Complemento de comando de voz

Visão geral
Com o Comando de Voz, você controla Smart Scenes e vídeos
pela fala. As frases de acionamento selecionadas pelo usuário e
faladas próximo ao Controlador alertam o sistema para ouvir
mais instruções. As frases de acionamento são apresentadas na
seção Configuração.
Cinco frases de comando podem ser atribuídas para acionar as
Smart Scenes. A frase de comando “Cameras” é dedicada
exclusivamente à função de vídeo. As frases de comando atribuíveis
são apresentadas na seção Atribuição de Comando de Voz.
Consulte o Guia de Referência do Usuário do Controlador Lyric
para saber mais sobre as Smart Scenes e outros recursos
mencionados nesta publicação.
NOTA: as frases de comando e as frases de acionamento devem
ser faladas em inglês. As respostas verbais estão disponíveis
apenas em inglês.
• O Comando de Voz não deve ser confundido com
anunciações de voz do status do sistema (Início >
Configurações).
• Sugerimos a ativação do Feedback de Acionamento até
que você se acostume a usar o Comando de Voz. No
entanto, o Comando de Voz pode ser usado sem o Feedback
de Acionamento.
• O Controlador foi desenhado para ouvir comandos de voz em
um tom de voz normal a aproximadamente 3 metros de
distância. Ruídos de fundo podem afetar a capacidade do
Lyric de reconhecer os comandos. Talvez seja necessário falar
mais alto ou se aproximar se houver muito ruído de fundo.
Ajuste a capacidade de resposta do sistema usando os
controles deslizantes Comando Sensibilid e Sensibilid
Gatilho, além das configurações no menu Contador.
• Para testar o reconhecimento de voz sem configurar uma
Smart Scene, acesse a tela Início e fale sua frase de
acionamento.

Primeiros passos
Antes de trabalhar com o Comando de Voz, verifique se o
sistema está desarmado.
1. Pressione Seguran na tela principal.
2. No menu de segurança, selecione Ferramentas.

3. Digite o código do usuário mestre.
4. No menu Ferraments, seleccione Comando Voz.

A tela de configuração é mostrado.
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Acostume-se com o uso do Comando de Voz.
Atribua Smart Scenes a frases de comando.
Visualize um registro de eventos de Comando de Voz.
Visualize e ajuste as configurações de sensibilidade. Consulte
a seção Contador (Configurações de Sensibilidade).

E. Ative e desative o Comando de Voz.
F. Ative e desative a confirmação verbal das frases de
acionamento.

G. Ajuste a sensibilidade das frases de comando para compensar
as condições variáveis de ruído.

H. Ajuste a sensibilidade das frases de acionamento para
compensar as condições variáveis de ruído.

I. Selecione uma das três frases de acionamento disponíveis
abaixo.

J. Selecione o volume do feedback de acionamento (respostas
verbais a comandos)

Frases de Acionamento:
•
•
•

Hello Lyric
Hello Lyric Home
OK Lyric
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Atribuição de Comando de Voz
As frases de comando devem ser atribuídas às Smart Scenes
existentes.
•

Somente o comando “Cameras” está ativo sem
configuração. Ele não está incluído na lista de comandos
atribuíveis abaixo.

•

Somente uma Smart Scene pode ser associada a uma
determinada frase de comando.

1.

Na tela de configuração, selecione Control por Voz. As
frases de comando atribuíveis são exibidas:

2. Toque em uma frase de comando na lista e pressione
Selec.
Uma lista de Smart Scenes é exibida.
3. Selecione a Smart Scene que será acionada com a frase
de comando e pressione SALV.
4. A lista de frases de comando é exibida, mostrando a
Smart Scene associada a ela (veja o exemplo).

5. Pressione  para voltar à tela anterior.
6. Pressione  para voltar ao menu Ferramentas OU
pressione o botão
abaixo da tela de toque para
voltar à tela Início.
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Como apagar ou alterar um comando de voz
1.

Selecione uma frase de comando com uma Smart Scene
associada a ela.

2. A lista de Smart Scenes é exibida.
3. Pressione LIMPAR.
OU
4. Selecione outra Smart Scene.
5. Pressione SALV.

Como usar o comando de voz
1.

Após a configuração inicial, fale a frase de acionamento
selecionada (“Hello Lyric”, “Hello Lyric Home” ou “Okay
Lyric”).

2. O Lyric confirma “Hello, please say your command” (se o
feedback de acionamento estiver ativado) e aguarda uma
frase de comando.
3. Fale uma frase de comando. Se o Feedback de
Acionamento estiver ativado, o Lyric confirma o
processamento do comando.
4. O Lyric executa a Smart Scene atribuída ou abre a função
de vídeo.
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Contador (Configurações de Sensibilidade)
Pressione

no menu Configuração.

Essa tela resume a interpretação das frases de acionamento e
comando ouvidas pelo sistema.

Designad

Mostra a frase de acionamento atualmente
selecionada e todas as frases de comando.

Conta

Mostra o número de vezes que um acionamento
ou comando foi ouvido pelo controlador.

Precisão

O nível de sensibilidade definido pelo usuário
das frases de acionamento e comando faladas.

Últimos
10 Nív
Precisão

Representa a precisão da interpretação dos
últimos 10 comandos de voz pelo Lyric. Esses
valores são baseados em diagnósticos internos.
Os valores de precisão variam de 1 a 2.000.

Limp.

Redefine os valores Conta e Últimos 10 Nív
Precisão de uma única frase de acionamento ou
comando.

Limpar
Tudo

Redefine os valores Conta e Últimos 10 Nív
Precisão de todas as frases de acionamento ou
comando.
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Como ajustar a sensibilidade
Se você precisa repetir os comandos ou falar excessivamente
alto, a capacidade de resposta do Lyric pode ser melhorada
alterando o valor Precisão.
1.

Selecione a frase de comando na coluna Designad da
tela Contador.

2. Encontre o menor número de Últimos 10 Nív Precisão da
frase.
3. Na coluna Precisão, pressione o número exibido. Um
teclado é exibido.
4. Digite um número moderadamente superior ao número
citado na etapa 2. Por exemplo, se o menor número de
Últimos 10 Nív Precisão for 599, defina o contador para
800.
5. Pressione Prto.
Se os resultados não forem satisfatórios, experimente digitar um
número maior ou menor. Experimente essas configurações em
conjunto com os controles deslizantes Comando Sensibilid e
Sensibilid Gatilho para obter um melhor resultado.
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Recomendamos anotar as frases de acionamento e de comando
que você usa, juntamente com as Smart Scenes associadas aos
seus comandos.
Frase de acionamento

Nome da Smart Scene

Frase de comando
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