
Smart Control 7
Veiligheidsinstructies
   Elektrische apparaten mogen alleen door 

elektromonteurs worden gemonteerd en 
aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade moge-
lijk. Handleiding volledig lezen en opvolgen.
Gevaar door elektrische schok. Vóór werkzaam-
heden aan apparaat last vrijschakelen. 
Deze handleiding is onderdeel van het product en 
moet door de eindklant worden bewaard.

Constructie apparaat
(1) Borgschroef
(2) Houdmagneet
(3) Designplaat
(4) Smart Control

Functie
Bedoeld gebruik
 - Bedienen en visualiseren van installatietoestanden 

in de gebouwautomatisering
 - voor de wandinbouw

Producteigenschappen
 - Deurintercomfunctie alleen in combinatie met de 

Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
 - KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Ser-

ver (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
 - KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu 

Server (art.nr.: SV-SERVER)
 - iHaus-server-app vooraf geïnstalleerd; 

iHaus-KNX-koppeling via IP-router (art.nr.: IPR 
200 REG, IPR 300 SREG) of IP-interface (art.nr.: 
IPS 200 REG, IPS 300 SREG)

 - eNet-visualisatie in combinatie met eNet Server 
REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) vanaf software-
versie 2.0 
Alleen verticale montage mogelijk.

 - Weerszijde vooraf geïnstalleerd
 - Weergave van max. zes IP-camerabeelden
 - Reinigingsfunctie
 - Capacitief touchscreen
 - zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende 

delen
 - Grafische gebruikersinterface

Informatie voor elektromonteurs
Montage en elektrische aansluiting

GEVAAR
Elektrische schok bij aanraken van onder-
delen in de inbouwomgeving die onder 
spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk 
letsel tot gevolg hebben.
Schakel het apparaat vrij voorafgaand aan 
de werkzaamheden aan het apparaat en 
dek onderdelen in de omgeving die onder 
spanning staan af!

De Smart Control moet in de inbouwdoos SC 7 EBG 
worden gemonteerd.
Let bij montage van de inbouwdoos op de stand:
 - zonder eNet-visualisatie:

verticaal of horizontaal
 - met eNet-visualisatie:

verticaal
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De inbouwdoos moet precies zijn uitgelijnd en vlak in 
de wand zijn gemonteerd.
• Houdmagneet (2) aan de achterkant van de 

Smart Control (4) erin schroeven.

• LAN (PoE+) aansluiten.
• Optionele voedingsspanning aansluiten.
• De Smart Control in de inbouwdoos plaatsen.

Voor optimale bevestiging magneet instellen. 
Daarvoor de kop van de magneet iets eruit of erin 
schroeven.

• Borgschroef (1) onder designplaat (3) vastdraai-
en.

• Designplaat plaatsen.

Inbedrijfname
Na aansluiting van het apparaat moet u de instellin-
gen voor de ingebruikname kiezen.
Instellingen – Overzicht menustructuur
 - Algemeen/design

 - Taal
 - Datum/tijd

 - Displaybesturing / Lockscreen
 - Systeem/toegang

 - Wachtwoordbeveiliging
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Instellingen openen
• JUNG-logo in het hoofdmenu (JUNG Launcher) 

selecteren.
Het menu wachtwoordinvoer verschijnt.

• Wachtwoord invoeren.
Het vooraf ingestelde wachtwoord is „0000“.
Het menu Instellingen verschijnt.

Taal selecteren
• Instellingen openen.
• Het menu „Algemeen / design“ selecteren.
• Submenu „Taal“ selecteren.
• „Taalkeuze“ selecteren.

De beschikbare talen worden weergegeven.
• Taal selecteren.

Taal is geselecteerd.
Datum en tijd selecteren
• Instellingen openen.
• Het menu „Algemeen / design“ selecteren.
• Submenu „Datum / tijd“ selecteren.
• Instellingen kiezen:

 - autom. datum / tijd: geactiveerd
 - autom. tijdzone: gedeactiveerd
 - Tijdzone selecteren (bijv. GMT+2)
 - 24-uursformaat: geactiveerd

Wachtwoord wijzigen
• Instellingen openen.
• Menu „Systeem / toegang“ selecteren.
• Submenu „Wachtwoordbeveiliging“ selecteren.

Het menu wachtwoordinvoer verschijnt.
• Huidig en nieuw wachtwoord invoeren. 

Geen nieuw wachtwoord invoeren om zonder 
wachtwoordbeveiliging door te gaan.

• Wachtwoorden met knop „OK“ bevestigen. 
Wachtwoord is gewijzigd.

App-koppeling in het hoofdmenu maken
• Bereik / tegel in het hoofdmenu lang aanraken.

Opvraag van Google Play verschijnt.
• Opvraag annuleren.

App-lijst verschijnt.
• App selecteren.

Opvraag symbool en aanduiding verschijnt.
• Symbool en aanduiding wijzigen of behouden.

App-koppeling wordt in het hoofdmenu weerge-
geven.

Firmware actualiseren
Voorwaarde: internetverbinding
Voorwaarde: App „Systeemupdate“ in het hoofdmenu
• App „Systeemupdate“ selecteren.

App wordt gestart.
• „Online naar updates zoeken“ selecteren.

Firmware wordt automatisch bijgewerkt.

Bediening
Het apparaat wordt met vooraf geïnstalleerde apps 
bediend.
De apps moeten in het hoofdmenu worden gestart.
Gedetailleerde informatie over de bediening en 
configuratie van het apparaat vindt u in de product-
documentatie. De productdocumentatie kan op onze 
website worden gedownload.

Reiniging
 i De reinigingsmodus wordt met de app „Screen-
cleaner“ gestart.

Geschikte reinigingsmiddelen:
water, vetoplossing, glasreiniger, alcohol en 
isopropanol
Niet geschikt voor de reiniging:
schurende doeken of scherpe reinigingsmiddelen
• Reinigingsmodus starten of apparaat uitschake-

len om het touchscreen te blokkeren.
• Reinigingsmiddel of water op doek aanbrengen.

Niet direct op het apparaat aanbrengen.

• Voorkant met doek reinigen.
Reinigingsmiddel mag daarbij niet in het apparaat 
komen.

• Apparaat na de reiniging weer inschakelen of 
wachten totdat de reinigingsmodus na 30 secon-
den automatisch eindigt.

Technische specificaties
Beeldschermdiagonaal 178 mm / 7,0 inch
Resolutie 1024 x 600 WSVGA
Frameafmetingen (B x H) 206 x 150 mm
Opgenomen vermogen max. 7 W
Voeding 

 Power over Ethernet Plus (PoE+) 
 volgens IEEE 802.3at of DC 12 ... 32 V 
 via externe netadapter

Formaat  16:9
Besturingssysteem  Android 6
Processor  Cortex-A53
Werkgeheugen  2 GB
Massageheugen  16 GB Flash
Omgevingstemperatuur 0 ... +30 °C

Toebehoren
Netadapter  NT 2415 REG VDC
Inbouwdoos  SC 7 EBG

Garantie
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke 
bepalingen via speciaalzaken.


