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1. Jak začít 
Toto zařízení podporuje službu Cloud Storage Partizan a mobilní aplikaci Partizan pro iOS a Android. 

Výhody cloudového úložiště Partizan: 

 

Vaše data nemohou být odcizena nebo poškozena. 

 

Nikdo nemá přístup k vašim zařízením, živému a archivovanému videu bez vašeho svolení. 

 

 

Přístup k vašemu účtu a zařízením odkudkoli na světě. Dokonce i mobilní internet stačí. 

 

 

Aplikace Partizan získala mezinárodní ocenění "Nejlepší aplikace pro sledování mobilního videa 
2019". 

 

 

Chcete-li zařízení plně využívat, nainstalujte si mobilní aplikaci Partizan pro iOS nebo Android:

Mobilní aplikace Partizan pro iOS: 

https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227 

Mobilní aplikace Partizan pro Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro 

https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro
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Abyste mohli s tímto zařízením pracovat, musíte se přihlásit ke svému cloudovému účtu. 

Otevřete aplikaci, použijte existující účet nebo vytvořte nový: 

          
 
 

                   
 

Po přihlášení do cloudového účtu můžete přejít přímo do nastavení zařízení. 

 
 

 

Jestliže mate nějaké dotazy,  
prosím kontaktujte naši technickou podporu: 

E-mail: support@partizan.global 
Skype: partizan-support 
Chat: +42 077 673 78 89 (Viber, Telegram, WhatsApp) 

  

 

Pracovní doba technické podpory: 
https://partizan.global/support/tec
hnical-support 

 

Partizan software: 
https://apps.partizan.global/ 

 

mailto:support@partizan.global
https://partizan.global/support/technical-support
https://partizan.global/support/technical-support
https://apps.partizan.global/
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2. Volba provozních režimů IP interkomu 
Interkom může pracovat ve 3 režimech: 

Building – režim interkomu pro více bytů. 

House – režim provozu s jednotlivými panely. 

Apartments – víceuživatelský režim od 1 do 4 předplatitelů. 

 

Chcete-li vybrat provozní režim, přejděte do nabídky "System settings/ Nastavení systému" a zadejte heslo 
31415. 

 
Zobrazí se nabídka nastavení. Zde musíte zvolit vhodný režim. 

 
Hotovo? Poté stiskněte «ОК! 
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2.1. Režim budova 
Toto je režim pro práci s vícebytovými a jednotlivými panely. Způsob jeho výběru je popsán na str.1.  

 

2.1.1. Přidání jednotlivých panelů 

Zavolejte na jednotlivý panel, který chcete přidat do IP interkomu. Na obrazovce interkomu 
se zobrazí obrázek panelu. 
Máte to? Nyní lze hovor odmítnout. 
 
DŮLEŽITÉ! Panel by měl být „resetován“ na výchozí nastavení. Chcete-li to provést, 
podržte volací tlačítko a počkejte na pípnutí. To může trvat až 2 minuty. 

 

Chcete-li připojit jednotlivý panel, přejděte do nabídky “System settings/ Nastavení 
systému” a zadejte heslo 1234 

 

V nabídce nastavení přejděte na položku «Set panel/Nastavit panel»  
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Otevřelo se nové menu? Zvolte "House/ Dům" a nakonfigurujte následující parametry: 

 

Area – číslo okresu. 
Building – číslo budovy. 
Unit – číslo bytu nebo vstupu. 
Apartment – číslo apartmánu.  
Monitor – číslo monitoru (01 – hlavní interkom v systému). 
Unlock time – čas, po který zůstane zámek otevřený. 
Ring volume – hlasitost vyzvánění. 
Call volume – hlasitost hovoru. 
Motion sensitivity – citlivost snímače pohybu. 

Například: 

 

Area – 01. 
Building – 01. 
Unit – 01. 
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Apartment – 0104. 
Monitor – 01. 
Unlock time – 005. 
Ring volume – 1. 
Call volume – 02. 
Motion sensitivity – 1. 

Klikněte na “OK” k uložení nastavení. 

2.1.2. Přidání panelu pro vice uživatelů 

Chcete.li k interkomu připojit víceuživatelský panel, přejděte na položku "Set monitor/ 
Nastavit monitor".

 

Chcete-li se připojit k panelu, zadejte data interkomu. 

 

Area – číslo okresu. 
Building – číslo budovy. 
Unit – číslo bytu nebo vstupu. 
Apartment – číslo apartmánu.  
Monitor – číslo monitoru. 

Hotovo? Klikněte na “OK”! 
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Nyní zkontrolujte připojení. Uskutečněte hovor z panelu více uživatelů na požadované číslo 
bytu. 

 

DŮLEŽITÉ! Pokud používáte individuální i víceuživatelské panely, nejprve nastavte 
individuální! 

 
 

2.2. Režim dům 

V tomto režimu interkom pracuje pouze s jednotlivými panely. Jak vybrat režim je popsáno v 
odstavci 1. 
Uskutečněte hovor na individuálním panelu, který chcete přidat do IP interkomu. Na obrazovce 
interkomu se zobrazí obrázek tohoto samostatného panelu. 
Máte to? Nyní odmítněte hovor. 
 

DŮLEŽITÉ! Panel by měl být „resetován“ na výchozí nastavení. Chcete-li to provést, podržte volací 
tlačítko a počkejte na pípnutí. To může trvat až 2 minuty. 

 

Chcete-li připojit jednotlivý panel, přejděte do nabídky "System settings/ Nastavení systému" a 
zadejte heslo 1234. 
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Stiskněte položku "Set panel/ Nastavit panel" a zadejte požadované parametry na kartě 
"House/Dům". 

 
Monitor – číslo panelu. 
Unlock time – čas, po který zůstane zámek otevřený 
Ring volume – hlasitost vyzvánění. 
Call volume – hlasitost hovoru. 
Motion sensitivity – citlivost snímače pohybu. 

Po dokončení nastavení klikněte na „OK“. Chcete-li zkontrolovat připojení, zavolejte z jednotlivých 
panelů. 
Tento postup je nutné opakovat pro všechny jednotlivé panely, které jste připojili. 
Poté inicializujte hlavní interkom. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky „System settings/ 
Nastavení systému“ => „Set monitor/ Nastavit monitor“. Zde zadejte číslo interkomu "01", a tím 
jej přiřaďte jako hlavní. 

 

 
 
Klikněte na OK, když skončíte. 
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2.3. Režim apartmán 
Provozní režim pro práci s panely pro 1-4 uživatele řady Apartmán (Jak zvolit režim je popsáno v 
odstavci 1) 

DŮLEŽITÉ! Panel by měl být „resetován“ na výchozí nastavení. Chcete-li to provést, podržte 
tlačítko „RST“ na zadním panelu a počkejte na pípnutí. Bude to trvat asi 10 sekund. 

Chcete-li připojit panel, přejděte do nabídky "System settings/ Nastavení systému" a zadejte heslo 
1234. 

 

Dále musíte přejít na kartu „Set panel/ Nastavit panel“ a v části „Apartments/ Apartmány“ zadat 
požadovaná data. Tím se propojí venkovní panel s interkomem. 

 

Monitor – číslo panelu (01 až 04) 
Unlock time – čas po který zůstane zámek otevřený 
Ring volume – hlasitost vyzvánění. 
Call volume – hlasitost hovoru. 
 

Klikněte na OK, pokud mate hotovo. 
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Nyní nastavte na volacím panelu tlačítko, které bude propojeno s interkomem. Přejděte na „System 
settings/ Nastavení systému" => "Set Monitor/ Nastavit monitor" a proveďte konfiguraci. 

 
Apartment – číslo tlačítka na volajícím panelu (od 01 do 04) 
Monitor – číslo interkomu (01 - hlavní interkom)  
Připraveno? Stiskněte "OK"! 
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3. Hlavní menu 

 

Sound ON/Off – zvuk zapnutý/vypnutý. 
Calling Panel – aktivní zobrazení panelu. 
Photos – zobrazení zaznamenaných fotografií. 
Unlock – odemknutí zámku. 

 

3.1. Nahrávky 
Chcete-li zobrazit zaznamenané archivy, přejděte na položku "Recordings/ Nahrávky". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos – zobrazení archivovaných fotografií uložených na paměťové kartě. 
Calls – zobrazení zmeškaných hovorů. 
Messages – prohlížení archivu zpráv. 
Motion Detection – zobrazení záznamů detekce pohybu. 
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3.2. Monitor 

Chcete-li zobrazit video ze zařízení, přejděte do nabídky "Monitor".

 
Multi-user panel – Více-uživatelský panel – sledování videa z panelu budovy. 
Chcete-li sledovat video, musíte vybrat číslo venkovního panelu. 
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Private panels – soukromé panely – sledování videa z individuálního volacího panelu. 

 

Cameras – sledování videa z CCTV kamer. 

 

3.3. Interní hovor 

Chcete-li volat na jiný panel připojený k interkomu, přejděte na položku „Internal Call/ Interní volání“ a 
vyberte panel, na který chcete provést interní hovor. 
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3.4. Uživatelské nastavení 
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3.4.1. Systémové informace 

Toto menu obsahuje systémové informace.

 

Je zde také nástroj pro formátování SD karty. 

3.4.2. Vyzvánění 

 

Nastavení vyzvánění. 

Nastavte si vlastní vyzváněcí tón pro hovory z interkomu a pro příchozí hovory. 
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3.4.3. Čas a datum 

 
Nastavení času a datumu. 

 

3.4.4. Hlasitost 

 

Ring Volume – hlasitost vyzvánění. 

Talk Volume – hlasitost konverzace. 

Key Clicks – zvuk stisknutí klávesy.  
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3.4.5. Jazyk 

Výběr jazyka rozhraní 

 

 

3.4.6. Jas 

V této nabídce můžete upravit jas obrazu CCTV kamery. 
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3.4.7. Tapeta pozadí 

Výběr tapety. 

 
Chcete – li nastavit tapetu, která se vám líbí, stiskněte tlačítko "Set as wallpaper/ Nastavit 
jako tapetu". 

3.4.8. Spořič obrazovky 

Nastavení spořiče obrazovky. 

 
K dispozici jsou následující režimy: 

 

Off – spořič obrazovky je deaktivován. 

Time – zobrazení digitálních hodin. 

Clock – zobrazení analogových hodin. 

Photo Frame – režim fotorámečku. 

Po dokončení klikněte na "OK".  
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3.4.9. Oddálení 

Nastavení doby trvání funkcí. 

 
Sound ON/ Zvuk zapnut – doba trvání melodie hovoru 
Call – oddálení hovoru před aktivací. 
Screensaver – oddálení před zapnutím pohotovostního režimu 
Unlock – oddálení před otevřením dveří. 
Chime – oddálení před aktivací hovoru. 

3.4.10. Časové pásmo 

Výběr časového pásma 

 

Nastavte správné časové pásmo a klikněte na tlačítko “Update/ Aktualizovat”. 
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3.5. Nastavení systému 
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3.5.1. Systémový PIN 

Nastavení PIN kódu pro vstup do nabídky nastavení. 
Změna PIN kódu: 
• Zadejte aktuální PIN. 
• Zadejte nový PIN. 
• Znovu zadejte nový PIN. 
• Stiskněte “OK”.

 
 

3.5.2. Reset systému 

Obnovení továrního nastavení. 
Chcete-li obnovit tovární nastavení, musíte: 
• Přejděte na položku “System Reset/Obnovení systému”. 
• Stiskněte “OK”. 

3.5.3. Bezdrátové připojení 

V této nabídce se panel přepne do servisního režimu, kdy si ho lze přidat do mobilní 
aplikace. 
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3.5.4. Upgrade 

• Aktualizace softwaru (firmwaru) interkomu. 
• Aktualizace firmwaru: 
• • Zkopírujte soubor firmware na MicroSD. 
• • Vložte MicroSD do interkomu. 
• • Přejděte na kartu “Upgrade”. 
• • Klikněte na ikonu “Firmware”. 

 

• Stiskněte “OK”. 
Aktualizace firmware se spustí automaticky. 
 
Aktualizace konfigurace nastavení sítě: 
• Zkopírujte konfigurační soubor na MicroSD. 
• Vložte MicroSD do interkomu. 
• Přejděte na kartu “Upgrade”. 
• Klikněte na ikonu “Config”. 

 

• Stiskněte “OK”. 

Aktualizace nastavení se spustí automaticky. 
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3.5.5. Režim záznamu 

Interkom může nahrávat videa nebo snímky obrazovky na paměťovou kartu. 

Přejděte do nabídky “Recording Mode/ Režim záznamu”, vyberte požadovaný formát a 
klikněte na “OK”. 

 

 

3.5.6. Panel úprav 

Úpravy připojených volacích panelů 
Chcete-li upravit panely, přejděte na kartu “Edit Panel/ Upravit panel”. 
Úpravy jednotlivých panelů: 
• Otevřete kartu “House/ Dům”. 
• Upravte požadované parametry. 
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Úpravy panelu pro vice uživatelů: 
• Otevřete kartu “Apartments/ Apartmány”. 
• Upravte požadované parametry. 

 
Klikněte na “OK” když dokončíte změny 

Update/ Aktualizovat – načte aktuální parametry vybraného panelu 

 

3.5.7. IP CCTV kamera 

Chcete-li do interkomu přidat IP CCTV kamery, otevřete položku nabídky “IP cameras/ IP 
kamery” a klikněte na “Add/ Přidat”. 

 
Poté zadejte název CCTV kamery. 
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Zadejte IP adresu CCTV kamery. 

  

Zadejte přihlašovací jméno a heslo. 

  

Po dokončení nastavení se kamera zobrazí v systému.

 

 

3.5.8. Karty 
Možnost použití karet je aktivována, pokud volající panel tuto funkci podporuje. 

Chcete-li přidat přístupové karty, přejděte do nabídky “System settings/ Nastavení 
systému” => “Cards/ Karty”. 
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Otevřete kartu “Apartments/ Apartmány”, zadejte číslo panelu pro přidávání karet a 
stiskněte “MODE+”.  

 

 
 

Režim přidávání karet se aktivuje na vybraném volacím panelu. Pokud je jich několik, 
přiveďte karty postupně ke čtečce. 

 

Chcete-li zkontrolovat, zda bylo vše přidáno správně, stiskněte tlačítko „Update/ 
Aktualizovat“. 

 

Pokud potřebujete kartu odebrat, vyberte ji v panelu a klikněte na „Delete/ Odstranit“. 
Další způsob, jak toho dosáhnout, je přivést kartu ke čtečce a stisknout „MODE-“.  
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4. Přidání přenosu do mobilní aplikace Partizan 

 

4.1. Stáhněte si a nainstalujte mobilní aplikaci Partizan 

 

4.2. Spusťte mobilní aplikaci Partizan a postupujte podle pokynů 
Stiskněte tlačítko „+“ (v pravém horním rohu obrazovky pro iOS nebo v pravém dolním rohu 
obrazovky pro Android). 

Stiskněte “Add device/ Přidat zařízení”. 

 
Vyberte typ připojení zařízení “Wireless Сonnect/ Bezdrátové připojení”. 

  

  

Mobilní aplikace Partizan pro iOS: 

https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227 

 

Mobilní aplikace Partizan pro Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro 

 

https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro
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Vyberte zařízení “IP Intercom”. 

 

Abyste mohli s tímto typem zařízení pracovat, musíte se přihlásit ke svému cloudovému účtu. 
Použijte existující účet nebo vytvořte nový. 
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Zadejte své registrační údaje sítě Wi-Fi (název a heslo sítě), ke kterému je mobilní telefon připojen. 
Síťový standard musí být 2.4GHz! 
Stiskněte “Next/ Další”. 

Přejděte na “System settings/Nastavení systému” interkomu a aktivujte režim “Wireless Connect/ 
Bezdrátové připojení” (viz 2.5.3). 

                      

Interkom aktivuje servisní režim provozu. 
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Poté připojte mobilní telefon k přístupovému bodu “Myers-xxxxxx” a přeneste nastavení Wi-Fi do 
interkomu. 

                      

Hotovo! Interkom bude přidán do seznamu zařízení vašeho cloudového účtu.

, 
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4.3. Práce v aplikaci 

 
Takto vypadá hlavní nabídka. 

 
 

Ovládací oblasti: 

 

    - výběr data pro prohlížení archivu 

 - časová osa 

 - udělat snímek 

 - nahrát video 

 - zapnout mikrofon 

 - zapnout reproduktor 

 - odemknout dveře  

 - pozastavit přehrávání 

 - rychlý pohled 

 - nahrát video fragment 

 - převrátit obrázek o 180 ° 

 - vysoké rozlišení 
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Technická podpora: 

E-mail: support@partizan.global 
Skype: partizan-support 
Chat: +42 077 673 78 89 (Viber, Telegram, WhatsApp) 

 

 

 
Pracovní doba technické podpory: 

https://partizan.global/support/technical-support 

 

Partizan software: 

https://apps.partizan.global/ 

 

mailto:support@partizan.global
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