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   OBIECTIV 

Această procedură prezintă reglajele necesare pentru obținerea unui sunet optim după înlocuirea produselor 

TOUCH LINE Generația 02 cu versiunile lor mai noi, TOUCH LINE Generația 03. 

Pentru mai multă claritate și concizie, se vor utiliza următoarele prescurtări: 

 - G02 = Generația 02 (veche), format cod: VPM.xxx02.yyy, SCU.xxx02.yyy, ATM/VTM/VTE.xxx02.yyy 

 - G03 = Generația 03 (nouă), format cod: VPM.xxx03.yyy, SCU.xxx03.yyy, ATM/VTM/VTE.xxx03.yyy 

 - POT = Potențiometru. 
 

A. PROCEDURA DE REGLAJ AUDIO PENTRU ÎNLOCUIREA UNUI PANOU EXTERIOR G02 CU UN PANOU G03 

În sistemul G02, se vor instala un panou exterior G03 (VPM.xxx03.yyy) și o unitate centrală G03 

(SCU.xxx03.yyy). 

 

I. PANOURI VIDEO PENTRU 1-5 FAMILII (HOME) 
 

1. Reglaje audio în panoul exterior G03 (nou) pentru un sunet optim 

în terminalul G02 (vechi) (numai dacă nu este sunet în terminalul 

G02) 

a. Rotiți POT 4 spre " - " până când se obține sunet în terminal. 

b. Rotiți POT 2 spre " - " sau " + " pentru a obține un sunet mai 

puternic. 

c. Dacă sunetul are întreruperi în terminal, rotiți ușor POT 3 spre "-" 

sau " + " până când se obține o audiție fluentă. 

 
Vedere a modulului de comandă al panoului 

 

2. Reglaje audio în panoul exterior G03 (nou) pentru un sunet optim în panoul G03 (nou) (numai dacă nu este 

sunet în panoul G03) 

a. Dacă vocea din terminal nu se aude în panoul exterior, rotiți POT 3 spre " + " sau   " - " până se obține un 

sunet optim în panou. 

  b. POT 2 poate fi rotit spre " + " sau " - " pentru a obține un sunet optim la panoul exterior. 

 

II. PANOURI VIDEO PENTRU 8 FAMILII (URBAN) & BLOCURI (URBAN+ & EXPERT) 

 

1. Reglaje audio în panoul exterior G03 (nou) pentru un sunet optim 

în terminalul G02 (vechi) (numai dacă nu este sunet în terminalul 

G02) 

    a. Rotiți POT 2 spre " - " până când se obține sunet în terminal. 

b. Rotiți POT 4 spre " - " sau " + " pentru a obține un sunet mai 

puternic.  

c. Dacă sunetul are întreruperi în terminal, rotiți ușor POT 3 spre " - 

" sau " + " până când se obține o audiție fluentă. 

 
 

2. Reglaje audio în panoul exterior G03 (nou) pentru un sunet optim 

în panoul G03 (nou) (numai dacă nu este sunet în panoul G03) 

a. Dacă vocea din terminal nu se aude în panoul exterior, rotiți POT1 

spre " + " sau   " - " până se obține un sunet optim în panou. 

b. POT 4 poate fi rotit spre " + " sau " - " pentru a obține un sunet 

optim la panoul exterior.  
Vedere a modulului de comandă al panoului 
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B. PROCEDURA DE REGLAJ AUDIO PENTRU ÎNLOCUIREA UNUI TERMINAL G02 CU UN TERMINAL G03 

Notă: Panoul exterior video G02 (VPM) și unitatea centrală (SCU) nu se schimbă.  

 

1. TERMINAL VIDEO 7” EXTRA  
 

a. Reglaje audio în terminalul 7” EXTRA G03 (nou) din sisteme G02 

(vechi) (dacă sunetul nu este optim) 

- Rotiți POT 3 spre " - " pentru a mări nivelul sunetului în terminalul 

G03 (nou). 

b. Reglaje audio în terminalul 7” EXTRA G03 pentru un sunet optim în 

panoul exterior G02 (vechi) (dacă nivelul audio în panoul G02 nu 

este optim după instalarea terminalului G03) 

- Rotiți POT 4 spre " + " or " - " până când se obține un sunet optim în 

panoul exterior G02. 
 

c. Luminozitatea display-ului poate fi reglată din MENIU pentru a obține o imagine cu luminozitate și 

culori normale.  

 

2. TERMINAL VIDEO 7” SMART 
 

a. Reglaje audio în terminalul video 7” SMART G03 (nou) din 

sisteme G02 (vechi) (dacă sunetul nu este optim) 

- Rotiți POT 3 spre " - " pentru a mări nivelul sunetului în 

terminalul G03 (nou). 

b. Reglaje audio în terminalul 7” EXTRA G03 pentru un sunet 

optim în panoul exterior G02 (vechi) (dacă nivelul audio în 

panoul G02 nu este optim după instalarea terminalului G03) 

 

 

 

- Rotiți POT 2 spre " + " pentru a mări nivelul sunetului în panoul exterior G02. 

c. Luminozitatea noului display poate fi reglată prin rotirea POT 1 spre " + " sau " - " (numai dacă noul 

display nu afișează culori naturale). 

 

3. TERMINAL VIDEO 3.5” SMART 
 

a. Reglaje audio în terminalul video SMART 3.5” G03 (nou) din 

sisteme G02 (vechi) (dacă sunetul nu este optim) 

- Rotiți POT 6 spre " - " pentru a mări nivelul sunetului în terminalul 

G03 (nou). 

b. Reglaje audio în terminalul video SMART 3.5” G03 (nou) pentru un 

sunet optim în panoul exterior G02 (vechi) (dacă nivelul audio în 

panoul G02 nu este optim după instalarea terminalului G03) 

- Rotiți POT 5 spre " + " pentru a mări nivelul sunetului în panoul 

exterior G02.  

c. Luminozitatea noului display poate fi reglată prin rotirea POT 1 spre " + " sau " - " (numai dacă noul display 

nu afișează culori naturale). 
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4. TERMINAL AUDIO SMART 

a. Reglaje audio în terminalul AUDIO SMART G03 (nou) din sisteme 

G02 (vechi) (dacă sunetul nu este optim) 

- Rotiți POT 2 spre " + " pentru a mări nivelul sunetului în terminalul 

G03 (nou). 

b. Reglaje audio în terminalul AUDIO SMART G03 (nou) pentru un 

sunet optim în panoul exterior G02 (vechi) (dacă nivelul audio în 

panoul G02 nu este optim după instalarea terminalului G03) 

- Rotiți POT 1 spre " - " pentru a mări nivelul sunetului în panoul 

exterior G02. 

 

 

 

 


