
  :אודיו מדגם דיגיטלי מתאים לכל אינטרקום

  RL-3205AA    RL-3205A-K       RL-3205A             
  איכות שמיעה ברורה , נקייה ומושלמת 

 
 הוראות בטיחות לשימוש במטען (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי

   
.יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש*   
.ודא שלמות ותקינות כבל החשמל  והתקע*   
  .התקע מרשת החשמל בידיים רטובותאין להכניס או להוציא את * 
     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* 
     שת יש לנתקו מיידית מר, במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען * 
  .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 * 
    אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן  *

  .דליקה או התחשמלות,לנזקום הדבר עלול לגר   
__________________________________________________________________________________________________________  

  או בגב האריזה/בתחתית האפרכסת ו -לכל הדגמים  :נתונים טכנייםו או תרשים/ו התקנההוראות 
    

  :יחידת חוץ

  חלק עליון –רמקול  •

 חלק תחתון  –ן מיקרופו •
 ) לחצנים 2קיימים   RL-3205AAבדגם (מואר קבוע  -  לחצן קריאה •

    :יחידת פנים

 מיקרופון –תחתון , רמקול  –עליון : אפרכסת  •
 באמצעות מנעול חשמלי  ,)סימון מפתח(ימני תחתון !לחצן פתיחת דלת •

  )לא מצורף–מנעול חשמלי (        
  .שניות 8-פתיחת דלת ביחידה פנימית יותר מ ללחוץ על לחצן אין!!! אזהרה         

  .מיחידת החוץבאפרכסת מותקן פעמון אשר פועל באמצעות לחצן הקריאה 

    ללא שנאי נוסף למנעול החשמלי ישירות מתחברים ) בכל הדגמים( S1  ,S2  יםחיבור
  )מנעול חשמלי לא מצורף(      

  .להיעזר בתמיכה טכניתניתן היחידות  בין סוג הכבל משתנה בהתאם למרחק* 
_______________________________________________________________________  

 -  ואז מתקבלת מערכת. אשר חייבת גם בשנאי, )RL-3205A-K(ניתן להוסיף שלוחה נוספת  - RL-3205Aלדגם 
כל ו ,העמדות הם במקביל 2רים בין החיבו. העמדות 2לא ניתן לשוחח בין  .שלוחות בדירה אחת 2+ דיבורית משותפת 

ראה ( באפרכסת ניתן לבצע פתיחת דלת אם מותקן מנעול חשמלי מכל שלוחה באמצעות הלחצן .שאר התכונות זהות
  ).סימון מפתח

  .יש לתאם מראש עם התמיכה הטכנית, בהתקנה זו. אפרכסות 3ניתן לחבר למערכת זו עד 
על מנת לשמוע  2- ל 1בורית יש להחליף בין החיבורים באפרכסת בין או בדי/במידה ולא שומעים באפרכסת ו: הערה
  .היטב

__________________________________________________________________________________________________________________________  

לא ניתן . לחצן קריאה בנפרד דירהלכל  .דירות שונות 2- לחצנים ל 2 כוללת דיבורית משותפת - RL-3205AAדגם 
אם מותקן מנעול ניתן לבצע פתיחת דלת  .אין אפשרות להוסיף שלוחות נוספות למערכת זו, העמדות כמו כן 2לשוחח בין 

  ).ראה סימון מפתח(אפרכסת בבאמצעות הלחצן  דירהחשמלי מכל 
__________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  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 
  

                                ___________________:תאריך קניה  וחותמת                 ן- אחריות לשנה בצירוף ח* 


