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7” VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
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Dôležité upozornenia

o právach osôb, ktorých sa týka zhotovenie obrazových snímkov, či záznamov zvuku.

7" video dotyková obrazovka, ktorú ste si zakúpili, obsahuje technologické zariadenia, ktoré
umožňujú zhotovovanie obrazových snímkov.

Z tohoto dôvodu, ktokoľvek používá tento prístroj, je povinný dodržiavať:

    - zákony týkajúce sa ochrany osobných dát

    - povinnosti bezpečnosti dát;

 - práva na zhotovenie obrazových snímkov a taktiež pravidlá týkajúce sa autorských práv 

a intelektuálneho a priemyselného vlastníctva.

Firma Legrand nepreberá akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávného použitia prístroja 
zákazníkmi.

Obrazové snímky, zvuky, hlas a mená sú osobné dáta – niekedy citlivé a môžu byť
predmetom autorských práv alebo iných práv intelektuálneho vlastníctva tretích strán.
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1. Hovoriaca osoba
2. Interkom
3. Kľúč zapínania ON vstupného panelu/ Kľúč odpovede

4. LED volanie

5. LED napájanie  
6. Voliteľné tlačidlo (G+/G- konektor)
7. Tlačidlo zámok dverí (L+/L- konektor)
8. Mikrofón
9. USB
10. SD

Aktivácia vstupného panelu

Vaša 7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Hlavná obrazovka:

7:04pm

25-12- 2011 Zisťovanie SD kartyDátum

Čas

Volanie Interkom

Registrácia hlasu prichádzajúceho

Registrácia snímku prichádzajúceho
Digitálny fotorámik

Nastavenia

Stand-by
Mód opustenia domuBez zvuku



Pri príchode hovoru vnútorná jednotka prepne na 
zobrazenie videa zo vstupnej kamery.
Stlačte                       pre odpoveď.

                 : Pri stlačení ukončíte hovor a vrátite sa na hlavnú

                   obrazovku.
                 : Pri stlačení môžete odblokovať voliteľné
                   zablokovanie dverí.
                 : Pri stlačení môžete odblokovať zablokovanie dverí.
                 : Pri stlačení sa zobrazovanie zmení na plnú

                  obrazovku; pri dotknutí obrazovky sa vrátite na
                  normálne zobrazovanie.
                 : Pri stlačení môžete prichádzajúceho vyfotografovať

                   a uložiť fotografiu do Fotografie prichádzajúcich.
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1. Funkcie volania
     

Pri stlačení               na hlavnej obrazovke možno

aktivovať kameru vstupného panelu. Stlačte               pre

aktiváciu volania so vstupným panelom.

2. Aktivácia vstupného panelu

Pri stlačení                   na hlavnej obrazovke možno

volať iné vnútorné jednotky:

Stlačte                  pre ukončenie hovoru a pre návrat 

na hlavnú obrazovku.

3. Volanie interkom
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5. Registrácia prichádzajúceho
Pri stlačení                 na hlavnej obrazovke vstúpite do

menu registrácie prichádzajúceho:

      Pozn.: po novej registrácii sa ikona                 zmení na

                      .

: Opustenie a návrat na hlavnú stranu.

: Kliknutím na túto ikonu môžete kontrolovať

  predchádzajúcu registráciu.

: Kliknutím na túto ikonu môžete kontrolovať

  nasledujúcu registráciu.

: Zvukové záznamy hlasu prichádzajúceho.

: Zmažte registráciu prichádzajúceho.

: Zastavte prehrávanie nahraného hlasu.

4. Pracovný mód
: Zvoľte túto ikonu na hlavnej obrazovke, pokiaľ 
chcete nastaviť všetky volania bez zvuku.

 : Zvoľte túto ikonu na hlavnej obrazovke, pokiaľ 
chcete zvoliť stand-by a odpojiť napájenie
obrazovky.

 : Zvoľte túto ikonu, pokiaľ chcete aktivovať

záznamník.

Pozn.: záznamník môže byť aktivovaný iba 

v jednej vnútornej jednotke bytu.



7:04p

: Zobrazte fotografiu návštevníka spojenú 
s registráciou.
: Zablokujte zvukový záznam hlasu, aby nemohol

  byť zmazaný.

Pri stlačení                   na hlavnej obrazovke vstúpite 

do menu fotografií prichádzajúceho:

6. Fotografie prichádzajúceho

: Opustenie a návrat na hlavnú stranu.

: Zvoľte fotografiu a dvojklikom ju rozkliknite.

: Zmažte zvolenú fotografiu.

: Predcházajúca strana fotografií prichádzajúceho.

: Nasledujúca strana fotografií prichádzajúceho.
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7. Digitálny fotorámik

: Návrat na hlavnú obrazovku.

: Zvoľte fotografiu a dvojklikom ju rozkliknite.

: Zmažte zvolenú fotografiu.

: Presuňte sa na predchádzajúcu fotografiu.

: Presuňte sa na nasledujúcu fotografiu.

: Spustite prezentáciu - slideshow.

Aby ste si mohli prezerať fotografie, musíte mať vloženú

SD kartu:

Pri stlačení                 na hlavnej obrazovke si budete 

môcť prezerať všetky fotografie, k dispozícii:
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8.1 Nastavenie vyzváňania

: Zvoľte vyzváňanie vstupného panelu:

: Vstup na nastavenie vyzváňania.

: Vstup na nastavenie monitoru.

: Nastavenie dátumu a času na displeji.

: Vstup na kalibráciu dotykovej obrazovky.

: Vstup na nastavenie výstupnej správy.

: Opustenie a návrat na hlavnú obrazovku.

8.  Nastavenia
Pri stlačení                  na hlavnej obrazovke môžete vstúpiť 

do menu nastavenia:

: Nastavenie zvýšenia hlasitosti.

: Nastavenie zníženia hlasitosti.

: Pomocou šípok zvoľte hudbu pre toto

  vyzváňanie

: Zvoľte vyzváňanie interkom:

: Pomocou šípok zvoľte hudbu pre toto

  vyzváňanie
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8.2 Nastavenie monitoru

: Zvyšuje hodnotu nastavovanej farby, jasu či kontrastu.

: Znižuje hodnotu nastavovanej farby, jasu či kontrastu.
8.3 Nastavenie dátumu a času

: Zvyšuje rok/mesiac/deň/hodinu/minútu.

: Znižuje rok/mesiac/deň/hodinu/minútu.

8.4  Nastavenie kalibrácie dotykovej obrazovky

: Údaje pre kalibráciu, 3 body pro kalibráciu
  obrazovky.

Je možné nahrať viac oznámení, ale použité bude 
iba to, ktoré bude zvolené.

8.5 Uvítacie oznámenie záznamníku

: Nahrajte uvítacie oznámenie.
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PoznámkyPoznámky
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