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OBSAH BALENIA 

 

 

Pozn.: Odporúčame využívať príslušenstvo poskytnuté alebo schválené výrobcom Yealink. 

V prípade použitia príslušenstva iného výrobcu môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti výrobku. 

UMIESTNENIE ZARIADENIA 

Montáž na TV 

Zvoľte nasledujúci spôsob inštalácie, ak je hrúbka obrazovky v rozmedzí od 1 do 50 mm. 
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Montáž na stenu 

 

 

 

 Upravte dĺžku držiaku podľa šírky 

obrazovky. 
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 Upravte uhol kamery. 

Montáž na stojan alebo statív 

Stojan alebo statív je nutné zakúpiť samostatne. 
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LED indikácia na UVC30 Room 

 

Stav LED Popis 

Vypnuto / nesvieti UVC30 Room nie je správne pripojená do Mini-PC 

alebo je UVC30 neaktívna 

Bliká zelená Indikácia prichádzajúceho hovoru v Skype for 

Business/Teams. 

Svieti zelená UVC30 Room je aktívna 

Bliká oranžová Na UVC30 Room prebieha aktualizácia firmware 

Bliká červená UVC30 Room je v režimu recovery a firmware nebol 

aktualizovaný. 

BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA 

Zariadenie je určené k používaniu v týchto podmienkach: 

   Je určené pre VoIP telefonovanie.  
 Musí byť umiestnené na stabilnej pracovnej doske v miestnosti s teplotou od 0 do 40 °C. 

Vlhkosť: 10% – 95%. 
 Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie 

byť zakrývané.  

 Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, 
vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. 

 Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmi prísť 
do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. 

Rozmery UVC30 Room: 

 UVC30 Room: 59x45mm, Váha: 180 g 
 
Čistenie 
 Pred čistením prístroj odpojte od napájania.  
 Na čistenie použite vlhkú handričku.  
 Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškovací čistiace prostriedky.  
Bezpečnostné pokyny 
Zariadenie je dodávané s prenosným napájacím zdrojom. Používajte jedine napájací zdroj dodaný 
k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený jedine do elektrického rozvodu, 
ktorého napätie zodpovedá údajom na jeho typovom štítku. Pokiaľ si nie ste istí, aké napájanie je 
vo Vašom dome, obráťte sa na svojho distribútora elektrickej energie . 
Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte prosím sa 
na kvalifikovaného servisného pracovníka: 
 Do prístroja napršalo alebo sa doňho dostala voda alebo iná tekutina.  
 Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by 

mal.  
 Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. 
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Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru pripájajte jedine 
do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti 
zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prívodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi 
a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto šliapať alebo by mohlo dôjsť k jej 
poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, 
zariadenie nesmiete používať. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu 
súčasť zariadenia. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. 
Pri nesprávnom zmontovaní výrobku sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom, ako 
náhle výrobok znovu zapojíte. V prípade nutného servisného zásahu alebo opravy sa obracajte 
výhradne na kvalifikovaných servisných technikov. Uvedený symbol na výrobku, jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť 
likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho 
odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Za škody 

vzniknuté nedodržaním tech. návodov a pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme. 
U tohto zariadenia odporúčame pravidelne aktualizovať firmware na najaktuálnejšie verzie a to 
nielen vzhľadom na ich technickým vylepšeniam, ale aj pokročilejším bezpečnostným funkciám. 
Aktuálne firmwary sú k dispozícii na webových stránkach: www.joyce.cz Aby nedochádzalo k 
neoprávnenému zneužitiu IP telefónie, odporúčame dostatočne zabezpečiť Vašu počítačovú sieť a 
súčasne aj Vašu IP ústredňu, ak ju používate. Súčasne odporúčame, po prvotnom prihlásení, 
zmeniť defaultné heslá pre všetkých používateľov nachádzajúce sa vo webovej administrácii 
(napr. admin, user, atď). Nové heslá by mala spĺňať základné požiadavky na zložitosť tzn. 
minimálna dĺžka 10 znakov. Heslo by malo obsahovať súčasne číslice, malé aj veľké písmená a 
špeciálne znaky. 
Odporúčame používať príslušenstvo vyrobené, alebo schválené výrobcom Yealink. 
Použitie neschváleného príslušenstva výrobcov tretích strán môže mať za následok 
zníženie výkonu a poškodenie produktu. IP telefón musí byť používaný iba s 
originálnym adaptérom Yealink. Použitie adaptérov od výrobcov tretích strán môže 
spôsobiť poškodenie telefónu. Za škody vzniknuté nedodržaním tech. návodov a 
pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme. 

 

http://www.joyce.cz/
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