
odstranění bariér ze života zdravotně postižených

DOM2F
dálkový ovládač majáčků

Ovládač ELVOS DOM2F slouží k
ovládání všech typů orientačních
majáčků a modulů používaných v
České a Slovenské republice.
Prostřednictvím těchto modulů dále
umožňuje spolupráci s informačními a
vyvolávacími systémy.

Návod k obsluze:
Ovládačem DOM2F je možno vyslat šest povelů. Jednotlivé povely plní tyto funkce:

 1 vyvolání tzv. hlavní fráze hlasového majáčku nebo spuštění trylku orientačního
zvukového modulu
 krátký stisk: jednorázová akce
 dlouhý stisk (2 s): opakované vysílaní povelu 1 po dobu jedné minuty po třech

sekundách. Tento režim lze okamžitě ukončit stiskem kteréhokoli jiného tlačítka

 2 vyvolání tzv. doplňkové fráze hlasového majáčku

 3 vyvolání informace o čísle linky a směru jízdy vozidel MHD

 4 signalizace řidiči vozidla MHD o nástupu/výstupu nevidomého, případně žádost o
otevření dveří. Tímto povelem je též možno přivolat vrátného nebo pracovníka ostrahy
ve veřejných budovách (pokud je tam systém instalován)

 5 aktivace akustického návěstí u křižovatek - zatím zkušební provoz

 6 zatím rezerva

Ovládač DOM2F je napájen dvěma bateriemi velikosti N (LADY) a je vybaven akustickou indikací
vyslání povelu a stavu baterií. Po stisku libovolného tlačítka zazní buď dvě pípnutí (správná funkce,
dobrý stav baterií), nebo jedno pípnutí (správná funkce, baterie je nutno v nejbližší době vyměnit).
Pokud se pípnutí neozve, ovládač je nefunkční z důvodu vybitých baterií nebo jiné závady.

Pro výměnu baterií odšroubujte šroub na zadní straně ovládače a sejměte vrchní kryt s klávesnicí.
Vyjměte baterie a vložte nové (dbejte na zachování správné polarity baterií).

Pro přepnutím mezi nastavením pro Českou a Slovenskou republiku stiskněte dlouze současně tlačítka
5 a 6. Přepnutí je indikováno odpípáním ▬ ● ▬ ● ▬ ▬ ● ● (CZ), resp. ● ● ● ▬ ● ▬ (SK).
Nastavení je uloženo v paměti a zůstává zachováno i při výměně baterií. 

Ovládač DOM2F splňuje požadavky Všeobecného oprávnění č. VO-R/10/06.2009 Českého
telekomunikačního úřadu a Všeobecného povolenia č. VPR-03/2005 Telekomunikačného úradu
Slovenskej republiky.
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