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Productinformatie

§ 1.1

Praktische informatie

De 1900-8D werkt als een normale analoge
telefoon.

De behuizing van de 1900-8D is van RVS
en de telefoon is onder andere voorzien van
een metalen toetsenbord en een
gepantserde kabel.

Door zijn krachtige uitstraling kan de 1900-8D
voor verschillende toepassingen op velerlei
locaties worden gebruikt.
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§ 1.2

Specificaties

•

gewicht

: 1.600 gram

•

afmeting (lxbxh)

: 26 x 13 x 10 cm

•

voeding

: van de telefoonlijn

•

aan te sluiten op analoge PABX en telefoonlijnen

•

vandaalbestendig

•

zwaar geijkt RVS paneel

•

gepantserde kabel, metalen behuizing en toetsenbord

•

12 maanden garantie
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Installatie

U kunt de 1900-8D op ieder
gewenst oppervlak monteren
met behulp van de vier
meegeleverde schroeven.

STAP 1

maak een gat ter
grootte van de
hardware dat zich
aan de achterzijde
van het paneel
bevindt

STAP 2

boor vier gaten in het gewenste
oppervlak overeenkomstig met de
vier bevestigingspunten

STAP 3

zorg er voor dat de bedrading veilig achter het paneel zit

STAP 4

bevestig het paneel tegen het oppervlak

§ 2.1

Optionele opbouwrand (VE5x10)

Indien het niet mogelijk is om de 1900-8D in te
bouwen, kunt u de telefoon tevens bevestigen in
combinatie met de VE-5x10 opbouwrand. De
opbouwrand zorgt er daarnaast voor dat de 1900-8D
tegen weersinvloeden is beschermd.

STAP 1

boor vier gaten overeenkomstig de
bevestigingspunten van de opbouwrand en
plaats deze tegen het oppervlak
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STAP 2

plaats de 1900-8D tegen de VE-5x10, maar zorg er wel voor dat de
bedrading niet tussen de opbouwrand en de 1900-8D zit.

STAP 3

bevestig het paneel tegen de V E-5x10 met behulp van de vier meegeleverde
schroeven

§ 2.2

Interne bel

De interne bel van de 1900-8D zorgt er voor dat inkomende gesprekken worden
aangekondigd.
Interne bel

U kunt het volume van de bel
op drie verschillende
standen zetten: hard, zacht
of geen geluid.

U bepaalt het volume door
de volume switch, aan de
achterzijde van het paneel,
in de gewenste stand te zetten.
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