
راهنمای فارسی آیفون تصویری هوشمند 
(NAXOS COMBI)



بلندگو. 1
گوشی . 2
میکروفون. 3
16:9اینچی 4.3صفحه نمایش لمسی . 4
جای قلم. 5

:نگهداری و استفاده از پنل 

ت برای کار با دستگاه، فقط از قلم مخصوو  کوه رموراه دسوتگاه اسو. 1

.بزنداستفاده از سایر وسایل ممکن است به دستگاه آسیب.استفاده کنید

.در معرض تابش مستقیم نور قرار نگیردLCDصفحه . 2

نید و برای نظافت دستگاه از پارچه نرم، خشک و یا مرطوب استفاده ک. 3

.     از ریچ گونه مواد شیمیایی استفاده نشود



:عملکرد های مرتبط با آیکون های قابل مشاهده روی صفحه اصلی 

ثانیه به منظور تمیز کردن30به مدت )قفل صفحه نمایش 
عالقه مندی را(دستگاه

تنظیماتKNX(BUS)عدم اتصال به شبکه 

فعال سازی زنگ رشدار
رشدار روشنزنگ 

زنگ رشدار خاموش
روشنایی راه پله را

باز کردن درب ورودیاتاق را

پیام گیر صوتی پنل ورودی تصویریعملکرد را

2فرمان رای کمکی برنامه را

فعال سازی دوربین پنل ورودی تصویریپنل درب ورودی

غیر فعال سازی صدای زنگ



.در می آید( )Porter Callزمانی که پنل واحد نگهبانی وجود دارد، آیکون به شکل )فرمان رای کمکی : 

: نکات قابل توجه

ریان و سناریورا، رشدار دزدگیر، آبیاری گیاران، اطالعات مصرف انرژی، کنترل مصرف ج: مانند . دسترسی به عملکرد رایی که مختص به اتاق خاصی نیستند: 

.رشداررا

 طبو  تنظیموات بخوش)دقیقه غیر فعال بودن به صفحه اولیه بازگشوته، روشونایی صوفحه کوارش یافتوه 5در رر صفحه ای که باشید دستگاه به صورت اتوماتیک بعد از
Setup ) و یا به حالت محافظ صفحه(Screen Saver ) (.درصورت فعال بودن)می رود



.را فشار درید KNX SCENESدکمهبرای اجرای یک سناریو، 

:اجرا سناریوها 

تم سوناریورا، دزدگیور، سیسو: روی صفحه اصلی، به صفحه ای دسترسی خوارید داشت که در آن عملکردروای دسوتگاه از قبیول functionsبا انتخاب دکمه 
. آبیاری، اطالعات مصرف انرژی، کنترل جریان و رشداررا نمایان می شود

برای دسترسی به لیست سناریورای موجود، دکمه مورد نظر را فشار درید.
استسناریو به معنای گروری از فرامین تحت عنوان یک دستور واحد.


