GEBRUIKSAANWIJZING

GM - 20P

LOKET
INTERCOM de
Intercomunicador

GM - 20P
U heeft een loketintercom aangeschaft welke zeer eenvoudig te bedienen is. Voor een juiste werking is het echter belangrijk de
gebruiksaanwijzing te lezen.
De werking van de loket intercom is “push to Talk” Dit wil zeggen als de intercom ingeschakeld is middels de draaiknop dat het
geluid vanaf de klantzijde hoorbaar is. Om terug te spreken dient de “talk” knop ingedrukt en vastgehouden te worden .
Er kan dan in de zwanehals microfoon gesproken worden.
Let er met plaatsing van de apparatuur op, dat deze niet in directe nabijheid of op warmte bronnen geplaatst wordt,
noch in direct zonlicht. De apparatuur is niet voor gebruik in vochtige of extreem stoffige ruimte’s geschikt.
De luidspreker/ microfoon unit aan klantzijde moet op of naast het raam gemonteerd worden. Er bestaat tevens de mogelijkheid
deze in een gat in het glas te klemmen, waardoor de bekabeling aan de binnenzijde weggevoerd kan worden .

Verklaring aansluitingen en bedieningen.
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1. Aan/ uit LED.
Brandt bij ingeschakelde intercom.

2. Spreek/ luister toets.
Indrukken en vasthouden om naar de klant te spreken.
.

3.Microfoon aansluiting.
Druk hier de zwanehals microfoon voor de gebruiker in.

4. Microfoon klantzijde.
Neemt het geluid op vanuit de klant ruimte.

5.Luidspreker klantzijde.
6.Luidspreker gebruikerszijde.
7.Aan/ uit - volume.
Hiermee kan het volume van de luidspreker aan
. gebruikers zijde naar wens ingesteld worden.
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GM - 20P
Verklaring aansluitingen en bedieningen (vervolg)

11

12
+

EM

CALL

9
DC 9V 300mA

DM

MIC

SP

LAMP

13

10

3

ADAPTOR

8
4
5

DC 9V 300mA
+

6
1
7

TALK

2

8.Beltoets klantzijde.
Hiermee kan de klant de attentie vragen van de bediener (werkt alleen bij ingeschakeld apparaat)

9.Connector en kabel voor post klantzijde bel en led.
Deze aansluiting voorziet in de signalen voor de beldrukker en de led.

10.Connector en kabel voor luidspreker klantzijde.
Hier kan eventueel een luidspreker naar keuze op aangesloten worden (maximaal 0,8 W 8 ohm).

11.Connector en kabel microfoon klantzijde.
.
Hier kan eventueel een microfoon naar keuze op aangesloten worden (electret ).

12.Connector en kabel netvoeding.
Dient een voeding van 9V 300mA op aangesloten te worden voor juiste werking.

13. Selector voor type zwanehals microfoon.
Voor instellen van het microfoon type EM-Electret Microfoon (meegeleverd)
DM-Dynamische Microfoon.

14. Volume zwanehals microfoon.
Deze instelling is aan de onderzijde met een kleine trim-schroevendraaier te bereiken en hiermee kan het
het volume aan klantzijde ingesteld worden.
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Specificaties
Vermogen van de luidspreker.................................................................................................400mW.
Voedingsspanning.................................................................................................................... 9V DC.
Stroomverbruik actief............................................................................................................... 300mA.
Stroom verbruik “ stand by” ...................................................................................................... 150mA.
Afmeting hoofd module.............................................................................115(B) x 65(H) x 170(D) mm.
Lengte Zwanehals microfoon...................................................................................................380 mm.
Afmeting luidspreker/ microfoon klantzijde...............................................85(Diameter) x 30dikte) mm.
Lengte kabel luidspreker/ microfoon klantzijde.................................................................................3 m.
Gewicht......................................................................................................................................1,1Kg.
Noot: Specificatie’s kunnen zonder voorafgaande melding gewijzigd worden.
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