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  .).ח.ל.ט( כן יתכנו שינויים או תיקונים קלים- על, תרגום החוברת הינו מלועזית
  

  ,לקוחות נכבדים
  .אנו מודים לכם על שרכשתם מכשיר זה

על מנת , אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו
תוך הקפדה על , מרב התועלת מן המכשיר שתוכלו להפיק את
  .הוראות הבטיחות

אנא , אם תיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר
  ,050-8868306  קובי  :פנו למוקד שירות ותמיכה 

  , 03-9348811  .טל  
  03-9348858  .פקס  

  , בברכה
  מ"בע  קום דיגיטלקובי
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  9  ......................................................................................................  אזהרות

. המכשיר מתאים לשימוש בבתים או בדירות פאר
  .רמפוא TFTהמכשיר שברשותכם הנו אינטרקום וידאו 

  

  פונקציות

שמאלה , מטה, מעלה: המצלמה שביחידה החיצונית ניתנת לכיוון בארבעה כיוונים •
 .וימינה

 .ללא קרינה ובעלת חדות גבוהה 7"בגודל  TFTתצוגת  •
 .יחידה חיצונית העשויה מסגסוגת אלומיניום עמידה במים •
ים יחידה פנימית בעיצוב מזערי העשויה מסגסוגת אלומיניום המתאימה לאורך חי •

 .עדכני ומפואר
 .תקשורת פנימית ללא מגע יד •
  .פונקציה לפתיחת דלת המבוקרת באופן אלקטרוני •
 .םניטור חיצוני בכל עת על מנת לשמור על ביטחונכ •
 .מנגינות אפשריות 8 •
 .אפשרות לכיוון עוצמת קול •
 .אפשרות לכיוון רמת הצבעים והבהירות •
 .גירסה המתאימה לשימוש בלילה •
  .DIY-מטרים מצורף עבור שוק ה 15באורך כבל . מתאם חיצוני •
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  מידע טכני

 יחידה מפרט נתון

 אינטש )אלכסוני 16:9( 7:0 גודל מסך

 נקודות  )אנכי( x 234) אופקי( 1440 פורמט תצוגה

 מ"מ  )אנכי( x 86.58) אופקי( 154.08 שטח פעיל

  מ"מ  )אנכי( x 0.370) אופקי( 0.107 גודל נקודה

   פס תצורת פיקסל

 מ"מ  )אופייני) (עומק( x 7.2) גובה( x 100.0) רוחב( 166.0 ות חיצוניותמיד

  נגד סנוור וציפוי מוקשה טיפול שטח

 גרם 10 ±לא מוגדר  משקל
  

  )10יש לחבר על פי השרטוט בעמוד ( סכמת חיבור
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  הרכבה

חברו את החוט ליחידה הפנימית וקבעו .חברו את המתלה לקיר באמצעות הברגים •
  .על המתלהאותה 

במקום שאינו חשוף לגשם , מטרים 1.5-יש לקבע את היחידה החיצונית בגובה של כ •
  .או לאור שמש

באפשרותכם לרכוש , אם הוא אינו מספיק. מטרים 15מצורף למכשיר כבל באורך  •
עליכם להשתמש , מטרים 50מטרים עד  15אם אורך הכבל הנדרש הוא . כמות נוספת
, מטרים 100מטרים עד  50ורך הכבל הנדרש הוא אם א. 6x0.5mm2בכבל מסוג 

 6, 5, 4, 3, 2, 1עליכם לחבר את מגעים . 6x0.75mm2עליכם להשתמש בכבל מסוג 
  את מגעים . של היחידה החיצונית 6, 5, 4, 3, 2, 1של היחידה הפנימית אל מגעים 

עליכם להשתמש בכבל . עליכם לחבר אל המנעול האלקטרוני של הדלת" 8"-ו" 7"
  .2x1.0mm2יבור מסוג ח

עליכם לחבר את השנאי , כשהיחידה הפנימית והיחידה החיצונית מחוברות כשורה •
ואת מחבר היציאה של השנאי אל שקע כניסת המתח , המצורף אל שקע החשמל בקיר

 .ביחידה הפנימית
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  הוראות הפעלה

היחידה הפנימית תזמזם ותמונת האדם , בזמן לחיצה על הלחצן שביחידה החיצונית •
  .המבקר אתכם תוצג במסך

 120- על מנת שתוכלו לתקשר עם האורח שלכם במשך עד ל TALKלחצו על הלחצן  •
  .שניות

  )שניות 8עד . (לשחרור נעילת הדלת UNLOCKית על הלחצן לחצו ביחידה הפנימ •
 40- לניטור הפעילות בסביבה החיצונית במשך עד ל MONITORלחצו על הלחצן  •

  .שניות
גווני המסך ואת עוצמת הקול של היחידה , באפשרותכם לכוון את רמת הבהירות •

  .הפנימית לקבלת אפקט טוב יותר
  .שונות באפשרותכם לבחור באחת משמונה מנגינות •

  תיאור היחידה החיצונית

 מטרים 4-למעלה מ: אדום- מרחק עבודה של אלומת האינפרא •
  אוטומטית: בקרת הגדלה והקטנה •
 50OCעד  10OC-: טמפרטורת עבודה •
  :יחס רזולוציה •

  .קווים 380- לא פחות מ: CCDמצלמת 
  .קווים 420- לא פחות מ: CCDמצלמת 

  מידות היחידה החיצונית •
 )עומק( x 46 116) גובה( x 157) רוחב( 108

  מידות התקנה שטוחה •
  )עומק( x 28 116) גובה( x 149) רוחב( 101

  
  

  
  
  

 מצלמה

 מיקרופון
 אדום-נורית אינפרא

 רמקול
 לחצן קריאה

  מספר דירה 
 )מואר(
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  פנימיתתיאור היחידה 

  

  בהוראת מכון התקנים הישראלי) שנאי(הוראות אזהרה בשימוש ספק כוח 

  :יש לפעול על פי כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים
  .יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש  •
  .ת ותקינות כבל החשמל והתקעודאו שלמו •
  .אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות •
במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות המורשית . אין לפתוח את המטען •

  .על ידי היצרן
  .יש להרחיק את המטען מנוזלים •
  .לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל •
יש לנתקו מיידית מרשת החשמל , ים שמקורם במטעןבמקרה של ריח מוזר או רעש •

  .מ"בע לנציג השירות של חברת קוביקום דיגיטלולפנות 
לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה . המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד •

  .לחה
  .לשבור או לעקם את כבל החשמל, אין לחתוך •
אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר  •

 .דליקה או התחשמלות, עלול לגרום לנזק
  .0.13A :   בשנאי  זרם הכניסה –לתשומת ליבך : הערה  •

  

 ןמיקרופו

 רמקול

 לחצן שיחה

 לחצן שחרור נעילה
 לחצן ניטור
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  אזהרות

 

. אין להתקין את היחידה הפנימית בסמוך למקלט טלוויזיה •
אין למקם את המכשיר באזור ששוררת בו , מו כןכ

  .טמפרטורה או לחות גבוהה

אין לנסות לפרק את . אין לגעת במסך בידיים רטובות •
  .המסך או המצלמה

באפשרותכם לנקות את משטח מצלמת הווידאו ואת  •
המסך באמצעות מטלית רכה על מנת להשיג תמונה יותר 

או בנוזלים בטינר , אין להשתמש בנוזלי ניקוי. ברורה
  .דליקים או חומצתיים

  .הימנעו מלהפיל את המכשיר או לדפוק עליו •

ייתכן שלא תוכלו לצפות בתמונה אם מצלמת הווידאו  •
  .חשופה לשמש ישירה

ייתכנו הפרעות בתמונה כתוצאה מפעולת מערכת אזעקה  •
  .או מערכת תקשורת פנימית

ייתכנו הפרעות רדיו בתמונה בזמן מעבר של אופנועים או  •
התקלות הזמניות שתוארו לעיל . מכוניות בסמוך למכשיר

אך הן אינן מרמזות על , עלולות להתרחש בסבירות רגילה
 .תקלות אמיתיות המחייבות תיקון של המכשיר
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 RL-067Mשירטוט חיבור דגם 



  

  

  

  49721ת מיקוד "פ, 2שירת אסתר ' רח מ"בע קוביקום דיגיטל
 050-8868306: וביק 03-9348858: פקס 03-9348811: 'טל

 
  אחריות זו מותנית במשלוח הספח  !שימו לב

    יום בלבד 21בתוך  מ"בע קוביקום דיגיטלל

 _____________________: תעודת אחריות לדגם
  ,ה/ה יקר/לקוח

י את /ים כי תפיקאנו משוכנע, בחירה המצרפת אותך לחוג לקוחותינו, מ"בע קוביקום דיגיטלתודה לך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי 
חודשים מתאריך הקניה ובכפוף לתנאי האחריות  12תוקף תעודת אחריות זו היא למשך . מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר החדש

  .אנו אחראים במשך תקופה זו לביצוע התיקון הנדרש לפעולתו התקינה של המכשיר, המפורטים להלן ולפיה
  :האחריותתנאי 

קוביקום בצרוף חשבונית קניה ועל המכשיר מודבקת מדבקת ברקוד של , י מפיץ מורשה"כשהיא חתומה עאחריות זו הינה בתוקף רק   .1
, 49721ת מיקוד "פ, 2שירת אסתר ' רח ב למשרדינו "הזהה למדבקה המופיעה בתעודה זו ובכפוף למשלוח הספח הרצ מ"בע דיגיטל
  .יום מיום הרכישה 21בתוך 

על הלקוחות להביא את המכשיר הטעון . בלת המכשיר למעבדה והתקנתו אינם כלולים באחריות זוהו, התיקונים יתבצעו במעבדתינו  .2
  .המשלוח הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו. תיקון או לשלחו למעבדה

  :אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים  .3
  .התקנה לא נכונה/ י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש"הקלקול  נגרם ע  .א
  ).ב"חרקים וכיוצ, כניסת גוף זר, מכת חשמל, פגיעת ברק, נוזלים, מים, לרבות שריפה(קלקול עקב כוח עליון   .ב
  .שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא  .ג
  .או קורוזיה מכל סוג שהוא/או סימני רטיבות ו/חדירת נוזלים ו  .ד
  .י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו"ויים עלתיקון או הוכנסו בו שינ ןהמכשיר תוקן או בוצע בו נסיו  .ה
  .האחריות אינה כוללת נזקים או ליקויים שנגרמו כתוצאה מתקלות או משיבושים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או חסר  .ו
  .גומי או זכוכית וכבל חשמלי, חלקי פלסטיק, האחריות אינה כוללת אנטנות  .ז
  .האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי  .ח
  .אינה חלה על חומרים או חלקים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי הגדרת היצרן האחריות  .ט
  .או עושה מטעמו, שליחו, הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן החזקה זו  .י
  .במכונה נעשה שימוש למטרות מסחריות  .יא

י לתחנת /פנה �ך לוודא שהתקלה הינה במכשיר ולא ברשת החשמל עלי �יש לנתק את המכשיר ממקור החשמל  � :במקרה של תקלה
צוות מקצועי ומיומן יעניק לך שירות אמין ומהיר  �השירות הקרובה בצירוף המכשיר בשלמותו בליווי תעודת אחריות חתומה וחשבונית הקניה 

האיכות ויעשה הכל על מנת להעניק לך שירות מהיר עומד בדרישות  מ"בע קוביקום דיגיטלשירות  �תוך שימוש בציוד בדיקה משוכלל וחדיש 
  .ואדיב

  
  
  

 חתימה וחותמת החנות  תאריך קניה
  

  

 

  
  

   
  לכבוד

  
  מ"בע קוביקום דיגיטל

   2שירת אסתר ' רח

 49721ת מיקוד "פ

 

  
  

  
  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  מ"בע קוביקום דיגיטל
    ____________________  :דגם  ___________________  :שם המוצר

    ______________________  :מספר סידורי  _________  :תאריך קניה

    __________טלפון  ______________  :כתובת  ________  :שם הלקוח

    ______________  :חותמת  _______________________  :שם הסוחר

  

   2שירת אסתר ' רח 
  49721ת מיקוד "פ


