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לחיצה על לחצן יצרת קשר       לפנל        

לחיצה אחת לפנל דלת ראשון ופעמיים  )במוניטור 

 (לפנל השני

 

 

 

 לחיצה על לחצן הדיבור      

 יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור  

 (שניות 120)

 

 

 לחיצה על לחצן פתיחת דלת       יפעיל

 את המנעול החשמלי    

 

 

 

לחיצה נוספת  על לחצן הקריאה       תנתק את 

 השיחה

 

 

   

 

 .במהלך דיבור עם הפנל

 לחיצה על לחצן הקריאה לשלוחה

 

 

 

 יפתח ערוץ דיבור בין המוניטורים

 והפנל

 

 

 

 לחיצה על לחצן הדיבור  

 תנתק את השיחה עם הפנל

 

 יצירת קשר מהמוניטור לפנל דלת

 העברת קריאה לאחר מענה

 10צג דקורטיבי "LCD. 

 גידים 4חיבור. 

שליטה על עוצמת צלצול ודיבור. 

 מוניטורים במקביל 4ניתן לחבר עד. 

 15מתח עבודהv /DC . 

 ט"עה/  ט"תהלהתקנה 



 מפרט

 מתבצעת קריאה מאחת הדלתות

 

 

 

 המוניטור יצלצל ויציג את האורח

 

 

 

 לחיצה על לחצן הדיבור      

 יפתח ערוץ דיבור בין הפנל 

 (שניות 120)למוניטור 

 

 

 

 לחיצה על לחצן פתיחת דלת      תפעיל  

 את המנעול החשמלי  

 

 

 

 לחיצה נוספת על לחצן הדיבור      תנתק את השיחה

 LCD" 10צג  

 מיקרופון

 פתיחת דלת

 קריאה לשלוחה

 הפעלה ודיבור

 עוצמת קול

 עוצמת הארה

 כיוון צבע

 אדום
 כחול

 לבן
 צהוב

 AUDIO -(   red) אדום1.

 GND -(   blue) כחול2.

 V+ -(yellow) צהוב3.

 VIDEO -(   white)  לבן4.

 +POWER -(    red)אדום .  5

 -POWER -( black)שחור .  6

 פנל דלת

 קריאה לפנל

1 3 4 5 6 2 

2מחבר לפנל דלת   

1 3 4 2 

1מחבר לפנל דלת   

  +-  

CN 1 

CN 2 

J1 

J3 

J2 

 מוניטור

 שחור אדום

15V  / DC 

 תרשים התקנה

 מחברים

 הפעלת המערכת

 X 210 X 13 340: מידות חיצוניות

 X 210 X 340 30: מידות על הקיר

 X 197 X 325 40:    מידות שיקוע

 חיבור שנאי למוניטור    : הערה

 . מטר 20עד            

- 

 הכבל המקווקו בשנאי  +  

 

 !שים לב

 .  יש לקרוא את ההוראות הבאות בעיון ולהקפיד על התקנה נכונה

 .זאת על מנת להבטיח התקנה בטוחה קלה ומהירה

 (45 ° - °0)קור או לחות , חום, לא חשוף לשמש: סביבת ההתקנה•

 .אין להתקין בקרבת מכשירים המייצרים תדרים גבוהים•

 .אין להעביר את כבלי המוניטור בצנרת משוטפת לציוד אחר•

 .ודא שלמות ותקינות השנאי•

 ..אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות•

 .אין להחליף את שנאי הזינה בתחליפים לא מקוריים•

 הוראות בטיחות וסביבת ההתקנה

☼   

 עוצמת צלצול

 התקנה בתוך הקיר

 התקנה על הקיר


