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OBSAH BALENIA 

 

Pozn.: Odporúčame využívať príslušenstvo poskytnuté alebo schválené Yealinkem. V prípade 

použití príslušenstva iného výrobcu môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti výrobku. Pre napájanie 

UVC40 použite originálny napájací adaptér Yealink (48V/0,7A). Použitie napájacieho adaptéru 

iného výrobcu môže spôsobiť poškodenie zariadenia. 

INŠTALÁCIA UVC40 

• Umiestnenie na rovný povrch 
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Umiestnite UVC40 pod televízor, ak je 

obrazovka inštalovaná vo výške 120 cm 

alebo vyššie. 

 

 

• Montáž na stenu 

Umiestnenie UVC40 

 

 

 

 

 

 

Umiestnite UVC40 nad televízor, ak 

je obrazovka inštalovaná vo výške 

120 cm alebo nižšie. 
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Montáž na stenu 

Pomocou montážnej súpravy pripevnite UVC40 na stenu. Montážne výšky ovplyvnia pohlaď vašej 

kamery. Doporučená výška je 1,1m nad zemou. 

Krok 1: Pripravte montážnu sústavu 

 

Krok 2: Namontujte UVC40 na stenu 
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Nastavenie náklonu kamery 
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INŠTALÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLADAČA A SŤAHOVACÍCH PÁSOK 

Sprevádzkovanie diaľkového ovládača             Inštalácia sťahovacích 

pások 

 

POKYNY K HARDWAROVÉMU ROZHRANIU 

 

1. Reset: reset UVC40 do továrenských hodnôt. 

2. DC48V: pripojenie k napájaciemu adaptéru. 

3. Video výstup: pripojenie k PC alebo video výstupu. 

4. Mikrofón: pripojenie k mikrofónu (napríklad VCM34). 

5. USB: / 

6. Line In: pripojte 3,5mm zvukový konektor a použite UVC40 ako výstupné zvukové zariadenie. 

7. Bezpečnostný slot: pripojte univerzálny bezpečnostný kábel k UVC40, aby ste mohli zariadenie 

uzamknúť. 

8. Párovacie tlačidlo: stlačením párovacieho tlačidla spárujte bezdrôtový mikrofón. 
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ZAPOJENIE UVC40 

 

Pozn.: Ak je kábel poškodený, mal by byť okamžite vymenený. 

 

LED INDIKÁICA NA UVC40 

Stav LED Popis 

Vypnuté / nesvieti Zariadenie UVC40 nie je správne pripojené. 

Bliká zelenou Indikácia prichádzajúceho hovoru. 

Svieti zelenou UVC40 je aktívne. 

Svieti červenou UVC40 je stlmené. 

Svieti oranžovou UVC40 sa inicializuje alebo je v režime spánku. 

Bliká oranžovou UVC40 aktualizuje firmware. 

Bliká striedavo červenou a zelenou UVC40 je spárovaná s CPW90. 

Bliká červenou UVC40 je v recovery režimu a firmware sa 

nepodarilo aktualizovať. 
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BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA 

Zariadenie je určeno k používání v těchto podmínkách: 

• Je určen pro VoIP telefonování.  
• Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0 - 40 °C, která nesmí být 

překročena. Vlhkost: 10% – 95%. 
• Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být 

zakrýván. 

• Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém 
sklepě alebo u bazénu. 

• Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku 
s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. 

Rozmery UVC40: 

• UVC40: 597x68x82mm, Váha: 1420g 
 
 
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. 
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 technických 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 

http://www.joyce.cz/
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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. 
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