MANUAL DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

LT-7000C este un panou de comandă touch screen conectat la sistemul de
automatizare si control.
Aveți la dispoziție un display TFT LCD de 6,4” / 16.32 cm pe diagonală.
Interfața de comandă simplă, prietenoasă dar totodată modernă.

 Măsuri de precauție
Înainte de a începe să utilizaţi dispozitivul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest
capitol. Informaţiile pe care le cuprinde vă vor ajuta să fiţi în siguranţă şi să
prelungiți durata de viaţă a dispozitivului.
Încercaţi să protejaţi dispozitivul de următoarele:
 Expunerea directă la razele solare.
 Expunerea directă la flacără sau fum (țigarete, foc deschis etc.)







Expunerea la lichide sau umezeală.
Pătrunderea lichidelor sau umezelii.
Expunerea ecranului, conectoarelor şi butoanelor la solicitări mecanice excesive.
Protejaţi ecranul de obiecte care îl pot zgâria sau deteriora.
Nu dezasamblați şi nu alterați dispozitivul.
Nu utilizați solvenți organici sau anorganici. Utilizați o cârpă moale pentru a
îndepărta praful de pe suprafața dispozitivului.
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Principalele elemente de comanda ale dispozitivului:

1.Lampa tabla
5. Rolete Sus

2.Lampa 1
6. Stop

3.Lampa 2
4.Spoturi
7. Rolete Jos 8.Volum+

7. Videoproiector on/off
9. Volum-

 ATENŢIE! În cazul în care ecranul dispozitivului este întunecat el nu este
stins ci se află în regim STAND BY (așteptare) pentru revenirea la panou,
atingeți simplu panoul oriunde pe suprafața lui.


ATENŢIE! Ecranul tactil al dispozitivului este destul de sensibil,
fiind o componentă fragilă. Pentru a evita deteriorarea sa,
atingeți-l cu grijă atunci când manevrați dispozitivul prin
atingerea ecranului.
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1 Lampa tabla

2 Lampa 1

3 Lampa 2

4 Spoturi

5 Videoproiector
on/off

6 Rolete Sus

Butonul Lampa tabla va permite la atingerea sa aprinderea
luminii la tablă, pentru stingerea
lumiinilor se mai atinge încă odata.
Butonul Lampa 1 va permite la atingerea sa aprinderea
luminilor din față, pentru stingerea lumiinilor se mai atinge
încă odată.
Butonul Lampa 2 va permite la atingerea sa aprinderea
luminii din spate, pentru stingerea lumiinilor se mai atinge
încă odată.

Butonul Spoturi va permite la atingerea sa aprinderea
spoturilor, pentru stingerea lor se mai atinge încă odată.

La atingerea butonului Videoproiector On/Off,
videoproiectorul se va seta pe On și se va porni, dupa ce ați
utilizat videoproiectorul pentru al stinge mai tastăm odată
butonul.
Atenție: După stingerea videoproiectorului așteptați un minut
pentru a-și face procesul de răcire.
Butonul Rolete Sus se folosește pentru ridicarea roletelor. Se
apasă pentru necesitatea închiderii acestora.

7 STOP

8 Rolete Jos

Butonul STOP se folosește pentru oprirea roletelor.

Butonul Rolete Jos se folosește pentru a deschide(a acționa
în jos) roletele. Se apasă pentru necesitatea deschiderii
roletelor.

9Control Volum
Butoanele Control Volum se folosec pentru a controla
volumul sistemului audio prin tastare de mai multe ori butonul
Vol+ pentru a creste sunetul, iar Vol- pentru a scade sunetul
sistemului audio.
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