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MyLogic to wideomonitor przeznaczony do 

pracy w cyfrowym systemie wideodomofono-

wym DUO stworzonym przez firm  Farfisa. 

Najwa niejsze cechy systemu DUO to prostota 

(instalacja 2- y owa bez konieczno ci zacho-

wania polaryzacji) oraz zaawansowana tech-

nologia pozwalaj ca na budow  systemów po-

cz wszy od zestawów przeznaczonych do 

monta u w domach jednorodzinnych do uk a-

dów wielowej ciowych o maksymalnej licz-

bie 200 odbiorników (monitory lub unifony), 

gdzie standardem jest czno  wewn trzna 

oraz wiele funkcji dodatkowych.

Monitory myLogic wzbogaci y system DUO, 

zachowuj c jego podstawowe cechy, prostot

oraz wysokie zaawansowanie technologiczne. 

MyLogic to monitor wyposa ony w 4,3-calowy 

dotykowy ekran z intuicyjnym menu w j zyku 

polskim pozwalaj cym na zarz dzanie i kon-

trol  wielu funkcji w domu z jednego miejsca. 

Dotykowy ekran wyposa ony jest w pasek na-

rz dzi ze wska nikami:

• aktualnej daty godziny i temperatury w po-

mieszczeniu

• trybu stanu i regulacji temperatury

• stanu funkcji automatyki domowej

• automatycznego trybu wykonywania zdj

(pami  obrazów)

• obecno ci karty pami ci w slocie monitora

• wy czenia d wi ków

Dzia anie monitora myLogic

Po naci ni ciu przycisku w kasecie zewn trz-

nej na ekranie monitora pojawia si  obraz oso-

by dzwoni cej, monitor automatycznie wyko-

nuje zdj cie. Po odebraniu po czenia w trakcie 

rozmowy mo na otworzy  elektrozaczep, wy-

kona  dodatkowe zdj cie, otworzy  bram

wjazdow  lub uruchomi  inn , wcze niej zde-

finiowan  funkcj  wykorzystuj c ikony z le-

wej lub prawej strony ekranu, zaprogramowane 

zgodnie z potrzebami u ytkownika.

czno  wewn trzna i wiadomo ci tekstowe

Monitor pozwala na po czenia g osowe oraz 

wys anie wiadomo ci SMS do innych monito-

rów zainstalowanych w systemie. W pami ci

urz dzenia zapisana jest lista po cze

i lista 10 ostatnich wys anych i odebranych 

wiadomo ci SMS. 

Notatki

W pami ci urz dzenia mo na zapisywa  no-

tatki lub notatki z przypomnieniem (w okre-

lonym dniu i okre lonej godzinie, z powiado-

mieniem d wi kowym i graficznym). 

Notatki mo na umie ci  na pulpicie lub 

wygaszaczu ekranu zostawiaj c w ten sposób 

wiadomo ci dla innych u ytkowników.

Karta pami ci

Pozwala na wgranie dowolnych zdj  z kom-

putera i wy wietlanie galerii w postaci cyfro-

wej ramki do zdj , dodatkowo s u y do za-

pisywania danych oraz wgrywania nowych 

wersji oprogramowania. 

Regulacja temperatury

Dzi ki wbudowanemu czujnikowi temperatu-

ry mo liwe jest sterowanie ogrzewaniem

lub klimatyzacj  zarówno w trybie r cznym, 

jak i automatycznym.

Zarz dzanie aktuatorami

Zarz dzanie aktuatorami polega na programo-

waniu dzia ania ró nych urz dze  w domu 

wg potrzeb u ytkownika (za czenie, wy -

czenie urz dze ) zgodnie z zaprogramowa-

nym harmonogramem cyklu dobowego dla 

którego mo na przypisa  dwa tryby tygodnio-

we (np. dni pracuj ce w trybie A, weekendy 

w trybie B).

Zarz dzanie zdarzeniami 

Zarz dzanie zdarzeniami polega na wyste-

rowaniu jednego lub kilku urz dze  w re-

akcji na zadzia anie innego urz dzenia, np. 

wilgotno ciomierz zainstalowany w ogro-

dzie w zale no ci od zmierzonej warto ci 

wilgotno ci mo e zamyka  lub otwiera  ob-

wód wej cia aktuatora. W reakcji nast pu-

je zamkni cie lub otwarcie obwodów wyj-

ciowych aktuatorów które pod czone do 

urz dze  wykonawczych uruchamiaj  np. 

podlewanie, zamykanie aluzji, zapalanie 

wiat a itp. 

Ustawienia

Menu tej funkcji s u y do intuicyjnego usta-

wienia parametrów takich jak np.: data,

godzina, g o no  dzwonków, g o no  roz-

mowy, wyciszenie, ustawienie parametrów 

obrazu, wybór trybu wygaszacza ekranu 

i wielu innych.
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