Eikon Evo
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Touchscreen έγχρωμη 3M Full Flat - 3 μονάδες.
Συσκευή με οθόνη αφής που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση αυτοματοποίησης
By-me για το χειρισμό του φωτισμού, των ρολών, κλιματισμού και σεναρίων. Η
συσκευή επιτρέπει επίσης, στην περίπτωση που στην εγκατάσταση έχει εγκατασταθεί
και ο έλεγχος φορτίων, η εμφάνιση της κατάστασης των ίδιων των φορτίων. H οθόνη
αφής μπορεί να εγκατασταθεί ανεξάρτητα είτε σε οριζόντια θέση είτε σε κάθετη θέση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο για τους χωνευτούς διακόπτες (κωδ. 01480, 01481, 01482,
01485, 01486 και 01487) διατίθεται η λειτουργία στιγμιαίου/παρατεταμένου
πατήματος που επιτρέπει τη δυναμική τροποποίηση της συμπεριφοράς του
εκκινητή με χρονικό προγραμματισμό (από μονοσταθή με χρονικό προγραμματισμό
σε δισταθή και αντίστροφα) που έχει διαμορφωθεί στην ίδια ομάδα.

• ΡΎΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ ΚΑΙ ΏΡΑΣ
Αγγίζοντας το εικονίδιο
μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφανιζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Με τα εικονίδια
και
ρυθμίστε την τιμή που αναβοσβήνει μέχρι να φτάσει στην ώρα και στην ημέρα, μήνα και έτος που επιθυμείτε
και στο τέλος επιβεβαιώστε αγγίζοντας το εικονίδιο
.

• ΡΎΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΆΣΤ ΟΘΌΝΗΣ
Αγγίζοντας το εικονίδιο
στην οθόνη εμφανίζεται η οθόνη που επιτρέπει
τη ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού και του κοντράστ της οθόνης.
Η ρύθμιση γίνεται κρατώντας το δάκτυλο στα εικονίδια
και
μέχρι να
επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο και στη συνέχεια επιβεβαιώνετε με το
.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο
θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη από την
οποία πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις των χρωμάτων.

• Μέσω των πλήκτρων
και
που αντιστοιχούν στην επιλογή κορεσμού μπορείτε να ρυθμίσετε τη «ζωντάνια» του χρώματος.
• Μέσω των πλήκτρων
και
που αντιστοιχούν στην επιλογή φωτισμού μπορείτε να ρυθμίσετε την «αντίθεση» του χρώματος.
• Εάν πατήσετε το
ματοποιήθηκαν.

μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που πραγ-

• Εάν πατήσετε το
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FadingShow που διαμορφώθηκε προηγουμένως στην κεντρική μονάδα.

• ΡΎΘΜΙΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΎ ΣΉΜΑΤΟΣ
Μέσω στα εικονίδια
και
μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα (μπιπ) που συνοδεύει το άγγιγμα των εικονιδίων
που εμφανίζονται στην οθόνη αφής.

• ΜΟΝΆΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ
Με τα εικονίδια
και
μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης
με την οποία η οθόνη αφής θα εμφανίζει τη θερμοκρασία στους διάφορους
χώρους της εγκατάστασης.
Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε αγγίξτε στο τέλος το εικονίδιο
.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη αγγίξτε το εικονίδιο
.

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ
Από το κύριο μενού, με το εικονίδιο
εμφανίζεται η οθόνη που επιτρέπει
την επιλογή των διαφόρων χώρων της εγκατάστασης και τον έλεγχο των συσκευών που συνδέονται με αυτούς (φώτα, ρολλά, κλιματισμός, κλπ.).

Λειτουργία dimmer όταν έχει συνδεθεί ο «αισθητήρας φωτεινότητας»
Εάν στην εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί αισθητήρας φωτεινότητας συνδεδεμένος στο προϊόν κωδ. 01467, μπορείτε να διατηρήσετε σταθερή και με αυτόματο
τρόπο τη φωτεινότητα ενός χώρου βάσει της τιμής που μετράται από τον αισθητήρα και μιας τιμής ρύθμισης της φωτεινότητας που ρυθμίζεται αυτόματα με κάθε
ρύθμιση του dimmer.

Η λειτουργία διατήρησης της φωτεινότητας σε σταθερά επίπεδα μπορεί να
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή με πάτημα του
. Στην
περίπτωση αυτή, οι διατάξεις ελέγχου γίνονται ίδιες με οποιουδήποτε άλλου
σημείου φωτισμού με dimmer.
Επομένως, η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας,
καθώς χρησιμοποιείται, όσο είναι δυνατό, φυσικός φωτισμός αντί για τεχνητό για
το φωτισμό του χώρου.
Στην οθόνη αφής, το dimmer που είναι συνδεδεμένο στον αισθητήρα φωτεινότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις οθόνες χώρων και εμφανίζεται όπως
φαίνεται παρακάτω:

Διαχείριση λαμπτήρων RGB

Η βιντεο-οθόνη αφής παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και
ρύθμισης/αλλαγής της απόχρωσης των χρωμάτων, του κορεσμού και της έντασης του
φωτισμού των λαμπτήρων RGB. Επίσης, είναι δυνατή η ενεργοποίηση της εφαρμογής
Fading-Show που έχει διαμορφωθεί στην κεντρική μονάδα από τον τεχνικό εγκατάστασης. Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας, το εικονίδιο ρύθμισης θα εμφανίζεται ως εξής:
- Αναμμένος λαμπτήρας.
Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός φωτισμού είναι σταθερός
(χωρίς ρύθμιση) και το χρώμα σταθερό.

- Σβηστός λαμπτήρας.

Όπως παραπάνω, αλλά ο λαμπτήρας είναι σβηστός.

- Λαμπτήρας σε κατάσταση ρύθμισης.

Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός φωτισμού είναι ρυθμιζόμενος (το επίπεδο υποδεικνύεται από τη γραμμή κύλισης)
και το χρώμα σταθερό.

- Αναμμένος λαμπτήρας στη λειτουργία Fading-Show.

Στη λειτουργία αυτή, ο λαμπτήρας ανάβει με την ακολουθία φωτισμού που διαμορφώθηκε στην κεντρική μονάδα.
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• ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Σε ό,τι αφορά το γραφικό interface της οθόνης αφής, ο θερμοστάτης και ο
αισθητήρας θερμοκρασίας συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο. Επομένως,
εμφανίζονται τα εξής:
• Τρέχουσα θερμοκρασία.
•Μ
 ετρηθείσα θερμοκρασία από τον εξωτερικό αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος στην είσοδο του θερμοστάτη (εάν υπάρχει).
•Σ
 χετική υγρασία που μετράται από τον ηλεκτρονικό αισθητήρα υγρασίας (εάν
υπάρχει).
• Ταχύτητα fancoil

(εάν υπάρχει).

• Τρέχουσα τιμή ρύθμισης.
•Κ
 ατάσταση εξόδου (ενεργοποιημένη, απενεργοποιημένη και, όταν υπάρχει, με
boost)
.
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•Σ
 ύμβολο συναγερμού πιθανού εξωτερικού αισθητήρα που χρησιμοποιείται ως
συναγερμός θερμοκρασίας επίστρωσης σε επιδαπέδια εγκατάσταση
.

• ΚΛΙΜΑΤΙΚΌΣ ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ
Από την οθόνη αφής μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής:
• Εποχιακή λειτουργία: ΘΕΡΙΝΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ.
• Τρόπος λειτουργίας.
• Τιμή ρύθμισης θερμοκρασίας.

Εάν στην εγκατάσταση υπάρχουν ένας ή περισσότεροι κλιματικοί ρυθμιστές
και ο τεχνικός εγκατάστασης διαμόρφωσε στην οθόνη αφής τον έλεγχό τους, ο
μηχανισμός θα εμφανίσει τις παρακάτω επιλογές λειτουργίας:
- σταθερή λειτουργία (με πιθανό έλεγχο της τιμής ρύθμισης),
- μεταβλητή λειτουργία.

•Τ
 αχύτητα fan coil (1-2-3 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ρύθμιση αναλογικής τιμής, ανά 10%,
μεταξύ 0 και 100%, ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ)

.

• Ανάγνωση και τροποποίηση ωριαίου προγράμματος.

• ΆΛΛΟΙ ΤΎΠΟΙ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ
Η οθόνη αφής παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επίσης άλλων τύπων
αναλογικών ρυθμίσεων που δεν σχετίζονται απαραίτητα με το φωτισμό. Ένα
παράδειγμα εμφάνισης παρέχεται παρακάτω:
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
στη φάση ρύθμισης
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ρύθμισης

Κανονική
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Μόνο εμφάνιση

Στην περίπτωση στην οποία ο εκκινητής βρίσκεται στην κατάσταση
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, εμφανίζονται τα εξής:
.
Στην περίπτωση δυσλειτουργίας της υπό ρύθμιση εξόδου, η αντιστοιχισμένη
διάταξη ελέγχου θα εμφανίσει μια ειδοποίηση αντί για την τιμή ρύθμισης:

Στην περίπτωση στην οποία προκύψει πρόβλημα στη λειτουργία της εγκατάστασης ή βλάβη των αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι στον κλιματικό ρυθμιστή,
στην οθόνη αφής θα εμφανιστεί το εικονίδιο
.
Σημείωση: Η παρουσία ή όχι του εξωτερικού και του βοηθητικού αισθητήρα εξαρτάται από την εγκατάσταση των αισθητήρων βάσει των αναγκών και του τύπου
της εγκατάστασης ρύθμισης θερμοκρασίας.

• ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Εάν στην εγκατάσταση έχει εγκατασταθεί το λογισμικό «μετεωρολογικός σταθμός», η οθόνη αφής θα εμφανίσει σε ένα ειδικό παράθυρο τα δεδομένα που έχει
ανιχνεύσει ο σταθμός. Στη συνέχεια αναφέρονται δύο παραδείγματα οθονών
που εμφανίζουν τα δεδομένα που ανιχνεύτηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό.

Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ο μηχανισμός 3 αναλογικών εισόδων 01467
στον οποίο συνδέεται ένας ειδικός αισθητήρας, στις οθόνες διαχείρισης των
χώρων μπορεί να εμφανίζονται μία ή περισσότερες στιγμιαίες τιμές των διαφόρων μεγεθών που ανιχνεύονται από τον αισθητήρα.
Οι μετρήσεις που μπορούν να εμφανιστούν, οι οποίες μπορεί να είναι η φωτεινότητα, η ταχύτητα ανέμου, η ατμοσφαιρική πίεση, η σχετική υγρασία, η ποιότητα
αέρα, η ροή αέρα, η τάση, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ισχύς, η ποσότητα βροχής και
η θερμοκρασία, αναπαριστώνται ως εξής:

Στην περίπτωση που το εμφανιζόμενο μέγεθος είναι η σχετική υγρασία και
εφόσον προβλέπεται από την εγκατάσταση, μπορείτε να καθορίσετε μια τιμή
ρύθμισης, η υπέρβαση της οποίας οδηγεί στην εμφάνιση, και ενδεχομένως στην
ενεργοποίηση, ενός ειδικού συναγερμού.
Στην προηγούμενη οθόνη, η ένδειξη της κατάστασης της εξόδου ON/OFF μπορεί
να μην υπάρχει στην περίπτωση που ο έλεγχος υγρασίας έχει απενεργοποιηθεί
από την οθόνη καθορισμού της τιμής ρύθμισης.
Εάν πατήσετε το
, εμφανίζεται η οθόνη καθορισμού της τιμής ρύθμισης
(ελάχιστη τιμή 20% - μέγιστη τιμή 80%) και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
του ελέγχου στην έξοδο:

Τα βέλη δίπλα στη θερμοκρασία και στην ταχύτητα ανέμου σας μεταφέρουν
σε μια σελίδα που αναφέρει τις ακραίες τιμές που καταγράφηκαν. Η επαναφορά
αυτών των τιμών μπορεί να γίνει χειροκίνητα (μέσω ειδικού πλήκτρου) και αυτόματα, τα μεσάνυχτα κάθε ημέρας. Η επιλογή μεταξύ των δύο τρόπων επαναφοράς γίνεται στη φάση της εγκατάστασης.
Οθόνες αναφοράς που εμφανίζουν ακραίες τιμές θερμοκρασίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα μετεωρολογικά σύμβολα που εμφανίζονται από την οθόνη
αφής αντιστοιχούν στην πραγματική κλιματολογική κατάσταση, αλλά δεν
αποτελούν πρόβλεψη.

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ.

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο
για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην οθόνη που εμφανίζει την κατάσταση των ελεγχόμενων φορτίων
και της απορροφούμενης ισχύος.
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Με τα εικονίδια
,
και
μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο
επιλογής του σταθμού που θέλετε να ακούσετε:
•Π
 ατώντας το
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια
για αναζήτηση του προηγούμενου ή του επόμενου σταθμού που μπορεί να
ληφθεί από το ραδιόφωνο.

• ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Το εικονίδιο
εμφανίζεται στο κύριο μενού όταν η εγκατάσταση έχει μία
ή περισσότερες λογικές μονάδες στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν προγράμματα στα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε τους χρονικούς προγραμματισμούς.
Με κάθε πρόσβαση στην κύρια οθόνη, η οθόνη αφής εμφανίζει τις παρακάτω
πληροφορίες:
• αριθμός προγραμμάτων,
• όνομα κάθε προγράμματος,
• όνομα χρονικού προγραμματισμού για κάθε πρόγραμμα,
• τύπος κάθε χρονικού προγραμματισμού.
Για κάθε πρόγραμμα μπορείτε:
• να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε την κατάσταση (εικονίδια
ή
)
• εμφανίσετε και, ενδεχομένως, να τροποποιήσετε τους χρονικούς προγραμματισμούς (ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει περισσότερους από έναν χρονικούς
προγραμματισμούς εβδομαδιαίου/περιοδικού/κυκλικού τύπου).
Εάν πατήσετε το εικονίδιο που έχει αντιστοιχιστεί στην επιθυμητή λογική μονάδα,
αποκτάτε πρόσβαση στην οθόνη που εμφανίζει τη λίστα των προγραμμάτων που
περιλαμβάνει. Το σύμβολο στα αριστερά του ονόματος υποδεικνύει εάν το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση παύσης (παρουσία) ή αναπαραγωγής (απουσία).

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Στην περίπτωση στην οποία στο σύστημα By-me υπάρχει ένα σύστημα ηχητικής εγκατάστασης, εάν σε μια σελίδα της οθόνης αφής περιλαμβάνεται μια
ζώνη ήχου, η οθόνη που εμφανίζεται θα είναι παρόμοια με αυτήν που φαίνεται
παρακάτω.

Η οθόνη αυτή παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ζώνης ήχου
και ρύθμισης της έντασης ήχου.
• Πατώντας το
μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι ακρόασης του συστήματος
ηχητικής εγκατάστασης (αλλαγή πηγής ήχου).
•
μπορείτε να εμφανίσετε τον τύπο πηγής που χρησιμοποιείται για ακρόαση (στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για τον πομπό 01900).
•Π
 ατώντας το
πηγής.

μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ελέγχου της ενεργής

Η οθόνη ελέγχου του ραδιοφώνου FM του συστήματος ηχητικής εγκατάστασης
είναι η παρακάτω.

•Π
 ατώντας το
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια
για να επιλέξετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό στο
ραδιόφωνο (μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 8 διαφορετικούς σταθμούς).
•Τ
 έλος, πατώντας το
μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη αποθήκευσης
του ενεργού πομπού σε έναν από τους 8 σταθμούς που μπορούν να αποθηκευτούν:

στην οθόνη αυτή, πατώντας ένα από τα 8 εικονίδια, μπορείτε να αποθηκεύσετε
τον ενεργό πομπό στην αντίστοιχη μνήμη και να επιστρέψετε, στη συνέχεια,
αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.
Λειτουργία αφύπνισης.
Όταν η ώρα της ημέρας συμπίπτει με την ώρα ρύθμισης για αφύπνιση, η οθόνη
αφής ενεργοποιείται, εμφανίζεται η σχετική οθόνη και το σύστημα ενεργοποιεί
την επιλεγμένη ζώνη ήχου ή το σενάριο.
Η λειτουργία Snooze διατίθεται κάθε φορά που ενεργοποιείται η λειτουργία
αφύπνισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέχρι την επόμενη εμφάνιση
της προστασίας οθόνης. Στην περίπτωση αυτή, εάν πατήσετε ένα οποιοδήποτε
σημείο της οθόνης αφής, απενεργοποιείται προσωρινά η ζώνη ήχου που είναι
συνδεδεμένη με τη λειτουργία αφύπνισης (ακόμη και εάν έχει επιλεγεί η έξοδος
σεναρίου) και ενεργοποιείται ξανά μετά από 8 λεπτά (αυτό ισχύει για κάθε ενεργοποίηση της λειτουργίας «Snooze»).
Εάν η λειτουργία «Snooze» δεν χρησιμοποιείται, η λειτουργία αφύπνισης δεν
ενεργοποιεί ξανά τη ζώνη ήχου (η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω των
συνηθισμένων πλήκτρων ελέγχου By-me, της οθόνης αφής ή ενός σεναρίου),
αλλά παραμένει ρυθμισμένη για ενεργοποίηση την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.
■ ΕΛΕΓΧΟΣ iPOD, iPHONE ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ.
Εάν στο σύστημα ηχείων έχει εγκατασταθεί η βάση σύνδεσης, μέσω της οθόνης
αφής είναι δυνατός ο έλεγχος:
- συσκευών Apple (iPod/iPhone),
- βοηθητικών στερεοφωνικών πηγών.
Οι βοηθητικές στερεοφωνικές πηγές συνδέονται στη βάση σύνδεσης μέσω της
υποδοχής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της. Η είσοδος αυτή έχει προτεραιότητα
σε σχέση με τυχόν συσκευές Apple που είναι συνδεδεμένες στη βάση σύνδεσης
και, συνεπώς, ο έλεγχος του iPod/iPhone μπορεί να γίνει μόνο όταν δεν υπάρχει
βοηθητική πηγή.
Όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή Apple, στη σελίδα ζώνης εμφανίζεται το πλήκτρο πρόσβασης για έλεγχο της βάσης σύνδεσης (κεντρικό πλήκτρο δίπλα στο
εικονίδιο που συμβολίζει τη συσκευή) και, συνεπώς, για πρόσβαση στο μενού
Playback (Αναπαραγωγή).
• ΜΕΝΟΥ PLAYBACK
Το μενού Playback εμφανίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το εάν
είναι ενεργοποιημένος ή όχι ο απομακρυσμένος έλεγχος της συσκευής.
Μενού Playback με τον απομακρυσμένο έλεγχο ενεργοποιημένο
Στην περίπτωση αυτή, εάν πατήσετε το πλήκτρο Λεπτομέρειες της σελίδας
ζώνης, η οθόνη αφής εμφανίζει το μενού Playback που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εκτέλεσης της συσκευής Apple και τον έλεγχό της.

Η οθόνη εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη συντονισμένη συχνότητα,
το επίπεδο λήψης του σήματος, καθώς και τυχόν πληροφορίες RDS που μεταδίδονται από το σταθμό ακρόασης.
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Οι τρεις παραπάνω οθόνες παρουσιάζουν αντίστοιχα τα εξής:
- κ ατάσταση εκτέλεσης ενός κομματιού και ενεργοποίηση επιλογής shuffle (με
τυχαία σειρά) ή repeat (επανάληψη) (στην περίπτωση αυτή, είναι ενεργοποιημένη η επιλογή shuffle (με τυχαία σειρά)),
- κατάσταση παύσης στην οποία εμφανίζονται πάντα οι ιδιότητες σχετικά με το
κομμάτι που εκτελείται,
- κατάσταση διακοπής της αναπαραγωγής του κομματιού.
Πρόσβαση από την κατηγορία Playlist (Λίστα αναπαραγωγής)
Η πλοήγηση στην κατηγορία αυτή παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μίας από
τις αποθηκευμένες λίστες αναπαραγωγής στο iPod/iPhone, καθώς και του κομματιού της λίστας αναπαραγωγής από το οποίο θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Οι οθόνες που μπορούν να εμφανιστούν είναι οι εξής:

Μέσω της οθόνης αυτής είναι δυνατή:
•η
 επιλογή της κατάστασης αναπαραγωγής/παύσης/διακοπής της αναπαραγωγής της πηγής (εικονίδια
,
και
);
• η αναπαραγωγή του προηγούμενου ή επόμενου κομματιού ή αποθηκευμένου
στοιχείου (εικονίδια
και
);
• η κυκλική μεταβολή της εσωτερικής πηγής της συσκευής που ελέγχεται (εικονίδιο
).
Για να είναι δυνατή η χρήση των εντολών αυτών, ο τεχνικός εγκατάστασης
πρέπει να τις έχει διαμορφώσει κατάλληλα, κατά τη φάση προγραμματισμού,
στη διεπαφή IR.
Από την οθόνη που αναφέρεται παραπάνω, είναι πάντα δυνατή η επιστροφή στο
μενού ζώνης πατώντας το πλήκτρο
ή
.

■ ΕΛΕΓΧΟΣ INTERFACE BLUETOOTH

Η διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η πλοήγηση στο εσωτερικό
της κατηγορίας Κομμάτι. Το κουμπί επιβεβαίωσης (εικονίδιο
) είναι ενεργοποιημένο για εκτέλεση της επιλεγμένης λίστας αναπαραγωγής με αυτόματη
επιστροφή στο μενού playback (αναπαραγωγή).

Όταν διαμορφωθεί ένα interface Bluetooth σε μια ζώνη ήχου, είναι δυνατός ο
έλεγχος ορισμένων λειτουργιών της φορητής συσκευής που είναι συνδεδεμένη
μέσω Bluetooth στον πομπό.
Στην οθόνη που αφορά τη συγκεκριμένη ζώνη εμφανίζεται το εικονίδιο για πρόσβαση στη σελίδα Dettagli (Λεπτομέρειες) που αφορά τον πομπό.
Η οθόνη για τον έλεγχο της μονάδας Bluetooth είναι η εξής:

Στην οθόνη με την κατηγορία Playlist (Λίστα αναπαραγωγής) στην οποία μπορεί
να εκτελεστεί πλοήγηση, το πλήκτρο
έχει διαφορετικό γραφικό και παρέχει
τη δυνατότητα επιστροφής στην οθόνη επιλογής κατηγορίας Playlist (Λίστα αναπαραγωγής), Καλλιτέχνης.
Το πλήκτρο
είναι πάντα ενεργοποιημένο και παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής στο μενού playback (αναπαραγωγή) χωρίς τροποποίηση της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής των κομματιών.
Πρόσβαση από την κατηγορία Καλλιτέχνης
Η πλοήγηση στην κατηγορία αυτή παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός από
τους αποθηκευμένους καλλιτέχνες στο iPod/iPhone και, στη συνέχεια, του
άλμπουμ και του κομματιού (του επιλεγμένου καλλιτέχνη) από το οποίο θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στην κατηγορία Καλλιτέχνης (αριστερή οθόνη), στο
σχετικό πεδίο θα εμφανιστεί η ένδειξη του πρώτου στοιχείου της συγκεκριμένης
κατηγορίας που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή Apple.
Η διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η πλοήγηση στο εσωτερικό
των κατηγοριών Άλμπουμ Κομμάτι. Το κουμπί επιβεβαίωσης (εικονίδιο
)
είναι ενεργοποιημένο για εκτέλεση της ενεργοποιημένης επιλογής με αυτόματη
επιστροφή στο μενού playback (αναπαραγωγή).
Είναι, συνεπώς, δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου που αφορά ένα
συγκεκριμένο καλλιτέχνη ή ένα συγκεκριμένο άλμπουμ και, τέλος, η επιλογή του
κομματιού με το οποίο θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του άλμπουμ.
Στην οθόνη με την κατηγορία Artista (Καλλιτέχνης) στην οποία μπορεί να
εκτελεστεί πλοήγηση, το πλήκτρο
έχει διαφορετικό γραφικό και παρέχει τη
δυνατότητα επιστροφής στην οθόνη επιλογής κατηγορίας (Playlist (Λίστα αναπαραγωγής), Καλλιτέχνης).
Το πλήκτρο
είναι πάντα ενεργοποιημένο και παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής στο μενού playback (αναπαραγωγή) χωρίς τροποποίηση της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής των κομματιών.

Μέσω της οθόνης αυτής είναι δυνατή:
• η εμφάνιση του καλλιτέχνη, του άλμπουμ και του κομματιού σε αναπαραγωγή
• η εμφάνιση της κατάστασης αναπαραγωγής ή παύσης του κομματιού
• η επιλογή της κατάστασης αναπαραγωγής/παύσης της αναπαραγωγής του
κομματιού (εικονίδια
και
)
• η αναπαραγωγή του προηγούμενου ή επόμενου κομματιού (εικονίδια
και
)
• η έξοδος από την οθόνη και η εμφάνιση του μενού ζώνης (εικονίδιο

).

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Από το κύριο μενού, αγγίζοντας το εικονίδιο
, εμφανίζεται η οθόνη όπου
αναφέρεται η έκδοση του λογισμικού και τα βασικά χαρακτηριστικά της οθόνης
αφής.
ΑΗΗΕ - Ενημέρωση των χρηστών
Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή
ή στη συσκευασία της, υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του
πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης,
ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο
διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός
νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m2
μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα
προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφοροποιημένη
συλλογή, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης,
επεξεργασίας και περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης της συσκευής, συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την
επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

■ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΠΟΥ RCA ΜΕ ΔΙΕΠΑΦΗ IR

Όταν έχει διαμορφωθεί ένας πομπός σε συνδυασμό με μια διεπαφή IR για μια
ζώνη ήχου, είναι δυνατός ο έλεγχος της πηγής ήχου που είναι συνδεδεμένη με
τον πομπό μέσω της σχετικής εισόδου RCA.
Στην οθόνη που αφορά τη συγκεκριμένη ζώνη εμφανίζεται το εικονίδιο για πρόσβαση στη σελίδα Λεπτομέρειες που αφορά τον πομπό.
Η οθόνη για τον έλεγχο του πομπού RCA που είναι συνδεδεμένος στη διεπαφή
IR είναι η εξής:

21512.1UL 02 1806

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com

