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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Varovanie ohľadne a práv osôb zapojených do fotografovania a nahrávania zvukových záznamov.

• Kit 7" & 10" Obrazovky videa Touch Screen, ktorú ste si kúpili je vybavený technologickými zariadeniami, 
ktorými je možné fotografovať.

• Fotografie, zvuky, hlasy a mená sú osobné údajev niektorých prípadoch veľmi chránené; to znamená, 
že sa na ne platí autorské právo copyright alebo sú zaťažené inými druhmi duševných majetkov na 
ktoré si môžu nárokovať tretie osoby.

• Preto každý, kto používa vyššie uvedené zariadenie je povinný rešpektovať:
- príslušné právne predpisy ohľadne ochrany osobných údajov;
- povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov;
- práva týkajúce sa fotografií, najmä osôb, ako aj existujúce platné ustanovenia týkajúce sa autorských 
práv, duševného a priemyselného vlastníctva.

• Legrand nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesprávne používanie svojich zariadení akýmikoľvek 
osobami
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7” & 10” KIT VIDEO TOUCH SCREEN

7” & 10” KIT VIDEO TOUCH SCREEN

Hlavná obrazovka:

SD

Mikrofón

SD

Mikrofón

Dátum

Hodina

Aktivácia vonkajšej jednotky /  
snímacia kamera TVCC

Otvorenie dverí
Otvorenie brány

Volanie a Interkom
Nahrávanie hlasu návštevníkov / 
fotografie

Nastavenie
Rámik na digitálne fotografie

Stand-by
Svetlo

Hluchý (tichý)
Aktivácia tlačidla záznamníku
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1. Funkcia Volanie
1. Funkcia Volanie

Keď prichádza volanie, vnútorná jednotka sa rozsvieti, na 
obrazovke sa objaví snímok, ktorý zachytila vonku umiestnená 
snímacia kamera. Pre odpoveď stlačte  .

 : Stlačte pre ukončenie hovoru a pre vrátenie do hlavnej 
obrazovky.

 : Stlačte pre ukončenie hovoru a pre vrátenie do hlavnej 
obrazovky.

 : Stlačte pre otvorenie dverí.

 : Stlačte pre otvorenie brány (voliteľné tlačidlo).

 : Stlačte na fotografovanie a uloženie do zoznamu 
fotografií návštevníkov.

2. Aktivácia vonkajšej jednotky

Stlačte  pre spustenie do prevádzky snímacej kamery 
vonkajšej jednotky. Pre volanie vonkajšej jednotky stlačte 

 .

Stlačte  znovu, ak sa nezapla snímacia kamera TVCC.

3. Otvorenie dverí

Stlačte  pre otvorenie dverí na hlavnej stránke obrazovky.
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7” & 10” KIT VIDEO TOUCH SCREEN

4. Otvorenie bránky
Stlačením tlačidla  na hlavnej stránke obrazovky, sa otvorí 
bránka.

5. Svetlo
Stlačením tlačidla  na hlavnej stránky obrazovky, sa obrazovka 
rozsvieti.

6. Volanie a Interkom
Stlačením tlačidla  na hlavnej jednotke, je umožnené volanie 
ostatných vnútorných jednotiek:

Stlačením tlačidla  aj ostatní užívatelia môžu s vami hovoriť, 
ďalšie stlačenie tlačidla umožňuje ukončenie hovorov a vrátenie 
na hlavnú stránku.

7. Zaregistrovanie návštevníkov

Stlačením tlačidla  na hlavnej stránke obrazovky, sa vstúpi do 
zoznamu návštevníkov:

Poznámka: keď sa pridávajú nové nahrávky ikona  zameň 
na  ; pre prístup do zoznamu návštevníkov stlačte ikonu a 
skontrolujte uloženie. Keď sa vrátite do hlavnej stránky obrazovky sa 
ikona znovu objaví  .

 : Výstup a vrátenie do hlavnej stránky.
 : Kliknutím na túto ikonu je možné si skontrolovať predchádzajúcu 

nahrávku.
 : Kliknutím na túto ikonu, je možné si skontrolovať ďalšiu nahrávku.
 : Počúvanie hlasových správ.
 : Vymazanie zo záznamu návštevníkov.
 : Prerušenie počúvania zaregistrovaných hlasových správ.
 : Zobrazenie fotografie s pridelenou nahrávkou.

 : Zablokovanie nahrávania hlasovej správy pre zabránenie 
nežiaduceho vymazania.
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8. Fotografie návštevníkov
Stlačením tlačidla  na stránke nahrávanie hlasových správ 
návštevníkov, sa vstupuje do zoznamu fotografií návštevníkom:

 : Výstup a vrátenie do hlavnej stránky.

 : Navolením fotografie a dvojitým kliknutím, sa aktivuje 
režim jedna fotografia.

 : Späť na predchádzajúcu stránku zoznam fotografií 
návštevníkov.

 : Prechod na ďalšiu stránku zoznamu fotografií návštevníkov.

 : Vymazanie zvolenej fotografii.

9. Rámik na digitálne fotografie
Pre zobrazenie fotografie, je nutné vložiť kartu SD; zobrazí sa ikona 

 v kútiku vpravo hore na hlavnej obrazovke. Stlačením  
na hlavnej obrazovke sa zobrazia všetky nahrané fotografie:

 : Vrátenie do hlavnej stránky.

 : Navolením fotografie a dvojitým kliknutím, sa aktivuje režim 
jedna fotografia.

 : Vrátenie na predchádzajúce fotografie.

 : Prechod na ďalšie fotografie.

 : Aktivovanie režimu slideshow.
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7” & 10” KIT VIDEO TOUCH SCREEN

10. Nastavenie

Stlačením tlačidla  sa na hlavnej obrazovke, vstúpi do 
zoznamu nastavení:

 : Výstup a vrátenie do hlavnej stránky.

 : Vstup pre nastavenie zvonenia.

 : Vstup pre nastavenie Videa.

 : Vstup pre nastavenie dátumu a času.

 : Vstup pre reguláciu Touch Screen.

 : Vstup na nastavenie uvítajúcej správy.

10.1 Nastavenie vyzváňania

 : Navolenie vyzváňania vonkajšej jednotky.

 : Nastavenie vyzváňania interkom.

 : Nastavanie pre zvýšenie hlasitosti.

 : Nastavenie pre zníženie hlasitosti.

 : Voľba ďalšieho vyzváňacieho motívu.

 : Voľba ďalšieho predchádzajúceho motívu.

 : Voľba ďalšieho vyzváňacieho motívu.

 : Voľba ďalšieho predchádzajúceho motívu.
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10.2 Nastavenie Videa

 : Nastavenie pre zvýšenie farby, jasu alebo kontrastu.

 : Nastavenie pre zníženie farby, jasu alebo kontrastu.

10.3 Nastavenie dátumu a času

 : Pridanie deň /mesiac/rok/hodina/minúty.

 : Uberanie deň /mesiac/rok/hodina/minúty.

10.4 Nastavenia a regulácia Touch Screen

10.5 Uvítacia správa

 : Registrovanie uvítajúcej správy.

Môžete sa zaregistrovať viac ako jednu správu, ale len zvolená 
správa bude reprodukovaná.

: Kalibrovanie súradníc: 3 body 
nastavenia obrazovky.
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7” & 10” KIT VIDEO TOUCH SCREEN

Výstup a vrátenie do hlavnej stránky.

 : Kliknutím na túto ikonu je možné si skontrolovať 
predchádzajúcu nahrávku.

 : Kliknutím na túto ikonu, je možné si skontrolovať ďalšiu 
nahrávku.

 : Počúvanie hlasových správ.

 : Vymazanie zo záznamu návštevníkov.

 : Prerušenie počúvania zaregistrovaných hlasových správ.

 : Zobrazenie fotografie s pridelenou nahrávkou.

 : Zablokovanie nahrávania hlasovej správy pre zabránenie 
nežiaduceho vymazania.

Hlasovým nahrávaním cez Majster je možné uložiť viac ako 4 
položky. Ak si vyberiete jednu zo štyroch hlasov a nastavíte si režim 
Leaving Home a v tom momente máte jedno volanie návštevníka 
z vonkajšej jednoty PE, spustí sa nahrávanie zvoleného hlasu 
možete si zvoliť prednahrané odpovede.

11. Pracovný režim

 : Zvoľte na hlavnej stránky obrazovky túto ikonu, pre 
nastavenie všetkých volaní v hluchom režime (bez zvonenia).

 : Zvoľte na hlavnej stránke obrazovky túto ikonu, pre aktiváciu 
režimu stand-by a vypnite obrazovku.

 : Ak bol zvolený režim Leaving Home, keď návštevník zavolá 
bude automaticky odfotografovaný a bude počuť vás nahratý 
hlas; hlasová správa návštevníka sa nahrá do zoznamu 
návštevníkov. Ale kľúčovým bodom je, že len jedna vnútorná 
jednotka môže vyť zvolená v režime Leaving Home aj keď je 
zabudovaných viac ako jeden interkom (alebo 3 vnútorné 
jednotky).
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Poznámky



Legrand si vyhradzuje právo na vykonávanie úprav v akomkoľvek momente a to v obsahu a ilustráciách,  
ktoré sú uvedené v tomto výtlačku a zrealizované úpravy oznamovať akoukoľvek formou a spôsobom.
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