 

úspěšného testovacího nebo alarmového volání. 

Indikátor pro odeslaný alarm  

 

Indikátor pro zaznamenaný alarm  
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POZNÁMKY 

VÝMĚNA BATERIE 

Modely s integrovanou baterií 

POZOR 
Při výměně vestavěné záložní baterie používejte 

pouze náhradní baterii dodanou společností Esse-ti. 

➢ Odstraňte šroub na zadní straně zařízení Helpy Compact. 

➢ Kryt uvolněte pomocí západek v horní nebo dolní části. 

➢ Otočte kryt doprava a věnujte pozornost připojovacímu kabelu 

reproduktoru. 

➢ Odpojte vyměňovanou baterii a připojte novou. 

➢ Vyměňte a znovu nasaďte kryt a věnujte pozornost mikrofonu. 

➢ Utáhněte šroub na zadní straně. 

PROHLÁŠENÍ EU O SHODĚ 

Výrobce Esse-ti S.r.l. prohlašuje, že typ zařízení Helpy Compact je v souladu 

se směrnicemi 2014/33/EU - 2014/30/EU.  

Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na této internetové adrese:  

https://www.esse-ti.it/dichiarazioni-di-conformita
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