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Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem 
telekomunikační techniky.

K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří GSM brány, pobočkové ústředny, 
dveřní a výtahové komunikátory. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se již několik let řadí mezi 
100 nejlepších firem České republiky a již dvě desítky let symbolizuje stabilitu a 
prosperitu na trhu telekomunikačních technologií. V dnešní době společnost vyváží do 
více než 120 zemí světa a má exkluzivní distributory na všech kontinentech.

2N  je registrovaná ochranná známka společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jména ®
výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo 
ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem.

Pro rychlé nalezení informací a zodpovězení dotazů týkajících se 2N produktů a služeb 
2N TELEKOMUNIKACE spravuje databázi FAQ nejčastějších dotazů. Na www.faq.2n.cz 
naleznete informace týkající se nastavení produktů, návody na optimální použití a 
postupy „Co dělat, když...".

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 2N  je ve shodě ®
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné 
znění prohlášení o shodě naleznete CD-ROM (pokud je přiloženo) nebo na www.2n.cz.

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2009. 
Všechny vývojové, výrobní a distribuční procesy společnosti jsou řízeny v souladu s 
touto normou a zaručují vysokou kvalitu, technickou úroveň a profesionalitu všech 
našich výrobků.
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1. Změnovník

datum verze změny

1.4.2015 1.0 První verze

4.5.2015 1.1 Přidána sekce hardware

8.3.2016 2.0.x Přidána sekce HTTP API
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2. Účel dokumentu

2N  IndoorTouch®   slouží k izolaci funkcionality, která je specifická pro API (IA) 2N  ®
, a umožňuje její sdílení s aplikacemi třetích stran nebo může být využita IndoorTouch

zákaznickým launcherem.

HTTP API (HA)2N  IndoorTouch ®  poskytuje aplikacím třetích stran možnost 

konfigurovat a ovládat vybrané části systému a aplikaci pro volání .2N  IP Mobile®

Upozornění

HTTP API služba je licencovaná pod  91378395 2N Indoor Touch HTTP 
API license.
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3.1 Architektura a funkce
Základem je démon napsaný v programovacím jazyku C, který tvoří vrstvu nad jádrem 
OS Linux. Ten periodicky provádí potřebné akce, jako např. kontrolu nastavení sítě, 
platnost licence, řízení LED apod., a dále nabízí rozhraní pro funkce skrze C knihovnu. 
S knihovnou komunikuje pomocí Unix Socketu. Tato knihovna může být využita 
dalšími C programy (např. pro použití v update a recovery režimech). Knihovna je také 
zahrnuta do API androidu, kdy je vytvořeno rozhraní v Javě android.hardware.
IndoorTouch, které umožňuje volat funkce knihovny skrze JNI. V Javě tvoří rozhraní 
třída android.hardware.IndoorTouch.
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3.2 Hardware
3.2.1 Vstupy a výstupy

3.2.1 Vstupy a výstupy

3.2.1.1 HW v4-00-00

3.2.1.1 HW v4-00-00

ID Označení Jméno Restrikce

AIN0/1 ANALOG IN 1/2 Analog Input 0–5 V DC 1,5 Mohm

GP_OUT1/2 OUTPUT 1/2 Digital Output Voh = 3,3 V DC 0,33 mA

GP_IN1/2 INPUT 1/2 Digital Input Vihmax = 5 V DC 100 kohm

GP_IO1/2 IN (OUT) 1/2 Digital Input/Output Vihmax = 3,3 V DC (100 ohm

serial resistor), Voh = 3,3 V DC

4 mA (100 ohm serial resistor)

Relay0/1 REL 1/2 Relay contact data: max 30 V DC 2 A.

DC 12 V +/- IN = power input:

Vinmax = 12 V DC Imax = 1 A.

DC 12 V + OUT = power output:

Vout = 12 V DC Imax = 100 mA

  DC 12 V+ OUT + 12 V output Imax = 300 mA

  DC 12 V+ IN + 12 V input Imin = 1000 mA

  GND Ground  
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3.3 API celky
Funkce API jsou zapouzdřeny v java třídě android.hardware.IndoorTouch. Všechny 
metody jsou statické a nevyžadují instanci třídy. API se dělí na následující celky:

3.3.1 LEDs

3.3.2 GPIO

3.3.3 Systém

3.3.4 Licence

3.3.5 Ethernet

3.3.1 LEDs
Rozhraní pro notifikace pomocí LED diod je navrženo tak, aby mohlo být použito 
zároveň jak pro GPIO, tak i pro PWM řízení LED. Notifikace jsou realizovány pomocí 
tzv. efektů. Efektem je vektor přechodů jasů pro každou definovanou barvu LED diody 
s definovaným časem přechodu. V případě GPIO LED se intenzita prahuje pro hodnotu 
zap/vyp. Knihovna obsahuje již některé předdefinované efekty, uživatel si může 
dodefinovat další.

3.3.1.1 Přidání efektu

3.3.1.2 Odebrání efektu

3.3.1.3 Aktivace efektu

3.3.1.4 Deaktivace aktivního efektu

3.3.1.5 Existence efektu

3.3.1.6 Zapnutí efektů

3.3.1.7 Notifikace podsvícení displeje

3.3.1.1 Přidání efektu

int IndoorTouch.LedsAddEffect(String effectName, int continuity, String 
transitions, int effectLedMask, int usedLedMask);

1. Argument značí název efektu. Pakliže efekt již existuje, je vrácena chyba 
RC_ERR_EXIST

2. Argument může nabývat těchto hodnot: LED_EFFECT_CONTINUITY_SINGLE, 
LED_EFFECT_CONTINUITY_REPEATING, LED_EFFECT_CONTINUITY_KEEP. 
Tyto hodnoty značí, co se stane, když vektor přechodů skončí. Hodnota SINGLE 
efekt ukončí a odstraní z databáze aktivních efektů. Zvolením  začne REPEATING
efekt znovu od začátku. Zvolením  zůstane efekt aktivní, ale bude KEEP
zobrazovat poslední finální hodnotu přechodu.
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3. Transitions je řetězec přechodů. Je ve formátu <počáteční jas>,<cílový jas>,
< č a s  p ř e c h o d u  v  m s > ,  …  .
Počet čísel v řetězci musí být dělitelný třemi a obsahovat alespoň jeden přechod.

4. Maska použitých LED pro vlastní efekt. Tyto LED budou ovlivněny 
definovaným přechodem.

5. Maska použitých LED. Obsahuje všechny bity z masky argumentu 4 plus další, 
u kterých bude hodnota jasu 0. Ostatní LED nejsou efektem dotčeny a mohou 
používat jiný efekt, který používá množinu LED disjunktní s tímto efektem. 
Momentálně dostupné LED pro efekty jsou:

LED_RED = 0x01;

LED_GREEN = 0x02

LED_BLUE = 0x04;

LED_NFC = 0x08;

Příklad definování efektu pro blikání červenou diodou:

IndoorTouch.LedsAddEffect("test-r", LED_EFFECT_CONTINUITY_REPEATING,"0,2
55,1000,255,0,1000", LED_RED, LED_RED | LED_GREEN | LED_BLUE));

Momentálně má knihovna předdefinovaný efekt „red-blink-missedcalls“ pro blikání 
červenou.

Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_EXIST = -3; efekt s daným jménem už je definován

IndoorTouch.RC_ERR_INVALID = -5; neplatné argumenty funkce

IndoorTouch.RC_ERR_MAXREACHED = -10; maximální počet definovaných 
efektů byl překročen.

3.3.1.2 Odebrání efektu

int IndoorTouch.LedsRemoveEffect(String effectName);

Odebere efekt z definovaných efektů. Pokud je takto definovaný efekt aktivní, volání 
t é t o  f u n k c e  n a  n ě j  n e m á  v l i v .
Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_NOTEXIST = -4; efekt s daným jménem neexistuje
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3.3.1.3 Aktivace efektu

int LedsActivateEffect(String effectName, int priority);

Aktivuje efekt s danou prioritou. Jsou předdefinovány priority 
LED_PRIORITY_INFO=10, LED_PRIORITY_WARNING=20, 
LED_PRIORITY_CRITICAL=30. Vyšší priorita přebíjí nižší prioritu. To znamená, že 
pokud je již aktivní efekt pro zvolené LED diody s nižší prioritou a spustí se efekt s 
vyšší prioritou, bude se řídit efektem s vyšší prioritou. Pokud bude po skončení efektu 
s vyšší prioritou efekt s nižší stále trvat, stane se aktivním. Tímto způsobem se 
aplikace nemusí starat o sdílení LED s ostatními aplikacemi, stačí, když si aktivují efekt 
s adekvátní prioritou. Defaultně se automaticky aktivuje backlight notifikace modrou 
L E D ,  k t e r á  s e  a k t i v u j e  s  p r i o r i t o u  9 .
Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_NOTEXIST = -4; efekt s daným jménem neexistuje

IndoorTouch.RC_ERR_DENIED = -7; notifikace jsou zakázány

IndoorTouch.RC_ERR_MAXREACHED = -10; maximální počet spuštěných efektů 
byl překročen

IndoorTouch.RC_ERR_PRIORITY = -11; je spuštěn efekt se stejnou maskou LED a 
stejnou prioritou

3.3.1.4 Deaktivace aktivního efektu

int IndoorTouch.LedsEffectDisable(String effectName);

Odebere okamžitě aktivní efekt. Hodnoty jasů LED zůstanou na hodnotě, která byla 
platná v době odebrání efektu. Pokud je aktivní efekt s nižší prioritou a ovládá 
podobné LED, budou hodnoty hned přenastaveny. RGB LED mají ve výchozím stavu 
aktivní backlight notifikaci, tudíž po ukončení notifikace je hodnota nastavena na 
č e r n o u  n e b o  m o d r o u .
Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_NOTEXIST = -4; efekt s daným jménem neexistuje
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3.3.1.5 Existence efektu

int IndoorTouch.LedsEffectExists(String effectName, int existence);

Vrací existenci efektu effectName ve zvolené databázi existence:

LED_EFFECT_EXISTENCE_ACTIVE: aktivně spuštěných efektů

LED_EFFECT_EXISTENCE_DEFINED: definovaných vektorů efektů

Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_NOTEXIST = -4; efekt s daným jménem neexistuje ve 
zvolené databázi.

3.3.1.6 Zapnutí efektů

int IndoorTouch.LedsEffectsEnable(boolean enable);

Defaultně jsou zapnuty, při vypnutí jsou aktivace efektů ignorovány a vypnuty, kromě 
n o t i f i k a c e  p o d s v í c e n í  d i s p l e j e .
Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

3.3.1.7 Notifikace podsvícení displeje

int IndoorTouch.LedsEnableBacklightNotification(boolean enable);

Pokud je zapnuto, při vypnutí displeje (přechodu do sleep) se zobrazí modrá LED 
d i o d a .
Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem
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3.3.2 GPIO

3.3.2.1 Načtení GPIO pinu

3.3.2.2 Nastavení GPIO pinu

3.3.2.3 Uzamknutí GPIO pinu

3.3.2.4 Odemknutí GPIO pinu

3.3.2.5 Zjištění směru přepínatelných GPIO

3.3.2.6 Nastavení směru přepínatelných GPIO

3.3.2.7 Nastavení hodnoty při nesepnutém pinu

3.3.2.8 Detekce změny hodnoty GPIO vstupu

3.3.2.1 Načtení GPIO pinu

int IndoorTouch.GPIOGet(int pin);

Přečte aktuální hodnotu GPIO registru. Pin je jedna z možností:

IndoorTouch.GPIO_PIN_IN1 = 0x01;

IndoorTouch.GPIO_PIN_IN2 = 0x02;

IndoorTouch.GPIO_PIN_OUT1 = 0x04;

IndoorTouch.GPIO_PIN_OUT2 = 0x08;

IndoorTouch.GPIO_PIN_IO1 = 0x10;

IndoorTouch.GPIO_PIN_IO2 = 0x20;

IndoorTouch.GPIO_PIN_RELAY1 = 0x40;

IndoorTouch.GPIO_PIN_RELAY2 = 0x80;

Návratovou hodnotou je {0,1} nebo

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_SYS = -6; systémová chyba (nepodařilo se načíst hodnotu 
apod. )

IndoorTouch.RC_ERR_DENIED = -7; systémová chyba (GPIO neexistuje)

3.3.2.2 Nastavení GPIO pinu

int IndoorTouch.GPIOSet(int pin, int value);

Kde pin je index pinu, viz , value je hodnota {0,1}.3.3.2.1  Načtení GPIO pinu
Návratová hodnota je:
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IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_SYS = -6; systémová chyba (nepodařilo se zapsat 
hodnotu apod. )

IndoorTouch.RC_ERR_DENIED = -7; GPIO neexistuje nebo není zapisovatelné

IndoorTouch.RC_ERR_LOCKED = -8; je zamknuté jiným procesem pomocí 
GPIOLock

3.3.2.3 Uzamknutí GPIO pinu

int IndoorTouch.GPIOLock(int pin);

Kde pin je index pinu, viz . Uzamkne tento PIN pro použití s 3.3.2.1 Načtení GPIO pinu
aktuálním procesem. Jiný proces může hodnotu načítat, ale nastavení skončí chybou 
R C _ E R R _ L O C K E D .
Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_LOCKED = -8; už je zamknuté jiným procesem pomocí 
GPIOLock

3.3.2.4 Odemknutí GPIO pinu

int IndoorTouch.GPIOUnlock(int pin);

Kde pin je index pinu, viz . Odemkne zvolený pin, který byl 3.3.2.1 Načtení GPIO pinu
dříve uzamknut pomocí GPIOLock.

Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_LOCKED = -8; už je zamknuté jiným procesem pomocí 
GPIOLock

IndoorTouch.RC_ERR_NOTLOCKED = -9; pin není zamknutý, není třeba jej 
odemykat
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3.3.2.5 Zjištění směru přepínatelných GPIO

int IndoorTouch.GPIOGetDirection(int pin);

Pin je index pinu, viz . Piny GPIO_PIN_IO1 a GPIO_PIN_IO2 lze 3.3.2.1 Načtení GPIO pinu
přepínat pro vstup/výstup. Tímto příkazem lze zjistit momentálně nastavený směr. 
Výchozí stav po spuštění je GPIO_DIRECTION_IN.

Návratová hodnota je:

IndoorTouch.GPIO_DIRECTION_IN = 1;

IndoorTouch.GPIO_DIRECTION_OUT = 2;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_SYS = -6; systémová chyba (nepodařilo se přečíst 
hodnotu apod. )

IndoorTouch.RC_ERR_DENIED = -7; GPIO neexistuje nebo není přepínatelné

3.3.2.6 Nastavení směru přepínatelných GPIO

int IndoorTouch.GPIOSetDirection(int pin, int direction);

Nastavuje směr přepínatelného GPIO pinu. Pin je index pinu, viz 3.3.2.1 Načtení GPIO 
. Toto přepnutí má platnost do příštího restartu ICU anebo dalšího přenastavení, pinu

stav není ukládán do konfigurace.

Direction je jedna z hodnot:

IndoorTouch.GPIO_DIRECTION_IN = 1;

IndoorTouch.GPIO_DIRECTION_OUT = 2;

Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_SYS = -6; systémová chyba (nepodařilo se nastavit 
hodnotu apod.)

IndoorTouch.RC_ERR_DENIED = -7; GPIO neexistuje nebo není přepínatelné
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3.3.2.7 Nastavení hodnoty při nesepnutém pinu

int IndoorTouch.GPIOSetActiveLow(int pin, int value);

Pin je index pinu, viz . Value je {0,1}. Platné pro piny 3.3.2.1  Načtení GPIO pinu
G P I O _ P I N _ I O 1  a  G P I O _ P I N _ I O 2 .
Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

IndoorTouch.RC_ERR_SYS = -6; systémová chyba (nepodařilo se nastavit 
hodnotu apod.)

IndoorTouch.RC_ERR_DENIED = -7; GPIO neexistuje nebo není přepínatelné

3.3.2.8 Detekce změny hodnoty GPIO vstupu
Java GUI rozhraní je převážně řízeno zprávami. Periodické načítání GPIO vstupů je z 
programátorského hlediska komplikace z důvodu rychlostního omezení, vysoké režie 
JNI a zpoždění díky komunikačním intervalům mezi Javou a démonem. Proto je pro 
detekci změn GPIO hodnot k dispozici pomocná vnořená statická třída IndoorTouch.

. Ta při vytvoření své instance spustí vlákno, které periodicky kontroluje GPIOWatcher
stav GPIO vstupů, a při změně zavolá svoji metodu public void OnGPIOChanged(int 

 skrze Android Looper, tj. vykonání obsahu této metody se provádí již v gpio, int value)
UI vlákně. Uživatel, který tedy chce sledovat stav GPIO, si vytvoří syna této třídy a 
přetíží si tuto metodu. Poté vytvoří instanci této třídy. Příklad:

class MyWatcher extends IndoorTouch.GPIOWatcher {
    public MyWatcher(int mask) {
        super(mask);
    }
    @Override
    public void OnGPIOChanged(int gpio, int value) {
        if (gpio == IndoorTouch.GPIO_PIN_IN1) {
        // do the magic
        }
    }
}
protected IndoorTouch.GPIOWatcher mWatch = new MyWatcher( IndoorTouch.
GPIO_PIN_IN1 | IndoorTouch.GPIO_PIN_IN2);

GPIOWatcher má dva konstruktory:

public GPIOWatcher(int watchMask)
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public GPIOWatcher(int watchMask, int updateMs)

watchMask je bitové pole GPIO pinů, které budou sledovány. UpdateMs značí počet 
milisekund, které uplynou mezi jednotlivou kontrolou GPIO vstupů. Výchozí hodnota je 
200.

3.3.3 Systém
Po startu modulu se nastaví seriová konzole na rychlost 115200 bps a povolí se telnet 
na ethernet rozhraní na defaultním portu 2323. Launcher jej může později zakázat, ale 
v základu je telnet vždy povolen.

3.3.3.1 CPU scaling

3.3.3.2 Display uptime

3.3.3.3 Overheat detection

3.3.3.4 Vypnutí bootscreen

3.3.3.5 Telnet

3.3.3.1 CPU scaling
Modul periodicky kontroluje podsvícení displeje. Pokud je displej vypnut a je povoleno 
scalování CPU, pak sníží rychlost CPU z 1 Ghz na 300 Mhz. Tuto funkcionalitu lze 
zapnout/vypnout pomocí:

int IndoorTouch.SysEnableCPUDownscale(boolean enable);

V launcheru ji lze vypnout v menu Display-Powersave CPU when display is off.
Návratová hodnota je:

IndoorTouch.RC_OK = 0;

IndoorTouch.RC_ERR_CONN = -1; chyba při spojení s API démonem

3.3.3.2 Display uptime
Modul periodicky kontroluje podsvícení displeje. Pokud je displej zapnut, pak počítá 
počet sekund, kdy byl displej rozsvícen. Každé uplynulé dvě minuty hodnotu uloží do 
EEPROM (šetření cyklů zápisů). Hodnota je určena jen pro techniky a je dostupná 
příkazem telnetu:

setpkey get hw_cfg.cfg.display_uptime (hodnota je v sekundách).

Celkový čas běhu IndoorTouch lze zjistit příkazem:
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cat /proc/device_uptime (hodnota je v hodinách).

Funkce je zapnuta vždy a nelze její funkcionalitu pomocí API ovlivňovat.

3.3.3.3 Overheat detection
Kontrola přehřátí zařízení probíhá každých 30 sekund. Pokud je překročen nastavený 
limit teploty, poté se vypne displej (pokud je povolené CPU scaling, tak se také 
podtaktuje procesor). Mezi okamžikem detekce přehřátí a vypnutím displeje je 5s 
interval, který umožňuje GUI zobrazit varování o přehřívání zařízení. Limit pro aktivaci 
vypnutí displeje se nastavuje funkcí:

int IndoorTouch.SysSetMaxTemperature(float tempDeg);

Kde argumentem je teplota ve stupních Celsia. GUI může zjistit aktuální teplotu 
pomocí funkce:

float IndoorTouch.SysGetDeviceTemperature();

Výsledkem je teplota ve stupních Celsia. GUI může detekovat přehřívání pomocí 
periodického volání funkce:

boolean IndoorTouch.SysIsOverheating();

3.3.3.4 Vypnutí bootscreen

int IndoorTouch.SysDisableBootScreen();

Vypínání boot animace provádí IndoorTouch launcher (custom launcher si musí 
animaci vypnout, jinak se systém nezobrazí).

3.3.3.5 Telnet
Telnet je defaultně po spuštění zapnut knihovnou, launcher ho může na základě 
konfigurace vypnout. Zapnutí nebo vypnutí telnetu provádí metoda:

boolean IndoorTouch.SysEnableTelnet(boolean enable);
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3.3.4 Licence

3.3.4.1 Dekódování licenčního klíče

3.3.4.2 Získání produktového klíče

3.3.4.3 Získání sériového čísla

3.3.4.4 Detekce platnosti produktového klíče

3.3.4.5 Nastavení produktového klíče

3.3.4.1 Dekódování licenčního klíče

LicInfo IndoorTouch.LicUnpackProductKey(String productCode, String 
serial);

ProductCode je klíč s alfanumerickými znaky ve formátu „XXXXX-XXXXX-XXXXX-
“ .X X X X X - X X X X X

Serial je sériové číslo, které náleží k produktovému klíči, ve formátu .##-####-####

Funkce rozbalí informace do statické třídy IndoorTouch.LicInfo:

static public class LicInfo {
    public boolean valid;
    public int hours;
    public int flags;
}

Valid značí, zda je licenční klíč platný pro zvolené sériové číslo. Hours je počet 
licencovaných hodin. Hodnota 0 znamená, že zde není limit hodin. Flags značí licenční 
příznaky, např. 1 značí možnost instalovat zákaznické aplikace.
Funkce povoluje maximálně 10 volání v průběhu 5 sekund. Každé další volání je možné 
až po uplynutí dalších 5 sekund. V případě vyčerpání počtu pokusů anebo systémové 
chyby metoda vrací .null

3.3.4.2 Získání produktového klíče

String IndoorTouch.LicGetProductKey();
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3.3.4.3 Získání sériového čísla

String IndoorTouch.LicGetSerialNumber();

3.3.4.4 Detekce platnosti produktového klíče

boolean IndoorTouch.LicIsCurrentLicenceValid();

3.3.4.5 Nastavení produktového klíče

boolean IndoorTouch.LicSetProductKey(String productKey);

Metoda nastavuje produktový klíč do EEPROM . Pokud klíč není pro 2N  IndoorTouch®
sériové číslo  platný anebo nastala systémová chyba, metoda vrátí 2N  IndoorTouch®

, jinak .false true

3.3.5 Ethernet
Vzhledem k faktu, že Android JB v základu podporuje pouze DHCP nastavení 
ethernetu a v Android API pro něj chybí podpora a možnost nastavení v UI, je 
nastavování ethernet řešeno zvlášť rozhraním, dokud nebude k dispozici oficiální 
podpora anebo nebude do systému implementována podpora vlastní.

3.3.5.1 Zjištění stavu

3.3.5.2 Nastavení DHCP aktivní sítě

3.3.5.3 Nastavení statických adres sítě

3.3.5.4 Deaktivace ethernet rozhraní

3.3.5.1 Zjištění stavu

NetInfo IndoorTouch.NetEthGetInfo();

Funkce vrací statickou třídu : IndoorTouch.NetInfo
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static public class NetInfo {
    public boolean active;
    public boolean dhcpUsed;
    public String ip;
    public String mask;
    public String dns1, dns2;
    public String gateway;
}

Active značí, zda je momentálně síť nastavená, kabel připojen, a tudíž je síť 
aktivní.

DhcpUsed značí, zda je adresa zadána staticky nebo dynamicky skrze DHCP.

ip

mask

dns1

dns2 může nebo nemusí být vyplněna

gateway

V případě systémové chyby metoda vrací .null

3.3.5.2 Nastavení DHCP aktivní sítě
Volání aktivuje ethernet rozhraní s dynamicky načtenou adresou.

int IndoorTouch.NetEthSetDHCP()

3.3.5.3 Nastavení statických adres sítě
Volání aktivuje ethernet rozhraní se staticky definovanými parametry sítě.

int IndoorTouch.NetEthSetStatic(String ip, String mask, String dns1, 
String gateway);

3.3.5.4 Deaktivace ethernet rozhraní

int IndoorTouch.NetEthSetOff();
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3.4 Instalace
Pro aplikace, které jsou součástí AOSP, lze jednoduše importovat Java knihovnu do 
aplikace  a kompilovat jako součást Androidu.(import android.hardware.IndoorTouch)

Pro aplikace vyvíjené externě v Eclipse nebo AndroidStudiu je potřeba do projektu 
zahrnout zdrojový soubor IndoorTouch.java, který se nahraje do java/android

. Poté se importuje do zdrojových kódů aplikace pomocí /hardware/IndoorTouch.java
. Poté lze již funkce používat. Zdrojový soubor import android.hardware.IndoorTouch

IndoorTouch.java je ke stažení .zde

Ladit aplikaci je potřeba přímo na  nebo si funkce knihovny 2N IndoorTouch® 
naemulovat.

https://wiki.2n.cz/download/attachments/6657030/IndoorTouch.java?version=1&modificationDate=1475458401437&api=v2
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4. HTTP API

4.1 Interface

4.1.1 Dotazy

4.1.2 Odpovědi na dotazy

4.1.3 Upozornění

4.2 Příkazy

4.2.1 Řízení session

4.2.1.1 Login

4.2.1.2 Logout

4.2.2 GPIO

4.2.2.1 Získání seznamu GPIO vstupů a výstupů

4.2.2.2 Získání hodnoty vstupu

4.2.2.3 Nastavení hodnoty výstupu

4.2.3 Ovládání 2N® IP Mobile aplikace

4.2.3.1 Vytočení hovoru

4.2.3.2 Příjem hovoru

4.2.3.3 Ukončení hovoru

4.2.3.4 Stav hovoru

4.2.3.5 Získání seznamu dostupných 2N IP interkomů

4.2.3.6 Získání seznamu 2N IP inerkomů přidaných do seznamu 
Devices

4.2.3.7 Změna položek v seznamu přidaných zařízení

4.2.3.8 Aktivace zámku dveří

4.2.3.9 Minimalizace 2N® IP Mobile aplikace

4.2.3.10 Zjištění stavu 2N® IP Mobile aplikace

4.2.3.11 Restart 2N® IP Mobile aplikace

4.2.4 Systém

4.2.4.1 System info a status

4.2.4.2 Restart 2N® Indoor Touch
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4.1 Interface
Komunikace probíhá pomocí HTTPS protokolu, který běží na standardizovaném portu 
443. Autentizace je realizována pomocí loginu a hesla, které se předá při prvním 
připojení. Následně server vrátí klientovi cookie s klíčem sezení, které pak klient 
používá při dalších dotazech. Pokud klient neprovede ve stanoveném čase (aktuálně 
20 minut) další dotazy, je automaticky odhlášen. Další dotazy tedy budou vracet HTTP 
návratový kód 401 (Not authorized). Potom je nutné se znovu přihlásit.

4.1.1 Dotazy

4.1.2 Odpovědi na dotazy

4.1.3 Upozornění

4.1.1 Dotazy
Samotná komunikace je založena na modelu klient-server. Klient dotazem žádá o data 
nebo o provedení příkazu a server mu odpovídá. Dotaz je tvořen URL s volitelnými 
daty v následujícím formátu:

https://<IP>/api/v1/<subsystem>?<parameters>

IP je IP adresa IDT.

<subsystem> je označení části systému, kterou bude chtít klient ovládat

<parameters> jsou upřesňující argumenty dotazu

Např:

https://192.168.254.228/api/v1/gpio?
action=set&name=io2&type=direction&value=out

značí, že v subsystému GPIO chceme přepnout směr přepínatelného GPIO na výstup.

Pokud jsou data, které chce klient v dotazu předat, obsáhlejší, potom se uloží do těla 
HTTP požadavku v JSON formátu (Content-Type: application/json; charset=UTF-8).
Tyto výjimky jsou uvedeny v seznamu parametrů příkazů.

V případě dotazu, který data nepředává, se jedná o HTTP metodu GET. V případě 
předání dat se používá metoda PUT.

4.1.2 Odpovědi na dotazy
Odpověď na dotaz obsahuje vždy JSON data, která mají formát:
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{
    "data": {
        "success": true,
        "array": [
            {
                "serial_number": "54-0562-0293"
            }
        ]
    }
}

Obalující kontejner  je vždy v odpovědi přítomen. Dále je vždy přítomný vnořený data
boolean . Ten je nastaven na hodnotu true, pokud byl (nebo lze předpokládat, success
že byl) příkaz úspěšně proveden. Nicméně momentálně nelze zaručit, že u všech 
příkazů bude hodnota success=true skutečně oznamovat úspěch vykonaného příkazu. 

Například pro příkazy, které  přeposílá na HIP, nemusí mít informaci o 2N  IP Mobile®
úspěšnosti provedení a tedy ji ani nemůže zahlásit. Mezi ně patří metody PUT a 
příkazy, které nevracejí hodnoty – např. volání, otevírání dveří apod. Uživatel tedy musí 
úspěšnost příkazu zjistit jiným dotazem (např. call/status).

Pokud vrátí hodnotu false, tak může být příčinou vícero chyb. Momentálně je HTTP 
API nerozlišuje a konkrétní chybová hlášení budou v případě potřeby implementována 
v následujících verzích. Krátký seznam možných příčin:

Chyba v zadání dotazu – neplatné hodnoty argumentů, chybějící argument, 
neexistující subsystem, chybný formát dat JSON, nesprávná HTTP metoda, apod.

Jedná se o příkaz pro aplikaci , která neběží. Před odesláním 2N  IP Mobile®
příkazu pro  je dobré si příkazem ověřit její spuštění.2N  IP Mobile®

Dále mohou být v kontejneru  další položky. Jejich jména a obsah závisí na data
odeslaném dotazu. V uvedeném příkladu je to pole sériových čísel.

4.1.3 Upozornění
Aktuálně je API použito jak pro poskytování dat pro web rozhraní (REST), tak i pro 
uživatelské potřeby v podobě HTTP API. Tudíž data, která lze vidět a nastavovat na 
webu, mohou být dostupná i v API, přestože nejsou momentálně zdokumentována.

API nyní podporuje pouze jedno přihlášení v čase pro web rozhraní. Pokud tedy bude 
mít uživatel otevřeno web rozhraní a zároveň se přihlásí na další web rozhraní, tak ho 
z předchozího odhlásí. To uživatel pozná ve chvíli, kdy zadá webu další dotaz a bude 
přesměrován na přihlašovací dialog. Tímto je uživateli sděleno, že web používá další 
uživatel, a proto by si neměli navzájem přepisovat data.
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HTTP API toto omezení nemá. Proto je možné mít autentizováno více uživatelů, 
nicméně již není zahrnuta kontrola vzájemného přepisování dat a ošetření tohoto je 
tedy na vývojáři.
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4.2 Příkazy
4.2.1 Řízení session

4.2.2 GPIO

4.2.3 Ovládání 2N® IP Mobile aplikace

4.2.4 Systém

4.2.1 Řízení session

4.2.1.1 Login

4.2.1.2 Logout

4.2.1.1 Login
Slouží k přihlášení uživatele pro danou HTTPS session pomocí jména a hesla. Login je 
defaultně vždy Admin a heslo je shodné s heslem pro vstup do nastavení launcheru 
2N.

URL: https://<IP>/api/v1/login

HTTP Metoda: PUT

Request body: {"login":"<username>","password":"<password>"}

Response code: 200, když je vše v pořádku, jinak 401,405,...

Response data: N/A

V případě, že řešení vyžaduje ovládání vstupů a výstupů na z  2N  Indoor Touch ® 2N IP

, je možné využít nezabezpečené přihlášení do . Toto je interkomu 2N  Indoor Touch®
potřeba nastavit v nastavení Launcheru, viz sekce Software Konfigurace Launcher 

nebo na webu sekce Device / Maintenance. Po povolení této 2N  Indoor Touch ®
možnosti lze použít pro přihlášení následující URL:

https://<IP>/api/v1/login?login=Admin&password=<nastavene_heslo>

Příklad použití:

https://wiki.2n.cz/display/ICU18CZ/.3.3+Konfigurace+Launcher+v3.4.x
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1. Event.KeyPressed Key=1
2. Action.SendHttpRequest uri=https://10.27.1.32/api/v1/login?
login=Admin&password=2n; event=1

Uvedený příklad způsobí, že se   přihlásí do HTTP API 2N IP interkom 2N  Indoor Touch ®
po stisku tlačítka 1.

4.2.1.2 Logout
Odhlásí aktuálně přihlášenou session.

URL: http://<IP>/api/v1/logout

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: 200, když je vše v pořádku, jinak 401, 405, ...

Response data: N/A

4.2.2 GPIO

4.2.2.1 Získání seznamu GPIO vstupů a výstupů

4.2.2.2 Získání hodnoty vstupu

4.2.2.3 Nastavení hodnoty výstupu

4.2.2.1 Získání seznamu GPIO vstupů a výstupů
Vrátí seznam (aktuálně osmi) GPIO, které jsou uloženy v kontejneru array. Name {in1, 
in2, out1, out2, io1, io2, relay1, relay2} je identifikátor vstupu, který je následně použit i 
pro identifikaci GPIO při komunikaci s HTTP API. Direction nabývá hodnot {in, out, io}.

URL: https://<IP>/api/v1/gpio/caps

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby
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Response data:

{
    "data": {
        "success": <boolean>,
        "array": [
            {
                "direction": "<direction>",
                "index": <poadové íslo i/o>,
                "name": "<identifikátor i
/o>"
            },
            ...
        ]
    }
}
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4.2.2.2 Získání hodnoty vstupu
Načte hodnotu vstupu a/nebo směr přepínatelného IO. Name – jméno GPIO, viz sekce 

. Type může nabývat hodnot {value, 4.2.2.1 Získání seznamu GPIO vstupů a výstupů
direction}.

GPIO name {in1, in2}, type=value:

Value nabývá hodnot {0, 1}

GPIO name {io1, io2}, type = direction:

Value nabývá hodnot {in, out}

URL:
https://<IP>/api/v1/gpio?
action=get&name=<string>&type=<string>

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response 

code:

Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data:
{"data":{"value":<bit>,"success":<boolean>}}

4.2.2.3 Nastavení hodnoty výstupu
Nastaví hodnotu výstupu anebo směr přepínatelného IO. Name – jméno GPIO, viz 
sekce . Type může nabývat hodnot 4.2.2.1 Získání seznamu GPIO vstupů a výstupů
{value, direction}.

GPIO name {out1, out2, relay1, relay2}, type=value:

Value může nabývat hodnot {0, 1}

GPIO name {io1, io2}, type = direction:

Value může nabývat hodnot {in, out}

Success může nabývat false v případě, že je GPIO zamknuté pro nastavování jinou 
aplikací.
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URL: https://<IP>/api/v1/gpio?action=set&name=<string>&type=<string>&

value=<bit>

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code:  

Response data: {"data":{"success":<boolean>}}

4.2.3 Ovládání 2N® IP Mobile aplikace

4.2.3.1 Vytočení hovoru

4.2.3.2 Příjem hovoru

4.2.3.3 Ukončení hovoru

4.2.3.4 Stav hovoru

4.2.3.5 Získání seznamu dostupných 2N IP interkomů

4.2.3.6 Získání seznamu 2N IP inerkomů přidaných do seznamu Devices

4.2.3.7 Změna položek v seznamu přidaných zařízení

4.2.3.8 Aktivace zámku dveří

4.2.3.9 Minimalizace 2N® IP Mobile aplikace

4.2.3.10 Zjištění stavu 2N® IP Mobile aplikace

4.2.3.11 Restart 2N® IP Mobile aplikace

4.2.3.1 Vytočení hovoru

URL: https://<IP>/api/v1/call/dial?number=<sip_address>

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: {"data":{"success":true}}
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4.2.3.2 Příjem hovoru
Přijme aktuálně vyzvánějící příchozí hovor.

URL: https://<IP>/api/v1/call/accept

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: {"data":{"success":true}}

4.2.3.3 Ukončení hovoru
Ukončí hovor, který právě probíhá.

URL: https://<IP>/api/v1/call/hangup

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: {"data":{"success":true}}

4.2.3.4 Stav hovoru
Získá stav, ve kterém se momentálně nachází vrstva pro zpracování hovorů. Ten je 
jedním z následujících řetězců:

{Idle, IncomingReceived, OutgoingInit, OutgoingProgress, 
OutgoingRinging, OutgoingEarlyMedia, Connected, StreamsRunning, 
Pausing, Paused, Resuming, Refered, Error, CallEnd, PausedByRemote, 
UpdatedByRemote, IncomingEarlyMedia, Updating, Released, 
EarlyUpdatedByRemote, EarlyUpdating}

Detailnější informace o jednotlivých stavech lze nalézt na: .http://www.linphone.org

http://www.linphone.org/docs/liblinphone-javadoc/org/linphone/core/LinphoneCall.State.html
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URL: https://<IP>/api/v1/call/status

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: {"data":{"success":<boolean>, "call_state":"<string>"}}
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4.2.3.5 Získání seznamu dostupných 2N IP interkomů

Získá seznam  , které jsou k  registrovány a lze je 2N IP interkomů 2N IP Mobile® 
zobrazit v editaci seznamu zařízení.

NNURL: https://<IP>/api/v1/devices?action=get&type=all

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data:

{
    "data": {
        "success": <boolean>,
        "array": [
            {
                "ip": "192.168.254.222",
                "sip_uri": "sip:
192.168.254.222",
                "serial_number": "54-0562-
0293",
                "name": "2N IP Vario"
            }
        ]
    }
}

4.2.3.6 Získání seznamu 2N IP inerkomů přidaných do seznamu 
Devices
Získání seznamu  interkomů přidaných do seznamu devices.2N IP

URL: https://<IP>/api/v1/devices?action=get&type=add

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby
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Response data:

{
    "data": {
        "success": true,
        "array": [
            {
                "serial_number": "54-0562-
0293"
            }
        ]
    }
}

4.2.3.7 Změna položek v seznamu přidaných zařízení
Upraví seznam přidaných zařízení. Hodnota  jsou sériová čísla zařízení to_add
oddělená čárkami (,), která mají být přidaná do seznamu. Analogicky,  jsou to_remove
sériová čísla k odebrání.

URL: https://<IP>/api/v1/devices?action=put

HTTP Metoda: PUT

Request body: {"to_add":"","to_remove":"54-0562-0293"}

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: N/A

4.2.3.8 Aktivace zámku dveří
Odešle požadavek k aktivaci zámku dveří pro zvolený  .  s 2N IP interkom 2N IP interkom
uvedeným sériovým číslem musí být v seznamu přidaných zařízení.

URL: https://<IP>/api/v1/door?action=open&serial=<string>&switchid=<integer>

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby
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Response data: {"data":{"success":true}}

4.2.3.9 Minimalizace 2N® IP Mobile aplikace

Odešle aplikaci  do pozadí (zobrazí launcher ).2N  IP Mobile® 2N  Indoot Touch®
URL: https://<IP>/api/v1/hipm?action=minimize

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: {"data":{"success":true}}

4.2.3.10 Zjištění stavu 2N® IP Mobile aplikace
Vrátí, jestli aplikace běží a může tedy zpracovávat komunikaci.

URL: https://<IP>/api/v1/hipm?action=running

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: {"data":{"success":true, "running":<boolean>}}

4.2.3.11 Restart 2N® IP Mobile aplikace

Restartuje  aplikaci, pokud aplikace běží. Pokud ne, aplikaci spustí. Poté, 2N  IP Mobile®
co je aplikace alespoň jednou spuštěna, ji už systém automaticky kontroluje a v 
případě pádu ji znovu spustí.

URL: https://<IP>/api/v1/hipm?action=restart

HTTP Metoda: GET
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Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: {"data":{"success":true}}

4.2.4 Systém

4.2.4.1 System info a status

4.2.4.2 Restart 2N® Indoor Touch

4.2.4.1 System info a status
Jedná se o funkci WEB API, tudíž v odpovědi není přítomná proměnná success. Vrací 
různé informace o systému a jeho stavu.

URL: https://<IP>/api/v1/hipm/status

HTTP 

Metoda:

GET

Request 

body:

N/A

Response 

code:

Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response 

data:

"{"data":{"uptimeD":0, "totalStorage":"1112 MB" ,"hw":"3", "fw":"2.0.0.4.0", "installed":"

512 MB", "state":{"id":4}, "date":"4\/14\/2016", "remainingHours":"-2", "nfccapable":

true, "temperature":"0.0 °C", "uptimeHours":"4012 hours", "time":"10:51AM", 

"totalCache":"92 MB", "key":"J52RF-NVDD4-YW3P4-WCM9K-2TAIM", "os":"Android 

OS 4.2.2", "sn":"99-9999-9999", "lanmac":"D0-39-72-1F-56-C8", "freeStorage":"989 

MB", "totalMemory":"496 MB", "keys":"APP LAUNCHER ROOT", "freeMemory":"363 

MB", "freeCache":"88 MB", "system":"2N® Indoor Touch", "wifimac":"D0-39-72-1F-56-

CA", "uptimeM":9, "wificapable":true, "uptimeH":0}}".

Význam jednotlivých položek:

uptimeD – počet dní, po které byl IDT celkově v provozu, viz uptimeH, uptimeM

totalStorage – celkový počet MB úložiště pro data

hw – verze hardware IDT

fw – verze firmware
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installed – velikost instalované operační paměti IDT

state/  – ID stav licence, jmenovitě:id

neplatný produkt klíč

licence má omezený počet hodin provozu a tento limit byl překročen

licence má omezený počet hodin provozu a nebo limit nebyl překročen 
(limit v pořádku)

licence nemá omezený počet hodin provozu

date – aktuální datum IDT

remainingHours – počet zbývajících hodin licence, která má omezený počet 
hodin provozu nebo:

licence je neplatná

limit hodin byl překročen

limit není nastaven

jiná chyba.

nfccapable – true, pokud má zařízení podporu NFC

temperature – teplota IDT

uptimeHours – počet hodin, které je IDT spuštěno od restartu

time – aktuální čas IDT

totalCache – celková velikost úložiště pro cache

key – produktový klíč IDT

os – verze operačního systému

sn – sériové číslo IDT

lanmac – MAC adresa ethernetového rozhraní

freestorage – velikost volného úložiště pro data

totalMemory – celková velikost operační paměti, která je použitelná pro systém

keys – licenční klíče, které určují, které dodatkové funkce IDT jsou povoleny. 
Jmenovitě:

APP – možnost uživatelsky instalovat dodatečné aplikace

LAUNCHER – lze přepnout na klasický Android launcher

ROOT – umožňuje nastavovat root práva zvoleným aplikacím

HTTPAPI – umožňuje ovládat IDT pomocí API

freeMemory – počet volných MB operační paměti

freeCache – počet volných MB cache

system – název zařízení

wifimac – MAC adresa Wi-Fi rozhraní

uptimeM – počet minut, po které byl IDT celkově v provozu, viz uptimeD, 
uptimeH

wificapable – true, pokud má IDT wifi rozhraní

uptimeH – počet hodin, po které byl IDT celkově v provozu, viz uptimeD, 
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uptimeH – počet hodin, po které byl IDT celkově v provozu, viz uptimeD, 
uptimeM

4.2.4.2 Restart 2N® Indoor Touch

Restartuje  jednotku.2N  Indoor Touch®
URL: https://<IP>/api/v1/maintenance/resetdevice

HTTP Metoda: GET

Request body: N/A

Response code: Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data: N/A
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5. Doplňkové informace

5.1 Směrnice, zákony a nařízení - Obecné pokyny a upozornění
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5.1 Směrnice, zákony a nařízení - Obecné 
pokyny a upozornění
Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a řiďte 
se pokyny a doporučeními v něm uvedenými.

V případě používání výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, může 
dojít k nesprávnému fungování výrobku nebo k jeho poškození či zničení.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku 
jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho nesprávným 
použitím, nerespektováním doporučení a upozornění.

Jakékoliv jiné použití nebo zapojení výrobku, kromě postupů a zapojení uvedených v 
návodu, je považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za 
následky způsobené tímto počínáním.

Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení výrobku způsobené nevhodným 
umístěním, instalaci, nesprávnou obsluhou či používáním výrobku v rozporu s tímto 
návodem k použití.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné fungování, poškození či zničení výrobku 
důsledkem neodborné výměny dílů nebo důsledkem použití neoriginálních náhradních 
dílů.

Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku živelnou pohromou či jinými vlivy 
přírodních podmínek.

Výrobce neodpovídá za poškození výrobku vzniklé při jeho přepravě.

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na ztrátu nebo poškození dat.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené 
použitím výrobku v rozporu s tímto návodem nebo jeho selháním v důsledku použití 
výrobku v rozporu s tímto návodem.

Při instalaci a užívání výrobku musí být dodrženy zákonné požadavky nebo ustanovení 
technických norem pro elektroinstalaci. Výrobce nenese odpovědnost za poškození či 
zničení výrobku ani za případné škody vzniklé zákazníkovi, pokud bude s výrobkem 
nakládáno v rozporu s uvedenými normami.

Zákazník je povinen si na vlastní náklady zajistit softwarové zabezpečení výrobku. 
Výrobce nenese zodpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením.

Zákazník je povinen si bezprostředně po instalaci změnit přístupové heslo k výrobku. 
Výrobce neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s užíváním původního 
přístupového hesla.
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Výrobce rovněž neodpovídá za vícenáklady, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s 
uskutečňováním hovorů na linky se zvýšeným tarifem.

Nakládání s elektroodpadem a upotřebenými akumulátory

Použitá elektrozařízení a akumulátory nepatří do komunálního odpadu. Jejich 
nesprávnou likvidací by mohlo dojít k poškození životního prostředí!

Po době jejich použitelnosti elektrozařízení pocházející z domácností a upotřebené 
akumulátory vyjmuté ze zařízení odevzdejte na speciálních sběrných místech nebo 
předejte zpět prodejci nebo výrobci, který zajistí jejich ekologické zpracování. Zpětný 
odběr je prováděn bezplatně a není vázán na nákup dalšího zboží. Odevzdávaná 
zařízení musejí být úplná.

Akumulátory nevhazujte do ohně, nerozebírejte ani nezkratujte.
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2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic

Phone: +420 261 301 500, Fax: +420 261 301 599

E-mail: sales@2n.cz

Web: www.2n.cz
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