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FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A képkészítés és hangrögzítés alanyainak jogait illetően.

• Az Ön által vásárolt     7" vagy 10"-os érintőképernyős beltéri egység képkészítésre alkalmas technikai
eszközöket tartalmaz.

• A képek, hangok és nevek – alkalmanként kényes – személyes adatokat jelentenek és lehet, hogy 
harmadik felek szerzői- vagy egyéb szellemi termékjogai védelme alatt állnak.

• Ezért a berendezést használóknak tiszteletben kell tartaniuk az alábbiakat:
- a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok;
- adatbiztonsági kötelezettségek;
- kép- és portréjogok, valamint a szerzői jogra és a szellemi termékjogra vonatkozó szabályozás.

• A Legrand nem vállal felelősséget azért, ha berendezéseit jogszerűtlen módon használják a vásárlói.
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7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek

Főképernyő:

SD

Mikrofon

SD

Mikrofon

Dátum

Időpont

Kaputábla / biztonsági 
kamera aktiválás

Ajtózár nyitás
Kapuzár nyitás

Intercom hívás
Vendég hangjának / 
képének rögzítése

Beállítás
Digitális képkeret

Készenlét
Világítás

Néma
Üzenetrögzítő aktiválás

7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek
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1. Hívás funkció
1. Hívás funkció

Hívás esetén a belső egység bekapcsol és a kaputábla 
kameraképét mutatja. A  gombbal válaszolhat a hívásra.

 : A beszélgetés végén megnyomva ezzel térhet vissza a 
főképernyőre.

 : A beszélgetés végén megnyomva ezzel térhet vissza a 
főképernyőre.

 : Ezt megnyomva nyithatja ki az opcionális ajtózárat.

 : Ezt megnyomva nyithatja ki az opcionális kapuzárat.

 : Ezt megnyomva a vendégről fényképet készíthet és 
menthet el.

2. Kaputábla aktiválás

A főképernyőn látható  megnyomásával aktiválhatja a 
kaputábla kamerát. A  megnyomásával aktiválhatja a 
kaputábla hívásokat.
Ha biztonsági kamera van bekötve, akkor annak képe 
a      második megnyomásával aktiválható.

3. Ajtózár nyitás

A főképernyőn látható  megnyomásával nyitható az ajtózár.
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 megnyomásával nyitható a kapuzár.

 megnyomásával kapcsolható be a 

  megnyomásával a lakáson belüli 

4. Kapuzár nyitás
A főképernyőn látható 

5. Világítás
A főképernyőn látható 
világítás.

6. Intercom hívás
A főképernyőn látható        
többi beltéri egységet hívhatja

a  megnyomásával egy másik felhasználóval beszélhet, 
próbálja újra és befejeződik a beszélgetés, visszatérhet a 
főképernyőre.

7. Üzenetrögzítő

A főképernyőn látható  megnyomásával léphet be a vendég 
felvételek menübe:

Megjegyzés: új felvétel esetén a  ikonból  lesz, majd az 
ikonra kattintva beléphet a vendég felvételek menübe és ellenőrizheti 
a felvételt. A főképernyőre visszatérve az ikon ismét  lesz.

: Kilépés és visszatérés a főoldalra.

 : Ezzel az ikonnal az előző felvételt ellenőrizheti.

 : Ezzel az ikonnal a következő felvételt ellenőrizheti.

 : Vendég hangfelvételek lejátszása.

 : Vendég felvételek törlése.

 : Hangfelvétel lejátszás megállítása.

 : Ugrás a felvételhez tartozó vendég fényképre.

: A hangfelvétel törlését megakadályozó zárolás.

7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek
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8. Vendég fényképek
A vendég hangfelvételek képernyőn látható 
megnyomásával léphet be a vendég fényképek menübe:

 : Kilépés és visszatérés a főoldalra.

 : Egy fénykép kiválasztása és dupla kattintás esetén 
egyképes módba léphet.

 : Ugrás az előző vendég fénykép oldalra.

 : Ugrás a következő vendég fénykép oldalra.

 : Kiválasztott fénykép törlése.

9. Digitális képkeret
A fényképek megtekintéséhez SD kártya előzetes behelyezése 

szükséges, ekkor a főképernyő jobb felső sarkában  látható. 

A főképernyőn látható  megnyomásával az összes elérhető kép 
megjelenik:

: Visszatérés a főképernyőre.

: Egy fénykép kiválasztása és dupla kattintás esetén egyképes 
módba léphet.

: Ugrás az előző fényképekre.

: Ugrás a következő fényképekre.

 : Diabemutató.
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 megnyomásával léphet be a 

10. Beállítások

A főképernyőn látható 
beállítások menübe:

 : Kilépés és visszatérés a főoldalra.

 : Csengőhang beállítás.

 : Videóbeállítás.

 :  Dátum/idő beállítás megjelenítése.

 : Érintőképernyő kalibrálása.

 : Üzenethagyási beállítás.

10.1 Csengőhang beállítás

 : Kaputábla csengőhang kiválasztása.

 : Intercom csengőhang kiválasztása.

: Hangerő növelése.

: Hangerő csökkentése.

: Következő dal kiválasztása.

: Előző dal kiválasztása.

: Következő dal kiválasztása.

: Előző dal kiválasztása.

7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek
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Kiemelés
Érintőképernyő kalibrálása
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10.2 Videóbeállítás

 : Szín, fényerő vagy kontraszt növelése.

 : Szín, fényerő vagy kontraszt csökkentése.

10.3 Dátum/idő beállítás

 : Nap/hó/év/óra/perc növelése.

 : Nap/hó/év/óra/perc csökkentése.

10.4 Érintőképernyő kalibrálása

10.5 Üdvözlő üzenet

 : Itt rögzítheti saját üdvözlő üzenetét.

Egynél több üzenet is rögzíthető, de a rendszer mindig csak a 
kiválasztott üzenet lejátszását végzi.

: Kalibrálás koordinálása, 3 ponttal 
kalibrálható a képernyő.
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Kilépés és visszatérés a főoldalra.

 : Ezzel az ikonnal az előző felvételt ellenőrizheti.

 : Ezzel az ikonnal a következő felvételt ellenőrizheti.

: Vendég hangfelvételek lejátszása.

: Vendég felvételek törlése.

: Hangfelvétel lejátszás megállítása.

: Ugrás a felvételhez tartozó vendég fényképre.

: A hangfelvétel törlését megakadályozó zárolás.

Legfeljebb 4 kimenő üzenet rögzíthető, így ha Ön egyet kiválaszt 
a négyből és a távozás otthonról módot állítja be, akkor a 
kaputáblától időközben érkező vendéghívás esetén a vendég a 
kiválasztott kimenő üzenetet fogja hallani.

11 Működés mód

 : Ezzel a főképernyőn látható ikonnal némíthatja el az összes 
hívást (nincs csengés).

 : Ezzel a főképernyőn látható ikonnal állíthatja be a készenléti 
állapotot és kapcsolhatja ki a képernyőt.

 : A távozás otthonról mód kiválasztásakor bejövő vendéghívás 
esetén a rendszer automatikusan fényképet készít a 
vendégről, lejátssza a vendégnek a kimenő üzenetet, majd 
rögzíti a vendég hangüzenetét a vendég felvételek között. 
Fontos tudnivaló azonban, hogy a távozás otthonról módnál 
csak egy beltéri egység beállítás adható meg egynél több 
intercom (vagy 3 beltéri egység) esetén.

7" & 10"-os érintőképernyős beltéri egységek
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Jegyzetek



A Legrand fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen füzet tartalmát bármikor módosítsa, és hogy az eszközölt 
változtatásokat bármilyen formában és módon közölje.

World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE

: 33 5 55 06 87 87
Fax : 33 5 55 06 74 55
www.legrandelectric.com




