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1. Apăsați pentru înregistrare.

Introducere

Înregistrarea contului

Aplicația Door Entry

Aplicația gratuită DOOR ENTRY este concepută pentru a vă ajuta să interacționați cu unitatea 
dvs. Classe 300X. După înregistrare și autentificare, trebuie să realizați asocierea aplicației cu 
dispozitivul; în această etapă, aveți următoarele opțiuni:

– să răspundeți unui apel video de la Panoul Exterior;

– să utilizați funcția CALL HOME (respectiv, să apelați unitatea dvs. Classe 300X)

– să vizualizați imaginile înregistrate de panourile exterioare și de camerele video;

– să deschideți yalele asociate Panourilor Exterioare;

– să activați dispozitivele generice de acționare conectate la sistem;

– să actualizați versiunea de software a unității dvs. Classe 300X.

Pentru a putea folosi aplicația DOOR ENTRY mai întâi trebuie să vă înregistrați și să utilizați în acest 
fel funcțiile interfeței cu unitatea dvs. 300X. 
Deschideți aplicația apoi urmăriți instrucțiunile de înregistrare: 
După crearea contului, acesta va fi unic pentru toate aplicațiile dispozitivelor Legrand/BTicino 
conectate

Pentru descărcarea aplicației DOOR ENTRY (de pe platforma App Store, pentru dispozitive 
iOS și Play Store, pentru Android), scanați codul QR cu telefonul dvs. smartphone:

Același cod QR se găsește și pe pagina de informații a dispozitivului.

Bine ați venit la 
Door Entry

J.Smith@legrand.com

Parolă

Ați uitat parola?

Doriți să eliminați contul?

Ține-mă minte

Acces

Înregistrat

1

A. Deschide pagina de contacte cu diverse referințe pentru asistență.

A
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5. Permiteți sau nu permiteți utilizarea datelor dvs. în diferite scopuri.

6. Pentru acceptarea informațiilor de confidențialitate, bifați căsuța (obligatoriu).

7. Apăsați pentru salvare.

8. Apăsați pentru continuare.

După confirmare, sistemul transmite datele (Parola temporară) la adresa de e-mail indicată de dvs. 
în etapa de înregistrare pentru accesarea inițială.

Ok

CONT CREAT

Bine ați venit
James Smith

Un e-mail conținând parola 
dvs. temporară de acces a fost  

trimis la adresa dvs. de internet

CONT NOU

Nume

Nume* *Câmpuri obligatorii

Prenume

Prenume*

E-mail

E-mail*

Ţara

Ţara*

Adresa

Adresa

COD POȘTAL Oraş

COD POȘTAL Oraş

E-mail

Adresa

Adresa

Provincia

Provincia

COD POȘTAL Oraş

COD POȘTAL Oraş

Ţara

Ţara*

CONT NOU

Ok

CONT NOU

evaluați calitatea serviciului furnizat în 
numele dvs.

Scopuri de comercializare, conform 
punctului (4) litera b), incluzând modalități 
de prelucrare cu sisteme automate (Sms, 
Mms, Fax, poștă electronică) și metode 
tradiționale

Comunicarea datelor către terți în scopurile 
descrise în cadrul informațiilor de utilizare

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Nu sunt de acord

Nu sunt de acord

CONT NOU

Termeni și condiții

Informații privind confidențialitatea

Accept termenii și condițiile 
specificate în link-ul anterior

În special, puteți permite BTicino S.p.A să 
folosească datele dvs. pentru:

determinarea gradului de satisfacție a 
cumpărătorului, conform punctului (4) litera 
a), incluzând modalitatea de prelucrare și de 
comunicare către companie, care va evalua 
calitatea serviciilor furnizate în numele dvs.

Scopuri de comercializare, conform punctului 
(4) litera b), incluzând modalități de 
prelucrare cu sisteme automate (Sms, Mms, 
Fax, poștă electronică) și metode tradiționale

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Scopuri de comercializare, conform 
punctului (4) litera b), incluzând modalități 
de prelucrare cu sisteme automate (Sms, 
Mms, Fax, poștă electronică) și metode 
tradiționale

Comunicarea datelor către terți în scopurile 
descrise în cadrul informațiilor de utilizare

Sunt de acord

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Nu sunt de acord

CONT NOU

Am citit și sunt de acord cu 
informațiile referitoare la 
confidențialitate

Confirmare

2. Introduceți datele dvs.

3. Apăsați pentru salvare.

4. Bifați pentru acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare descrise în textul alăturat 
(obligatoriu).

8

2

4

3

7

5

6

5

5
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9. Introduceți adresa de e-mail.

10. Introduceți Parola primită pe adresa dvs. de e-mail.

11. Apăsați pentru accesare.

12. Din motive de securitate, introduceți o nouă Parolă cu următoarele caracteristici: 
– lungime de cel puțin 8 caractere; 
– trebuie să conțină cel puțin o literă și o cifră; 
– trebuie să fie diferită de ultimele 5 parole utilizate.

13. Introduceți parola din nou.

14. Apăsați pentru confirmare. Dacă procedura a fost finalizată cu succes, veți primi o confirmare 
pe adresa dvs. de e-mail.

În această fază, sistemul vă oferă un tutorial referitor la modalitatea de asociere a sistemului dvs. 
Classe 300X la aplicația DOOR ENTRY.

Observație: dacă sistemul dvs. Classe 300X este deja asociat și doriți să adăugați un alt utilizator căruia 
să îi atribuiți permisiunea de a folosi aceleași funcții, trebuie să îi trimiteți o invitație prin intermediul 
procedurii dedicate direct de pe telefonul dvs. smartphone. 
Puteți utiliza același cont simultan pe mai multe telefoane smartphone.

Bine ați venit la 
Door Entry

J.Smith@legrand.com

••••••••••

Ați uitat parola?

Doriți să eliminați contul?

Ține-mă minte

Acces

Înregistrat

9

11

Arată parola

Ok

MODIFICAȚI PAROLA

Parola nouă*

Confirmare parolă

Lungime maximă 8 caractere, trebuie să 
conțină cel puțin o literă și o cifră. Trebuie să 
fie diferită de ultimele 5 parole utilizate.

12

14

13

10

“MyHome Play: înregistrare utilizator nou”

eliot@legrand.com
a me

Altro

Utilizator nou creat cu numele de utilizator: J.Smith@legrand.com , parola: 19.718.468 
Pentru prima accesare, vă rugăm folosiți aceste informații de autentificare.
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Autentificarea
După înregistrarea pe portal, puteți să vă autentificați introducând adresa de e-mail și Parola.

A. Apăsați pentru a iniția procedura de recuperare a Parolei.

B. Bifați căsuța pentru accesarea ulterioară fără repetarea autentificării.

C. Apăsați pentru a iniția procedura de eliminarea a contului. 
Eliminarea contului este o procedură ireversibilă și este valabilă pentru toate aplicațiile 
dispozitivelor Legrand/BTicino conectate

1. Introduceți adresa de E-mail și Parola.

2. Apăsați pentru accesare.

Observație: după trei încercări eșuate de accesare (parolă greșită) efectuate în decursul unei ore, 
sistemul blochează contul timp de 15 minute.

Observaţie: Chiar și în timpul unei funcționări normale și având căsuța de la punctul B bifată, este 
posibil să vi se solicite să repetați autentificarea. 
Acest comportament este normal și asigură un nivel sporit de securitate contului dvs.

Bine ați venit la 
Door Entry

E-mail

Parolă

Ați uitat parola?

Doriți să eliminați contul?

Ține-mă minte

Acces

Înregistrat

1

2

B

C

A
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Parolă uitată

În această fază Parola contului dvs. a fost resetată și o nouă Parolă pentru accesarea aplicației 
DOOR ENTRY a fost trimisă la adresa de e-mail indicată la punctul 2.

Dacă ați uitat Parola:

1. Apăsați pentru a iniția procedura de recuperare a Parolei.

2. Introduceți adresa de e-mail asociată contului dvs. pentru a primi noua Parolă.

3. Apăsați pentru trimitere.

4. Apăsați pentru a părăsi procedura.

Bine ați venit la 
Door Entry

E-mail

Parolă

Ați uitat parola?

Doriți să eliminați contul?

Ține-mă minte

Acces

Înregistrat

Trimite

BINE AȚI VENIT

E-mail

Introduceți adresa de e-mail 
asociată contului dvs.

PAROLĂ UITATĂ

E-mail trimis

Ok

1

2

4

3
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Eliminarea contului
Puteți elimina un cont urmând procedura.

1. Apăsați pentru a iniția procedura.

2. Apăsați pentru inițiere. Țineți cont de faptul că la finalizarea procedurii, contul dvs. va fi 
complet eliminat.

3. Introduceți adresa de e-mail și Parola contului care trebuie eliminat.

4. Apăsați pentru salvare.

Bine ați venit la 
Door Entry

E-mail

Parolă

Ați uitat parola?

Doriți să eliminați contul?

Ține-mă minte

Acces

Înregistrat

Continuă

Eliminați contul

Sunteți în proces de eliminare a contului. Nu 
mai puteți accesa serviciile care presupun 

existența unui cont

ELIMINAȚI CONTUL

Eliminați contul

Introduceți adresa de e-mail și parola 
pentru confirmarea eliminării contului

ELIMINAȚI CONTUL

J.Smith@legrand.com

••••••••••

1

2

4
3
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Se afișează un mesaj de confirmare

5. Apăsați pentru continuare.

ELIMINAȚI CONTUL

Cont eliminat

Ok

Contul dvs. a fost eliminat 
în mod corect

5
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Asocierea dispozitivului
După înregistrare și prima autentificare (de pe primul smartphone) vi se va prezenta un tutorial. 
Urmați indicațiile acestuia pentru a asocia contul dvs. sistemului Classe 300X.

Dacă această operațiune este executată cu succes, ea va fi necesară doar la prima accesare și vă va 
permite să activați conexiunea dintre cele două dispozitive. 
Puteți invita de asemenea și alți utilizatori să folosească funcțiile sistemului Classe 300X conectat.

Pentru a realiza asocierea, mai întâi conectați sistemul dvs. Classe 300X la o rețea Wi-Fi. 
Dacă procedura este executată cu succes pictograma asociată se aprinde.

Urmând tutorialul pas cu pas, ajungeți la acest ecran. 
În această etapă puteți efectua asocierea.

1. Apăsați pentru a iniția procedura.

Observație: sistemul Classe 300X trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și telefonul 
smartphone pe care este instalată aplicația DOOR ENTRY.

Începe configurarea

Configurare

Acum puteți începe configurarea! 
Apăsați tasta Configurare și așteptați câteva 
momente până la finalizarea procedurii de 

configurare automată.

Configurare în desfășurare

Vă rugăm așteptați câteva momente 
pentru finalizarea corectă 

a configurării

Căutare unitate video internă

1

Acțiuni rapide

10:36  
Marți, 22 aprilie

Activări

Robot telefonic Camere Memo

SetăriApeluri

Monitorizare video 
privată

Yală

Intercom extern

Pager

Descarcă Aplicația Door Entry
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Dacă nu găsiți sistemul Classe 300X în rețea în modul automat, se afișează un ecran unde puteți 
introduce manual adresa IP a sistemului Classe 300X.

Dacă procedura este executată cu succes pictograma asociată se aprinde

2. Apăsați pentru finalizarea procedurii și accesarea paginii de pornire.

3. introduceți adresa IP a sistemului Classe 300X.

4. Apăsați pentru a iniția procedura.

Unitate interioară video 
conectată

Ok

Unitate video internă negăsită

Dacă unitatea video internă a fost conectată 
în mod corect la rețeaua Wi-Fi, recuperați 
adresa dvs. IP și introduceți-o în câmpul 

de mai jos

Adresă IP

Anulare

Configurare

2

3

4

Acțiuni rapide

10:36  
Marți, 22 aprilie

Activări

Robot telefonic Camere Memo

SetăriApeluri

Monitorizare video 
privată

Yală

Intercom extern

Pager

Descarcă Aplicația Door Entry
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DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Sună acasă

DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Sună acasă

Pagina de pornire

A. Meniu retractabil.

B. Selectare și afișare camere sau Panouri Exterioare.

C. Activare yale electromagnetice.

D. Apel către Classe 300X.

A. Denumirea camerei sau a Panoului Exterior.

B. Derulare camere sau Panouri Exterioare.

C. Afișare cameră sau Panou Exterior.

După autentificare, prin intermediul acestei pagini puteți interacționa cu sistemul dvs. Classe 300X 
și cel de videointerfonie. 
De asemenea, puteți efectua diverse setări folosind meniul derulant.

Afișare camere sau Panouri Exterioare
Cu ajutorul acestei funcții puteți afișa imaginile înregistrate de camerele și Panourile Exterioare 
configurate în sistemul Classe 300X de către instalatorul dvs.

B

A

B
C

A

B

C

D
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Întorcând telefonul în poziție orizontală, puteți activa doar yala Panoului Exterior afișat.

1. Selectați camera dorită sau Panoul Exterior.

2. Apăsați pentru afișare.

3. Apăsați pentru afișarea tastei de comutare pe celelalte camere sau Panouri Exterioare și a tastei 
de oprire a înregistrării video.

4. Apăsați pentru comutarea la camera următoare.

5. Apăsați pentru a opri înregistrarea video.

6. Trageți spre dreapta pentru activarea yalei.

7. Apăsați pentru activarea microfonului și comunicați cu Panoul Exterior.

Cameră

Glisați pentru a deschide

DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Sună acasă

2
1

DOOR ENTRY

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Sună acasă

Cameră

DOOR ENTRY

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Sună acasă

Cameră

3
5

4

7 6

A

A. Indicator calitate apel: indică nivelul de calitate al condițiilor (conexiune prin Cloud, Wi-Fi și 3G/4G) 
de comunicații.

Calitate bună

Calitate medie

Calitate slabă
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DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DeGlisați pentru a deschide

Sună acasă

DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice

Sună acasă

Glisați pentru a deschide

DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice

Sună acasă

YALĂ

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

DOOR LOCK

A. Yala Electromagnetică a Panoului Exterior asociat.

B. Yale electromagnetice.

C. Afișarea altor yale electromagnetice, dacă există.

A. Când indicatorul luminos devine verde, yala electromagnetică a fost activată. Dacă acesta rămâne 
roșu, comanda nu a fost efectuată în mod corect.

1. Trageți spre dreapta pentru activarea yalei.

Deschideți yalele
Cu ajutorul acestei funcții puteți deschide yalele Panourilor Exterioare configurate pe dispozitiv de 
către instalatorul dvs.

A

B

C

1

A

Pentru primirea unui apel de la videointerfon
Prin intermediul acestei funcții puteți primi apeluri de la Panoul Exterior.

Observație: pentru a primi apeluri de la Panoul Exterior, trebuie ca această funcție să fie activată.

Observație: numărul yalelor care pot fi afișate pe Pagina de Pornire depinde de caracteristicile 
telefonului dvs. smartphone. Pentru afișarea tuturor yalelor, folosiți meniul derulant.

DOOR ENTRY

Glisați pentru a deschide

Apel primit
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1. Apăsați pentru activarea canalului audio și răspundeți, apelul audio este redat automat în 
modul hands free.

2. Apăsați pentru a comuta de la modul de apel hands free la modul telefon.

3. Dacă este necesar, apăsați pentru dezactivarea microfonului.

4. Puteți, de asemenea, să deschideți yala Panoului Exterior de la care se recepționează apelul, 
acționând comutatorul. Când indicatorul luminos devine verde, yala electromagnetică a fost 
activată. Dacă acesta rămâne roșu, comanda nu a fost efectuată în mod corect.

5. Apăsați pentru terminarea apelului.

* Primele trei telefoane smartphone care primesc apelul vizualizează imaginea video direct înainte 
de a răspunde, celelalte o vizualizează doar după ce se răspunde apelului. 
Răspunsul efectuat de la un dispozitiv le exclude pe celelalte.

DOOR ENTRY

Glisați pentru a deschide

Apel primit

DOOR ENTRY

Glisați pentru a deschide

00:03

1 3 2

DOOR ENTRY

00:25

Glisați pentru a deschide

DOOR ENTRY

00:28

Glisați pentru a deschide

4

5

Cu telefonul smartphone în stand-by, în urma unui apel de la Panoul Exterior: 
– pe Android, se afișează imaginea înregistrată cu pictograma de gestionare a apelului*; 
– pe iOS, se afișează notificarea apelului.
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Call home: Apel către Classe 300X
Prin intermediul acestei funcții, puteți comunica cu unitatea dvs. Classe 300X.

1. Apăsați pentru a apela Classe 300X.

2. Atunci când sistemul Classe 300X răspunde la un apel, comunicațiile audio sunt activate.

Apel activ

Volum

2

DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
YALĂ

Sună acasă

00:16

1
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DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
YALĂ

Sună acasă

DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Call home

Activări

Meniu

Utilizatori

Setări

Cont

Ajutor

Informații

Încheiere Sesiune

Apelurile sunt redate automat în modul hands free.

3. Apăsați pentru a comuta de la modul de apel hands free la modul telefon.

4. Dacă este necesar, apăsați pentru comutarea microfonului pe modul silențios.

5. Apăsați pentru terminarea apelului.

Meniu
Prin intermediul acestui meniu puteți trimite comenzi, gestiona utilizatorii asociați, actualiza 
versiunea dvs. de software a unității Classe 300X, modifica datele contului dvs. și vizualiza 
informații referitoare la aplicație.

1

1. Apăsați pentru deschiderea meniului retractabil.

A. Deschide secțiunea Activări.

B. Deschide secțiunea Utilizatori.

C. Deschide secțiunea Setări.

D. Închide meniul retractabil.

E. Deschide secțiunea Conturi.

F. Deschide pagina contactelor de asistență.

G. Deschide un ecran cu informații referitoare la aplicație (versiune etc.).

H. Închidere sesiune.

A

B

C

E

F

G

H

D

00:16

5
4

3
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Activări
Această secțiune poate fi folosită pentru activarea anumitor dispozitive de acționare (de ex. yale, 
iluminat de grădină etc.). Opțiunile de activare disponibile sunt cele prezente în secțiunea Activări 
a sistemului dvs. Classe 300X.

1. Apăsați pentru activarea yalei.

A. În cazul în care tasta este verde, activarea a fost îndeplinită cu succes. Dacă aceasta rămâne roșie, 
înseamnă ca a apărut o problemă și activarea nu a fost efectuată.

ACTIVĂRI

Yală electromagnetică

Iluminat casa scării

Yală electromagnetică 5

ACTIVĂRI

Iluminat casa scării

Yală electromagnetică 5

Yală electromagnetică

ACTIVĂRI

Iluminat casa scării

Yală electromagnetică 5

Yală electromagnetică

1

A A
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Edward Brown
(E.Brown@legrand.com)

Utilizatori
În această secțiune puteți disocia utilizatorul dvs. și deconecta telefoanele smartphone asociate acestuia. 
Puteți invita de asemenea și alți utilizatori să își asocieze conturile cu sistemul dvs. Classe 300X, 
pentru a putea folosi funcțiile sistemului conectat Classe 300X. 
După ce înregistrarea în portal și autentificarea utilizatorului invitat, acesta este afișat în listă cu 
telefoanele smartphone conectate la acesta.

Invitați

Invitați alți utilizatori să se asocieze cu 
unitatea dvs. video internă

Utilizatori și dispozitive

UTILIZATORI

James Smith
(J.Smith@legrand.com)

Edward Brown
(E.Brown@legrand.com)

A

B

1. Apăsați pentru deschiderea secțiunii de utilizatori.

2. Apăsați pentru afișarea telefoanelor smartphone asociate utilizatorului.

A. Începeți procedura.

B. Utilizatori asociați.

F. Telefoane smartphone asociate.

E

C D

2

C. Numele și autentificarea utilizatorului.

D. Disocierea utilizatorului și a tuturor telefoanelor smartphone conectate. 
Puteți deconecta un singur telefon smartphone de la sistemul Classe 300X prin intermediul paginii 
Conturi asociate.

E. Deschideți lista telefoanelor smartphone asociate utilizatorului.

Observaţie: Pentru a vă asocia utilizatorul din nou, este necesar ca un alt utilizator să vă invite sau, 
dacă nu există alți utilizatori, trebuie să reluați procedura de asociere din nou.

Edward Brown
(E.Brown@legrand.com)

smartphone 1

smartphone 2

DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Call home

Activări

Meniu

Utilizatori

Setări

Cont

Ajutor

Informații

Încheiere Sesiune

1

F
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Ok

INVITAȚI

J.Smith@legrand.com

J.Smith@legrand.com

Utilizatorul invitat va avea acces la toate 
funcțiile acestei aplicații Invitație trimisă

Ok

INVITAȚI

La următoarea autentificare, utilizatorul 
invitat va avea acces la unitatea video 

internă

Invită un utilizator

1. Apăsați Invită un alt utilizator.

2. Introduceți adresa de e-mail a utilizatorului pe care doriți să îl asociați și confirmați.

3. Apăsați pentru confirmarea invitației.

4. Apăsați pentru salvare.

2

3 4

Utilizatorul invitat va primi un e-mail conținând o invitație de asociere la sistemul dvs. Classe 300X. 
Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să descarce aplicația DOOR ENTRY, să se înregistreze conform 
procedurii, să se autentifice și să accepte invitația. 
În această etapă, utilizatorul va putea fi găsit în lista conturilor asociate.

Prin această procedură puteți invita alți utilizatori să folosească funcțiile sistemului dvs. 
Classe 300X. În acest fel, aceștia pot utiliza funcțiile sistemului Classe 300X conectat.

Observație: utilizatorul invitat poate să opereze în sistem și să folosească funcțiile sistemului Classe 
300X conectat.

Invitați

Invitați alți utilizatori să se asocieze cu 
unitatea dvs. video internă

Utilizatori și dispozitive

UTILIZATORI

Edward Brown
(E.Brown@legrand.com)1

“MyHome Play: utilizator invitat”

eliot@legrand.com
a me

Altro

Invitația către: J.Smith@legrand.com pentru gestionarea instalației dvs. “Videocitofono” a fost expediată 
corect. (invitație trimisă de E.Brown@legrand.com
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DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Call home

Activări

Meniu

Utilizatori

Setări

Cont

Ajutor

Informații

Încheiere Sesiune

SETĂRI

Actualizarea unității video interne

Înlocuiți unitatea video internă

Setări
În această secțiune puteți actualiza versiunea dvs. de software a sistemului Classe 300X și înlocui 
unitatea dvs. video internă. Această ultimă funcție vă permite înlocuirea dispozitivului deteriorat 
cu unul nou. 
Toate configurațiile vor fi recuperate, în afară de conexiunea dispozitivului la rețeaua Wi-Fi, pe care 
trebuie să o stabiliți înainte de a asocia aplicația.

A

1

1. Apăsați pentru deschiderea secțiunii de setări.

A. Actualizați versiunea software a sistemului Classe 300X.

B. Parcurgeți procedura desemnată pentru înlocuirea Classe 300X.



Classe 300X
Manual de utilizare

96

Unitate interioară video 
conectată

OkContinuă

Înlocuirea unității video interne
Scoateți unitatea video internă din instalație 

și înlocuiți-o cea nouă. 
Asigurați-vă că unitatea video internă și 
telefonul smartphone sunt conectate la 
aceeași rețea Wi-Fi cu acces la internet.

ÎNLOCUIȚI UNITATEA VIDEO INTERNĂ

Înlocuirea sistemului Classe 300X
Dacă doriți să înlocuiți unitățile Classe 300X instalate în sistemul dvs., trebuie să urmați această procedură.

1. Îndepărtați unitatea Classe 300X pe care doriți să o înlocuiți și conectați unitatea cea nouă, 
apoi apăsați pentru continuare.

2. Apăsați pentru finalizarea procedurii.

La accesarea secțiunii, se afișează un ecran de avertizare.

1 2

Configurare în desfășurare

Căutare unitate video internă

Vă rugăm așteptați câteva momente pentru 
finalizarea corectă a configurării

Observație: această procedură vă permite să recuperați toate setările pentru unitatea Classe 300X 
înlocuită, prin intermediul conexiunii la rețeaua Wi-Fi.

DESCĂRCARE

ACTUALIZAREA UNITĂȚII VIDEO INTERNE

Versiune nouă disponibilă

O actualizare este disponibilă pentru 
unitatea dvs. video internă. Unitatea 

video internă va descărca noua versiune 
actualizată. 

Doriți să continuați?

INSTALARE

ACTUALIZAREA UNITĂȚII VIDEO INTERNE

Versiune nouă descărcată

Versiunea actualizată a fost descărcată. 
În timpul instalării unitatea video 

internă nu poate fi utilizată. 
Doriți să continuați?

Note de lansare

ACTUALIZAREA UNITĂȚII VIDEO INTERNE

Descărcare versiune 
actualizată în desfășurare

Așteptați finalizarea descărcării. 
Nu opriți/deconectați unitatea video 

internă.

45%

Actualizare versiune software Classe 300X (doar dacă este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca 
sistemul Classe 300X)
Atunci când se lansează o nouă versiune, veți primi o notificare pe telefonul dvs. smartphone, sau puteți să 
actualizați versiunea dvs. de software a sistemului Classe 300X în orice moment accesând această secțiune.

1. Apăsați pentru descărcarea versiunii actualizate.

2. Apăsați pentru instalarea acesteia.

La accesarea acestei secțiuni, dacă există o versiune actualizată disponibilă, o tastă pentru 
descărcarea acesteia va fi afișată, în caz contrar se afișează versiunea curentă Classe 300X.

1 2

La finalul instalării puteți vizualiza versiunea de software instalată pe sistemul dvs. Classe 300X.

ACTUALIZAREA UNITĂȚII VIDEO INTERNE

Versiune actualizată 
în mod corect

Il videocitofono è ora aggiornato! 
Ultima verificare: 

25-02-2016 (HH:07:08)

ACTUALIZAREA UNITĂȚII VIDEO INTERNE

Actualizare versiune

Așteptați finalizarea instalării. 
Nu opriți/utilizați unitatea video internă.
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DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Call home

Activări

Meniu

Utilizatori

Setări

Cont

Ajutor

Informații

Încheiere Sesiune

CONT

Informații cont

Modificați parola

Eliminați contul

Cont
Contul este comun pentru toate aplicațiile dispozitivelor Legrand/BTicino conectate. 
În această secțiune puteți vizualiza informații referitore la contul dvs. și/sau să îl eliminați.
De asemenea, puteți edita parola dvs. de autentificare.

A

B

C

1. Apăsați pentru gestionarea contului dvs.

A. Vizualizați și editați datele contului dvs.. 

B. Modificați parola contului dvs..

C. Eliminați contul dvs.

1
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Parolă modificată

Ok

Parola nouă*

Confirmare parolă

Parolă curentă

Arată parola

Ok

MODIFICAȚI PAROLA

Lungime maximă 8 caractere, trebuie să 
conțină cel puțin o literă și o cifră. Trebuie să 
fie diferită de ultimele 5 parole utilizate.

CONT

Informații cont

Modificați parola

Eliminați contul

J.Smith@legrand.com

23 Sackville St

Adresa

Provincia

Provincia

COD POȘTAL Oraş

COD POȘTAL Londra

Marea Britanie

Ţara*

CONTUL MEU

Ok

Modificați parola

În această secțiune puteți edita parola utilizată pentru autentificarea contului dvs.

1. Apăsați pentru modificarea parolei.

2. Introduceți parola curentă.

3. Introduceți parola nouă.

4. Confirmați parola nouă.

5. Apăsați pentru salvare.

6. Apăsați pentru finalizarea procedurii.

1

2

6

3

4

5

A

A. Afișează parola necodificată.

Informații cont

În această secțiune puteți edita datele contului dvs. și vizualiza termenii și condițiile de utilizare.

1. Modificați datele.

2. Apăsați pentru salvare.

12
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CONT ELIMINAT

Cont eliminat

Ok

Contul dvs. a fost eliminat 
în mod corect

CONT

Informații cont

Modificați parola

Eliminați contul

Continuă

Eliminați contul

Sunteți în proces de eliminare a contului. Nu 
mai puteți accesa serviciile care presupun 

existența unui cont

ELIMINAȚI CONTUL

Eliminați contul

Introduceți adresa de e-mail și parola 
pentru confirmarea eliminării contului

ELIMINAȚI CONTUL

Parolă

Ștergeți contul

În această secțiune puteți elimina contul dvs. definitiv

1. Apăsați pentru a iniția procedura de eliminarea a contului.

2. Apăsați pentru continuare.

3. Introduceți parola utilizată pentru autentificare.

4. Eliminați contul.

5. Apăsați pentru finalizarea procedurii.

1

3

2

5

4

Observație: după eliminarea contului, nu veți mai putea utiliza funcțiile aplicației. Pentru a le folosi 
trebuie să vă înregistrați din nou.
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Ajutor
În această secțiune puteți vizualiza pagina de contacte pentru serviciile post-vânzări și trimite 
notificări referitoare la eventuale probleme.

Veți fi redirecționat la site-ul www.help.bticino.com

1. Apăsați pentru deschiderea secțiunii Ajutor.

Servicii Clienţi

Servicii Clienţi

Raportați o problemă

1

Servicii Clienţi

Servicii Clienţi

Raportați o problemă

1
Raportați o problemă

Serviciu clienți

Gestionarea jurnalelor

1. Apăsați pentru afișarea paginii contactelor Serviciilor de Suport.

1. Apăsați pentru indicarea unei probleme apărute și pentru trimiterea unei notificări serviciului 
de post-vânzări

2. Descrieți problema pe care doriți să o aduceți la cunoștință în câmpul indicat

3. Apăsați pentru trimiterea mesajului către serviciul de post-vânzări

DOOR ENTRY

Cameră

Apăsați pentru activare

Yale electromagnetice
DOOR LOCK

Call home

Activări

Meniu

Utilizatori

Setări

Cont

Ajutor

Informații

Încheiere Sesiune

1

Raportați o problemă

Trimiteți notificarea

Descrieți problema

23

Notificările dvs. vor fi folosite de către 
dezvoltatorii noștri pentru îmbunătățirea 

serviciului

Pentru mai multe informații referitoare la modalitățile de 
rezolvare a problemelor, apăsați aici

Vă mulțumim că ne ajutați să 
îmbunătățim produsele noastre.


