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לקוחות נכבדים,
אנו מודים לכם על שרכשתם מכשיר זה.

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

הוראות הבטיחות.
אם תיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במכשיר, אנא 

,050-8868306 פנו למוקד שירות ותמיכה : קובי 
 ,03-9348811   טל. 
03-9348858 פקס.   

בברכה,   
קוביקום דיגיטל   

תרגום החוברת הינו מלועזית, על-כן יתכנו שינויים או תיקונים קלים )ט.ל.ח.(.
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RL-9908 מערכת אינטרקום דו כיוונית לדלפק
מתאים לבנקים, לחברות אבטחה, לבתי חולים ולעמדות בהן מותקנת זכוכית ביטחון.

עיצוב פשוט ויעיל 	•

 .built-in היחידה המרכזית מורכבת מתיבת סגסוגת אלומיניום, ובשלוחה ישנו רמקול  
פעולת חיבור המערכת היא פשוטה, ומאפשרת הפעלה בשיטת "עשה זאת בעצמך".

איכות גבוהה  •
המערכת כוללת רמקול באיכות הטובה ביותר ומיקרופון בעל רגישות גבוהה. מיקרופון   

המתכת אידיאלי במיוחד לדלפק ולתקשורת פנים ארגונית דו כיוונית. 
ביצועים טובים  •

הקול המופק במערכת ברור וטבעי. המתג מיועד רק לבקרת עוצמת הקול.   
טכנולוגיה מתקדמת   •

במערכת זו השתמשנו במיקרו מעבד מתקדם מארה"ב. במכשיר נעשה שימוש   
בטכנולוגיה המבטיחה ביצועים יציבים ללא רעשים או צפצופים. 

נורת הכוונה ברורה  •
נורת ההכוונה מציגה את סטאטוס ההפעלה של המערכת.   

הפעלה פשוטה 1  •
תקשורת דו כיוונית קלה ללא לחיצה על כפתור.   

הפעלה פשוטה 2  •
המערכת כוללת שני כפתורים, לוויסות עוצמת הקול הפנימית והחיצונית. כאשר נורת   

ההכוונה הופכת לירוקה, ניתן להתחיל בתקשורת. 
הקלטה  •

ניתן להקליט את השיחות באמצעות חיבור מכשיר ההקלטה לכניסה )טייפ הקלטה-   
ראה תרשים בעמוד 3(. 
הבחירה הטובה ביותר  •

המערכת מתאימה לבנקים, חברות אבטחה, בתי חולים ועמדות בהן מותקנת זכוכית   
ביטחון. זוהי הבחירה הטובה ביותר לעסק שלך.
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מיקרופון יחידה פנימית

 מיקרופון 
יחידה חיצונית

 רמקול 
יחידה חיצונית

 רמקול 
יחידה פנימית

LED הפעלה

כניסה לטייפ )הקלטה(

LED אודיו פנימי

LED אודיו חיצוני

9V DC כניסת מקור מתח
כניסת רמקול חיצוני

מתג הפעלה/כיבוי

ווסת קול חיצוני
ווסת קול פנימי

תכונות:
תקשורת דו כיוונית  •

רמקול בעיצוב דק במיוחד  •
מנגנון למניעת רעשים  •

הקלטת אודיו דו כיוונית  •
שמיעה חדה צלולה ומושלמת  •

נתונים טכניים:
DC9V	:הפעלה	מתח  •

500mA	:מרבי	הפעלה	זרם  •
תיבת	צליל	ראשית,	תיבת	צליל	משנית:	  •

100Hz-15KHz  2w-2w

 48db+/-2db-	:פנימי	מיקרופון  •
20Hz-20KHz

 -48db+/-2db-	:חיצוני	מיקרופון  •
20Hz-16KHz

ממדים	חיצוניים:  •
158 x 87 x 46(335)mm תיבה	ראשית	 	

91 x 77 x 23mm תיבה	משנית	 	
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