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OPIS PRZYCISKÓW

Sygnalizacja alarmu: czas wejścia lub wyjścia (zielony migający), system uzbrojony (stały zielony),
alarm w toku (stały czerwony), alarm zapisany (czerwony migający).
Nowa poczta w skrzynce (miga na zielono) (dostępne tylko przy opcjonalnie zainstalowanych
urządzeniach Yokis).
Sygnalizacja wiadomości wideodomofonu (zielona stała), nowe komunikaty audio POST-IT (zielona
migająca), nowe wiadomości (czerwona migająca)).
Przycisk ‘OTWIERANIE DRZWI’.
Wskaźnik aktywności nadajnika Yokis.
Włączanie / wyłączanie monitora.
Przycisk wyciszenia ‘MUTE’.
Przycisk ‘ROZMOWA’.
Restartowanie wideomonitora:
• włącz wyślwietlacz jeśli jest wyłączony naciskając środkowy przycisk
• przytrzymaj przycisk
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wciśnięty do momentu ponownego uruchomienia.
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FUNKCJE
1.1

JAK WŁĄCZYĆ MONITOR I URUCHOMIĆ MENU

• Dotknij wyświetlacza w dowolnym miejscu lub
wciśnij przycisk

w dolnej części monitora.

Menu główne składa się z dwóch ekranów :

Wciśnij

aby przejść do drugiego ekranu:

Funkcje dostępne na ekranie głównym:

Podgląd z kamery panelu wywołania i dodatkowych kamer (opcjonalnie).

Nawiązanie połączenia interkomowego z innymi użytkownikami tego samego
lokalu lub pomiędzy lokalami.
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Przejdź do strony Yokis.

Nagrywanie wiadomość głosowej.

Uzbrojenie / rozbrojenie alarmu.

Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego otwierania drzwi.

Włączanie i wyłączanie funkcji „Automatyczne nagrywanie”.

Aktywacja funkcji “czyszczenia ekranu”.

Przejście do ekranu głównego.
Przejście do listy zapisanych plików wideo.
Przejście do listy zapisanych wiadomości głosowych.
Przejście do listy dostępu i alarmów.
Przejście do ekranu informacyjnego.
Ustawienia wideomonitora.
Zmiana czasu i ustawień dodatkowych.
Aktualna temperatura (tylko gdy zainstalowany jest opcjonalny czujnik zewnętrzny)
i zmiana ustawień.
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Delete the new main indication in the letterbox.
Włączenie / wyłączenie komunikatów.
Wyłączenie dźwięku w monitorze.
Zmiana jasności obrazu i innych parametrów monitora.
Zmiana głośności monitora.

1.2

JAK WYŁĄCZYĆ MONITOR

Aby wyłączyć wyświetlacz, naciśnij przycisk

1.3

lub poczekaj 60-sekund, monitor wyłączy się automatycznie.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu, wideomonitor dzwoni i pojawia się obraz na wyświetlaczu.

Dotknij wybranej ikony aby:
lub

Odebranie połączenia i nawiązanie rozmowy
Odrzucenie połączenia

Nie podejmując rozmowy możesz:
lub

Otworzyć drzwi
Otworzyć bramę
Aktywacja funkcji dodatkowych (opcja) np. oświetlenie klatki schodowej
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Przełączanie na podgląd z kamer dodatkowych

Nagrywanie klipu wideo
Zmiana proporcji wyświetlanego obrazu 4:3 / 16:9
Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia obrazu
Ustawienie poziomu dźwięku głośnika

Wyłączenie / włączenie mikrofonu
Zakończenie rozmowy

lub
Naciśnij przycisk

1.4

podczas połączenia aby je zakończyć. Panel wideodomofonu rozłączy się.

URUCHOMIENIE AUTOMATYKI YOKIS

Na ekranie głównym naciśnij przycisk

aby uzyskać dostęp do automatyki domowej YOKIS:

Możesz wybrać opcje kontroli lub element do sterowania.
Aby zaprogramować tygodniowe polecania, na ekranie automatyki domowej naciśnij
, następnie
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Pojawi się następujący ekran:

W celu wprowadzania zmian dotknij pola opcji aby wprowadzić tygodniowy plan (godzinę i dni tygodnia) w
których ma działać wybrane urządzenie lub zaznacz opcję jednorazowego uruchomienia.
Zapisz ustawienia dotykając
Wróć do wcześniejszego ekranu aby włączyć / wyłączyć skonfigurowane wcześniej harmonogramy.

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj poniższy kod QR za pomocą aparatu smartfona lub tabletu:
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