
K07C: Grafická klávesnice s barevným displejem                              

Úvod
Pomocí nové klávesnice Grafica s barevným displejem můžete sledovat stavy zón přímo na 
pláncích podlaží. Klávesnice má šetřič obrazovky, který umožňuje zobrazování fotografií na 
klávesnici, když je systém v klidu.

Vlastnosti
• Barevný displej s funkcí šetřiče, který zobrazuje fotografie, fotografie jsou uloženy na 

paměťové kartě SD
• Stahování melodií a obrázků (BMP)
• Vyhledávání uživatelů a zón
• Budík
• Vnitřní teplotní senzor
• Venkovní teplotní senzor (Volitelně)
• 14 kláves
• 3 panické klávesy
• Nastavení podsvitu, kontrastu a hlasitosti

Přehled
1. Slot pro paměťové karty SD
2. Barevný LCD displej
3. Rolovací klávesy
4. Teplotní senzor
5. Akční klávesy
6. Panické klávesy
7. Alfanumerické klávesy

A) Indikační LED
     Svítí = Ac napájení
     Nesvítí = Porucha napájení
     Bliká = lokace klávesnice
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Použití klávesnice Grafika
Instalační technik může nastavit dva možné způsoby práce s klávesnicí Grafica.

Metoda 1: Použití Vašeho kódu

1) Zadejte Váš kód
2) Pomocí rolovacích kláves vyberte položku v 
menu*, vybraná položka je zvýrazněna.
3) Pro aktivaci vybrané volby, stiskněte 
prostřední klávesu OK.
4) Následujte instrukce na obrazovce.
* Položky menu se mohou lišit podle oprávnění 
uživatelského kódu.

Metoda 2: Použití jedno-tlačítkových voleb

1) Stiskněte pravou akční klávesu (menu)
2) Pomocí rolovacích kláves vyberte položku v 
menu, vybraná položka je zvýrazněna.
3) Pro aktivaci vybrané volby, stiskněte 
prostřední klávesu OK.

Jedno-tlačítkové volby musí být v systému 
povoleny, jinak je potřeba pro ovládání vždy 
zadat uživatelský kód.

Spořič obrazovky
Klávesnice Grafica K07C má 9 cm barevný LCD displej, který může být využit jako digitální 
foto-rámeček v režimu spořiče obrazovky. Když není klávesnice používána, spořič bude 
cyklicky zobrazovat obrázky uložené na SD paměťové kartě. SD karta musí splňovat 
následující požadavky:

• Maximálně 2GB (SDHC není podporováno)
• Karta musí být naformátovaná ve FAT16
• Soubory musí být uloženy v kořenovém adresáři

Obrázky musí splňovat následující požadavky:
• .bmp formát
• Rozlišení 320 x 240 bodů, limitováno barevnou hloubkou 24 - 

bitů.

Po nahrání obrázků se správnou příponou a rozlišením na SD 
paměťovou kartu, vložte tuto kartu do slotu na klávesnici K07C, viz 
obr. Nahrané obrázky budou automaticky zobrazovány po přechodu 
klávesnice do režimu šetřiče obrazovky. Po zobrazení 10 obrázků, 
klávesnice zobrazí stavovou obrazovku systému, pro informaci o 
stavu systému a pak zase zobrazuje následující obrázky. 
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Popis ikon v menu

Zastřežení systému Zastřeží podsystém, všechny zóny musí být v klidu.

Odstřežení Odstřeží podsystém

Částečné zastřežení Zastřeží pouze perimetr a umožní uživateli zůstat v objektu

Nucené zastřežení Zastřeží prostor bez čekání na zóny v klidu

Okamžité zastřežení Stejné jako částečné zastřežení, s tím rozdílem, že všechny 
zastřežené zóny budou reagovat okamžitě a to i zpožděné 
zóny.

Paměť poplachů Zobrazí z=ony, které byly v poplachu

Porucha Zobraz seznam poruch

Přemostění Přemostí vybrané zóny pro dané zastřežení, zóny nebudou v 
tomto zastřežení hlídány.

Prohlížení stavu Náhled na plánky pater a stavy zón, událostí a podsystémy.

Progrmování Programování uživetelských kódů, časů systému a posílání 
testovacích zpráv.

Budík Nastavení času budíku

Nastavení klávesnice Nastavení tónů, podsvitu a kontrastu LCD displeje atd.

Poznámka: V systému Imperial se nabídka zobrazuje ve formě textu místo ikon.
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