Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz

*Android is a Registered Trademark of Google LLC.
*Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation
TM

Multimedia Interface are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.

GVC3220
Ultra HD Multimediální videokonferenční systém
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Technická podpora http://hd.grandstream.cz

Krátký instalační návod

EN

GVC3220 není předkonfigurován pro podporu nebo pro
volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro
volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP
účtu pro internetovou službu (VolP). SIP účet správně
nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je
zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte
je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení
telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ:Používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí balení
GVC3220. Použití alternativního nekvalifikovaného napájecího adaptéru může
jednotku
poškodit.
UPOZORNĚNÍ:
Během spouštění systému nebo upgradu firmwaru NEVYPÍNEJTE
GVC3220. Mohli byste poškodit images firmwaru a způsobit poruchu přístroje.

PACKAGE CONTENTS

Napájecí kabel
Napájecí
adaptér

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍSŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GVC3220. ANI GRANDSTREAM ANI
ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI
NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU
NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE
ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ
VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GVC32200 KONTAKTOVAT TÍSŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN
ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST
KONTAKTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ LINKY.

1x GVC3220 Main Case

1x 48V sada napájecího adaptéru

1x kryt objektivu

1x GMD1208
bezdrátový mikrofon
1x Držák pro
montáž na zeď

4x AAA
baterie

1x Dálkový ovladač

2x
Šrouby

2x 1.5m HDMI kabel
1x 5m HDMI kabel

1x Látka na
čištění objektivu

1x Ethernetový
kabel (2m)

3x PM3*8
4x PA4.0*30
šrouby
šrouby
Poznámka: Příslušenství GMD1208, jako je napájecí adaptér, kabely atd., jsou
součástí balení GMD1208.
1x krátký instalační návod
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4x hmoždinky
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PŘIPOJENÍ GVC3220

PŘEHLED

GVC3220 je revoluční videokonferenční systém, který poskytuje interaktivní a
pohlcující prostředí pro videokonference ke zvýšení spolupráce a produktivity. Tento
GVC3220 je založený na SIP protokolu a umožňuje uživateli připojit své
videokonferenční řešení k jakékoli platformě videokonferencí SIP nebo H.323 od
jiných výrobců. Navíc je GVC3220 založen na operačním systému Android 9.0.
Uživatelům zvýší zážitek díky 4K Ultra-HD videu, až 5-cestným videokonferencím
1080P, možností sdílení obrazovky, integrované Wi-Fi a Bluetooth 5.0 + EDR

INSTALACE

GVC3220 lze nainstalovat následujícími dvěma způsoby:
Možnost 1: Umístění na plochu .
Možnost 2: Připevněnění na zeď. Je nutný držák na zeď.

1. Propojte LAN port na GVC3220 k zásuvce RJ-45 hubu/switche nebo routeru
(LAN strana na routeru) s použitím ethernetového kabelu.
2. Propojte primární výstupní port HDMI OUT (označený modrým zvýrazněním) na
GVC3220 s portem HDMI na hlavním zobrazovacím zařízení (např. TV). Připojte
sekundární výstupní port HDMI OUT, pokud máte další zobrazovací zařízení.
Poznámka: Při připojování portů HDMI OUT nezapomeňte dodržovat pořadí portů.
Pokud je k dispozici pouze jeden výstup HDMI, musí použít primární port HDMI
OUT. GVC3220 nebude správně fungovat, pokud připojíte sekundární výstupní
HDMI port, aniž byste se ujistili, že je připojen primární výstupní HDMI port.
3. Připojte zástrčku 48V DC k napájecímu konektoru na GVC3220 a zapojte
napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

INSTALACE DRŽÁKU GVC3220 NA STĚNU
1. Umístěte držák zeď tam kde je to potřeba.
2. Podle polohy čtyř otvorů pro šrouby na držáku označte odpovídající místa na
stěně a otvory vyvrtejte. Poznámka: Rozměry mezi otvory pro šrouby na
držáku jsou 82 mm (V) × 60 mm (Š).
3. Do každého otvoru ve zdi vložte čtyři hmoždinky. Zkontrolujte, zda je lesklá
strana umístěna ven.
4. Dejte držák na zeď. Poté do každé hmoždinky vložte 4 šrouby PA4*30 a
připevněte držák.
5. Utáhněte šrouby tak, aby byl držák bezpečně připevněn ke zdi.
6. Umístěte GVC3220 na horní část držáku. Pamatujte, že polohovací výstupek
na držaku musí být v otvoru ve spodní části GVC3220. Objektiv směřuje ven
od zdi a GVC3220 je třeba umístit stabilně.
7. Upevněte GVC3220 jedním šroubem který lze dotáhnout rukou na držák
zespodu a poté zbývajícími třemi šrouby PM3*8 připevněte GVC3220 k
držáku.

Line IN

Media Port

HDMI IN

RESET

HDMI OUT
DC-IN 48V
SD Card
LAN Port
USB 2.0
Line OUT
USB 3.0

4. Zobrazovací zařízení (například TV) zobrazí základní obrazovka HOME s IP
adresou v horní stavové liště.
Objektiv

Infračervený přijímač

LED indikártor

Ultrasound Paired
reproduktor

8. Viz obrázek na kterém je vidět umístění šroubů pro utažení GVC3220 na
držáku.

5. Vložte SD kartu do slotu pro SD kartu. Záznamové soubory budou uloženy
na SD kartě.
6. (Volitelné) Připojte prezentační zařízení (např. notebook) k portu GVC3220
HDMI IN pro účely prezentace během konferenčního hovoru.
7. (Volitelné) Připojte USB příslušenství (např. myš, klávesnici, USB flash disk
atd.) k USB portu.
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Příklad připojení:

Bezdrátové připojení k
GMD1208

Připojte kabel HDMI z portu
GVC3220 HDMI IN k portu HDMI
notebooku. Toto je pro prezentaci.

Připojte ethernetový
kabel z LAN portu
GVC3220 k Hubu/
switchi/routeru
(strana LAN).
Připojte kabel HDMI z primárního
portu HDMI OUT GVC3220 k
portu HDMI televizoru.

48V DC napájecí
adaptér je zapojen do
zásuvky.

1. Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače. Správně vložte
čtyři AAA baterie a nasaďte zpět kryt, dálkový ovladač lze normálně používat.
V tuto chvíli je dálkový ovladač v infračerveném režimu a LED kontrolka
dálkového ovladače při použití svítí zeleně.
2. Můžete si také zvolit spárování dálkového ovladače s GVC3220 pomocí
průvodce rozhraní: Nasměrujte dálkový ovládač na zařízení, dlouze stiskněte
OK a 5 na dálkovém ovladači pro připojení ke GVC, jakmile se LED na horní
straně dálkového ovladače rozbliká, tlačítka lze uvolnit. Nyní se dálkový ovládač
automaticky spáruje a připojí se a LED kontrolka dálkového ovládání bude při
použití ukazovat modrou barvu.
Poznámka:
•

Uživatelé si také mohou stáhnout aplikaci GVC3220 Bluetooth remote
control pro Android™ a nainstalovat ji do Android™ zařízení. Tuto aplikaci lze
použít jako alternativu k dálkovému ovládači v balení GVC3220..

•

Po spárování dálkového ovladače mohou uživatelé postupovat podle
průvodce nastavením a spustit GVC3220 step-by-step dle pruvodce a nebo
ho přeskočit.

Poznámka:
Další informace o instalaci GVC3220, jak připojit zařízení a připojit ho k
bezdrátovému mikrofonu GMD1208, naleznete v lokalním GUI nastavení GVC3220,
uživatelské příručce GVC3220 nebo navštivte webovou stránku produktu GVC3220
http://www.grandstream.com/support

KONFIGURACE GVC3220 PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE GVC3220

3. Zadejte IP adresu do prohlížeče PC (viz obrázek níže).

LED indikátor

Zapnutí/vypnutí
Trackpad

Zpět

Menu

Home

IPVT- osobní místnost

Klávesové zkratky
Snížení hlasitosti

1. Ujistěte se, že je GVC3220 správně napájen a připojen k internetu..
2. IP adresa GVC3220 se zobrazí na horním stavovém řádku připojeného
zobrazovacího zařízení (např. TV) přes HDMI.
4. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. (Výchozí uživatelské jméno
administrátora je „admin“ a výchozí náhodné heslo naleznete na zadním štítku
na GVC3220).
Poznámka: Obraťte se na svého ITSP (poskytovatele služeb internetové
telefonie) pro další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci
GVC3220.

Zvýšení hlasitosti
Navigační tlačítka: nahoru/
dolů, vlevo/vpravo
Zoom In
Prezentace
Ukončit hovor / Odebrat
účastníka z konference

OK
Zoom Out
PIP
Odeslat/Odpovědět/Přidat
účastníka do konference
Backspace
Standardní klávesnice

Kamera
# / Informace

* / Nahrávaní

Ztlumit / Nerušit
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Podrobnou uživatelskou příručku si stáhněte z:
http://www.grandstream.com/support
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