
  01B32-RLהוראות הפעלה ובטיחות לאינטרקום דיגיטלי דגם 
   SPEAKER -דיבור חופשי     

 איכות שמיעה ברורה , נקייה ומושלמת
 

 הוראות בטיחות לשימוש במטען (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי
   

.יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש*   
.שלמות ותקינות כבל החשמל  והתקע ודא*   
  .אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות* 
     במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות , אין לפתוח את המטען * 
    .מורשית על ידי היצרן  
  .יש להרחיק את המטען מנוזלים* 
  .לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל* 
     יש לנתקו מיידית מרשת , מקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען ב* 
  .מ"בע  לקוביקום  דיגיטלולפנות  החשמל   
   לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש . המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד * 
  .בסביבה לחה   

  .לשבור ולעקם את כבל החשמל, אין לחתוך * 
    שמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן אין להניח חפצים על כבל הח *

  .דליקה או התחשמלות,לנזקהדבר עלול לגרום    
__________________________________________________________________________________________________________  

  :)ם והוראות באנגליתיתרש ראה(חיבורים
  

 .ביחידת החוץ 1-4מתחברים לחיבורים , מיחידת הפנים  1-4חיבורים , יש לחבר על פי התרשים  •
 )הוראות  הפעלה באנגלית,  Aתרשים . (מתחברים לשער חשמלי על פי הצורך,   הפניםמיחידת  5-6חיבורים  •
 )הוראות  הפעלה באנגלית,  Aתרשים . (מתחברים לשער חשמלי על פי הצורך,  החוץמיחידת  5-6חיבורים  •
 )הוראות  הפעלה באנגלית,  Bתרשים . (על פי הצורך  חשמלי מנעול מתחברים ל,   הפניםמיחידת  2-3חיבורים  •

  
    

  :IP44-יחידת חוץ

  חלק עליון –קול רמ •

 חלק תחתון  –מיקרופון  •
 עגוללחצן  – לחצן קריאה •
 מצורף גגון  •
 על הטיח דיבורית •

    :יחידת פנים

 למתח חשמלי קיים סימון  –נורית לד אדומה  •
 עליון חלק  –רמקול  •
 תחתון חלק  –מיקרופון  •
 )לחצן עגול קטן (אוזן תמונת  –לחצן שמע  •
, ייתכן מצב שהמכשיר לא יתאים לכל שער חשמלי  – )לחצן עגול בינוני(שער תמונת  –לחצן לפתיחת שער חשמלי  •

 .וכמו כן עם החברה שהתקינה את השער  יש להתייעץ עם טכנאי מומחה! זהרהא
 .שניות מקסימום 6ד עיש ללחוץ ולהחזיק  – )לחצן עגול גדול(מפתח תמונת  –לחצן לפתיחת מנעול חשמלי  •
 )ל ענקלחצן עגו(טלפון תמונת  –לחצן דיבור  •
 עוצמת הרמקולויסות  –צד ימין של יחידת הפנים  •

 
_______________________________________________________________________  

   12V-DC)ראה סימון (לקו התחתון של לוח החיבורים חב,  ועדין שנאי המערכת מתחבר בחיבור מהיר
  

  :הפעלה

 .הדיבור) ענק(על מנת לענות יש ללחוץ על לחצן . לצולים בתוך הבית צ 3ישמעו , לאחר לחיצה על יחידת החוץ  •
  .הדיבור שנית) ענק(יש ללחוץ על לחצן , בסיום השיחה 

 .השמע) קטן(באמצעות לחיצה על לחצן , ישנה אפשרות לשמוע מתוך הבית את הנעשה ביחידה החיצונית  •
  .השמע שנית) קטן(יש ללחוץ על לחצן , הפעולה  בסיום

__________________________________________________________________________________________________________________________  
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  מ"בע  קוביקום  דיגיטל: יבואן

  במעגל סגור – TV*AUDIO -ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום
  03-9348811: 'טל, ת"פ, 2שירת אסתר 

  050-8868500קובי : תמיכה טכנית 
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