
Namų profilis

Monitorius gali parodyti vaizdą už durų ir nufotografuoti nuotrauką, kai lankytojas spaudžia durų 
skambučio mygtuką.
Paspauskite  „Režimo jungiklį“ ant ekrano, jei norite perjungti „Namų profilis“, „Msg profilis“  arba 
„Telefono profilis“.

Msg profilis

Sistema fotografuos, kai lankytojas spaus durų skambutį ir primins lankytojui palikti pranešimą, 
tada užfiksuos vaizdo įrašą. "Msg profilis" pereis į "Home profile", kaip ir bet kuri  operacija vidaus 
monitoriuje.  "Msg profilis" dirba iki 20 minučių.

Telefono profilis



Sistema nufotografuos nuotrauką, kai lankytojas paspaus durų skambutį ir galės atlikti balso 
skambučius į mobilujį telefoną. „Telfono profilis“ pereis į „Namų profilis“ kaip ir bet kuri operacia 
vidaus monitoriuje. „Telefono profilis“ dirba iki 20 minučių.

Meniu

Paveikslėliai (Picture)
Sistemoje bus sukurtas naujas failas, skirtas išsaugoti lankytojo paveikslėlį, atitinkantį nuotraukos 
laiko žymę. Paspauskite paveikslėlio piktogramą, pasirinkite norimą failą, kad galėtumėte 
peržiūrėti, ištrinti arba rūšiuoti ir keisti saugojimo vietą.

Vaizdo įrašai (Video)
Sistemoje bus sukurtas naujas failas, skirtas išsaugoti lankytojo vaizdo įrašą, atitinkantį įrašo laiko 
žymę. Paspauskite vaizdo įrašo piktogramą, pasirinkite norimą failą, kad galėtumėte peržiūrėti, 
ištrinti arba rūšiuoti ir keisti saugojimo vietą. Pasirinkite vaizdo failą ir paspauskite paleidimo 
piktogramą, kad galėtumėte pakartoti vaizdo įrašą grotuve.

Organizatorius (Organizer)
Kalendorius / žadintuvas.

Monitorius (Monitor)
1. Fotografavimo įsijungimas (Monitor trigger)

Lauko kamera automatiškai nufotografuos, kai sistema aptiks judesius išorėje. Naudotojas gali 
pasirinkti nuotraukų aktyvavimo laiką nuo 1 sekundės iki 20 sekundžių.

2. Signalizacijos įsijungimas (Alarm trigger)
Vidinis monitorius automatiškai įjungs signalizaciją, kai sistema aptiks judesius išorėje. Naudotojas 
gali pasirinkti signalizacijos aktyvavimo laiką nuo 20 sekundžių iki 1 minutės.

3. Infraraudonųjų spindulių jautrumas (Infrared sensitivity)
Lauko įrenginio infraraudonųjų spindulių jautrumas gali būti nustatytas: aukštas, vidutiniškas ir 
žemas. Vartotojas gali nustatyti jautrumą priklausomai nuo koridoriaus ilgio.

4. Skambutis ir garsas (Ring & Volume)
Iš viso integruota 10 skambinimo tonų signalizacijai ir durų skambučiui. Vartotojas gali nustatyti 
mp3 skambučio toną iš išorinės atminties kortelės. 7 lygiai skambučio tono garsui, numatytasis 
didžiausias garsas.



Nustatymai (Settings)
Laikas ir data

 Nustatyti namų miestą.
 Nustatyti laiką ir datą.

Sistemoje įvesties numerį galima įsigyti mini klaviatūrą.
 Nustatyti formatą

12 valandų arba 24 valandų formatą.

Telefono numerio nustatymai
 Pagrindinis numeris

Įveskite savo telefono numerį, kad gauti balso skambutį.
 SOS numeris

Įveskite savo telefono numerį, kad gauti SOS skambutį ir SMS iš išmaniosios durų akutės sistemos. 
Paspauskite SOS mygtuką esantį po ekranu, kad skambinti SOS numeriu automatiškai.

Ekrano fonas (Wall Paper)
Nustatykite mėgstamiausią ekrano foną iš sistemos arba iš išorinės atminties kortelės.

Kalba (Language)
Pasirinkite norimą kalbą.

Ekrano lietiklio kalibracija (Pen Calibration)
Sukalibruokite ekrano jutiklį.

LCD ekrano apšvietimas (LCD Backlight)
Nustatykite ekrano ryškumą ir apšvietimo laiką.


