
 

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM 

DISPLEJEM 

JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ 

Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. 

 

 



SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR SETTINGS) 

Zobrazí se všeobecné nastavení: 

 Zvuk: Zapnout/Vypnout (Sound: On/Off) 

 Jas (Brightness): +/- 

 Jednotka (Unit): Km/Mi 

 Větrák (Fan) 

 Čas pro přechod do úsporného režimu (Power saving). 

 Automatické zastavení: Zapnout/Vypnout (AUTO STOP: On/Off) 

(Čas pro automatické zastavení je nastaven na 50 vteřin) 

 

 



NASTAVENÍ DATA A ČASU (DATE AND TIME SETTINGS) 

Zadejte aktuální datum (Date) a čas (Time) a stiskněte SAVE pro uložení. 

 



OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ (SYSTEM SETTING INITIALIZATION)  

Pokud si přejete smazat veškeré údaje, stiskněte RESET. 

Při stisknutí tlačítka RESET se nesmažou tyto údaje uložené do paměti ovládacího panelu: celková délka všech 

tréninků a celková vzdálenost 

 



AKTUALIZACE SOFTWARU (SOFTWARE UPDATE) 

Pomocí USB můžete aktualizovat operační systém a aplikace. 

Po zapojení jednotky USB s novými programovými soubory systém tyto soubory automaticky rozpozná  

a stáhne. 

Je-li ovládací panel připojen k Wi-Fi routeru, aktualizují se softwarové aplikace automaticky.  

 



DIAGNOSTICKÉ A SYSTÉMOVÉ ÚDAJE (DIAGNOSTIC & SYSTEM 

INFORMATION) 

Klikněte na položku v levé nabídce a stiskněte „Run“ pro spuštění diagnostického testu. 

Dále postupujte podle pokynů na displeji. 

Chybová hlášení se zobrazují červeně. 

 



NASTAVENÍ WI-FI (WI-FI SETTINGS) 

Po zapnutí Wi-Fi systém automaticky vyhledá nejbližší zařízení vhodná pro spárování. 

Zvolte síť s nejlepším signálem. 

Po zadání hesla Wi-Fi routeru systém automaticky rozpozná softwarové aktualizace a provede diagnostiku 

služeb dostupných na serveru Intenza. 

Poznámka: pro aktualizaci operačního systému (OS) je třeba použít zařízení USB. 

 



NASTAVENÍ TV KANÁLŮ (SETTING TV CHANNELS) 

Zvolte typ TV signálu (TV Standard), který je vhodný pro Vaši zemi (NTSC / PAL / SECAM) 

Zvolte zvukový režim (Audio Signal Selection): VÝCHOZÍ (DEFAULT) / MONO 

Zvolte typ videosignálu (Video Signal Selection). 

Po stisknutí „Channel Scan“ systém ovládacího panelu prohledá veškeré dostupné kanály. Hledání kanálů bude 

trvat zhruba 10 minut.¨ 

Pro připojení TV kabelu je potřeba propojit přes set top box pro převod digitálního signálu na analogový 

 



SPRÁVA KANÁLŮ (CHANNEL EDIT) 

SMAZÁNÍ (DELETE): 

Označte kanál, který si přejete smazat. Barva písma tohoto kanálu se změní na šedou. Pro uložení stiskněte „CH 

save“. 

OBNOVENÍ (ADD): 

Jestliže si přejete kanál obnovit, klikněte na něj ještě jednou a jeho barva se změní zpět na modrou. Pro uložení 

stiskněte „CH save“. 

TŘÍDĚNÍ (SORT): 

Přidržte okno s daným kanálem na dobu 2 vteřin, poté se barva písma změní na červenou. Objeví se šipka nahoru 

(UP) a dolů (DOWN). Pomocí šipek přesuňte kanál do požadované pozice.  

 



IMPORT/EXPORT TELEVIZNÍHO SEZNAMU S KANÁLY (IMPORT/EXPORT TV 

CHANNEL LIST) 

Prostřednictvím jednotky USB můžete importovat nebo exportovat televizní seznam do/z dalších ovládacích 

panelů. 

 



NASTAVENÍ SPOŘIČE OBRAZOVKY (SCREEN SAVER PAGE) 

V nabídce označte možnost „Screen Saver“. 

Přesuňte obrázkové soubory z jednotky USB. 

Zadejte čas pro přechod do režimu spořiče obrazovky (Screen Saver Time). (Viz pokyny týkající se nastavení 

spořiče obrazovky) 

Zvolte požadovaný interval pro přepínání obrázků (Slideshow Time). 

Pokud si na jednotku USB nahrajete nové soubory s obrázky, tak tyto nové soubory automaticky nahradí ty 

starší. 

 



ODCHOD Z REŽIMU NASTAVENÍ (EXIT SETTING) 

Pro dokončení nastavení a uložení údajů stiskněte ikonu „X“ umístěnou v pravém horním rohu obrazovky. 

Po odchodu z režimu nastavení můžete ihned spustit pás a začít cvičit. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OVLÁDACÍ PANEL S DOTYKOVÝM DISPLEJEM 

POKYNY PRO NASTAVENÍ SPOŘIČE OBRAZOVKY 

Ovládací panely řady Intenza e-Series jsou vybaveny spořičem obrazovky a jsou určeny k vnitřnímu  

a komerčnímu využití. 

Jakmile se displej přepne do úsporného/pohotovostního režimu, spustí se spořič a prezentace vybraných obrázků.  

Vytvořte si vlastní prezentaci, která může sloužit i k reklamním účelům. 

Než začnete nahrávat soubory prostřednictvím zařízení USB, ujistěte se, že jsou grafické soubory ve formátu 

TGA s rozlišením 1024 (šířka) x 768 (výška) pixelů. 

Pro ukládání souborů TGA vytvořte složku „Econsole“ a podsložku „ScreenSaver“. 

Pokyny k vytvoření složky souboru: 

Uložte soubory pod názvy ScreenSaver0.tga, ScreenSaver1.tga, …, ScreenSaver10.tga. Soubor uložený pod 

názvem „ScreenSaver0.tga“ slouží jako tapeta. Během prezentace se budou snímky při přechodu z jednoho na 

druhý stmívat a roztmívat. Tapeta bude vždy zobrazena na pozadí obrazovky. 

Pokud nechcete využít funkce pro nastavení tapety, neukládejte žádný soubor pod názvem „ScreenSaver.tga“ – 

první TGA soubor uložte pod názvem „ScreenSaver1.tga“. Ovládací panel dokáže pracovat s maximálně 10 

snímky. 

Ukázka adresáře souborů na jednotce USB: 

 

Následující obrázky slouží jako výchozí snímky prezentace: 

 



NAHRÁVÁNÍ SOUBORŮ: 

1. Stiskněte „Screen Saver“ pro vstup do režimu pro nastavení spořiče obrazovky. 

 



2. Připojte jednotku USB se složkou „Econsole“ a soubory spořiče, poté stiskněte „Upload“. Soubory se 

nahrají automaticky. Během nahrávání budou starší obrázky nahrazeny novými. 

 

 



3. Zadejte čas pro přechod do režimu spořiče obrazovky 

Prezentace obrázku se spustí, jakmile displej přejde do úsporného režimu. 

 



4. Zvolte požadovaný interval pro přepínání obrázků 

Jedná se o délku zobrazení každého snímku ve vteřinách. 

 



5. Po odchod z režimu nastavení stiskněte ikonu „X“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVLÁDACÍ PANEL S DOTYKOVÝM DISPLEJEM 

POKYNY PRO NASTAVENÍ TV 

TV tuner produktů Intenza e-Series podporuje tři základní video formáty, které se používají ve většině světových 

zemí – NTSC, PAL, SECAM. 

Funkce pro import a export televizního seznamu umožňuje uživateli kopírovat nastavené údaje z/do dalších 

výrobků řady Intenza e-Series. 

Před vstupem do režimu pro nastavení TV se ujistěte, že je k přístroji řádně připojen televizní kabel. 

Pro připojení TV kabelu je potřeba propojit přes set top box pro převod digitálního signálu na analogový 

1. Zvolte kódování (TV Standard) 

V levém okně zvolte „TV“ a vstupte do režimu pro nastavení TV. Vyberte systém kódování používaný ve Vaší 

zemi. Jako výchozí je nastaveno kódování NTSC. 

 

 



Jestliže se ve Vaší zemi používá systém PAL, je třeba zvolit také typ videosignálu: B, GH, N, I, DK. 

 

 

Jestliže se ve Vaší zemi používá systém SECAM, je třeba zvolit také typ videosignálu: B/G, D/K, L. 

 



2. Vyhledání kanálů 

Stiskněte „Channel Scan“ pro hledání kanálů v dostupném frekvenčním pásmu. 

 

 



Obyčejně trvá hledání všech dostupných kanálů přibližně 10 minut, záleží však na síle signálu. 

 

 



3. Třídění a správa televizních kanálů 

Stiskněte „Channel Edit“ a zkontrolujte, zda bylo hledání kanálů úspěšné. 

 
 



Jestliže chcete změnit pořadí v seznamu kanálů, přidržte okno s daným kanálem na dobu 2 vteřin (barva písma se 

změní na červenou) a pomocí šipek UP (NAHORU) a DOWN (DOLŮ) kanál přesuňte. 

 

 
 



Příklad: Pokud stiskněte šipku DOWN dvakrát, přesunete třetí kanál (CH3) na třetí místo v seznamu (viz 

obrázek) 

 

 
 



Pro uložení nastavení stiskněte „Ch save“ nebo odejděte pomocí tlačítka „cancel“. 

 

 



Pokud si přejete zkontrolovat pořadí kanálů v seznamu, stiskněte „Channel Edit“. 

 

 



4. Smazání/Obnovení kanálu 

 

Pokud si přejete smazat některý z kanálů, klikněte na něj a barva písma se změní z modré na šedou – to 

znamená, že je kanál dočasně smazán ze seznamu. Po dokončení nastavení uložíte nový seznam stisknutím 

tlačítka „Ch save“. 

 

 



Pokud budete chtít určitý kanál obnovit, klikněte na něj a barva písma se změní z šedé zpět na modrou. Po 

dokončení nastavení uložíte nový seznam stisknutím tlačítka „Ch save“. 

 

 



 

 

5. Export televizního seznamu 

 

Před zahájením kopírování připojte k ovládacímu panelu jednotku USB. 

Po dokončení přenosu dat vyjměte USB z ovládacího panelu. 

Televizní seznam s kanály můžete zkopírovat do jiného stroje společnosti Intenza. 

 

 



6. Import televizního seznamu 

 

Před zahájením kopírování připojte k ovládacímu panelu jednotku USB se souborem obsahujícím televizní 

seznam. 

Po dokončení kopírování vyjměte jednotku USB z ovládacího panelu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


