KÉTVEZETÉKES AUDIO KAPUTELEFON

Használati és szerelési útmutató
CIKKSZÁM: RL-3207B

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!

MŰSZAKI JELLEMZŐK
* Kétvezetékes kapcsolat
* Tiszta hangtovábbítás
* Amennyiben elektromos zárral rendelkezik, a zár kinyitása
* 100m hangtovábbítás
* Egyszerű üzembe helyezés

(2) Győződjön meg arról, hogy a C diagram szerint elvezette-e a
vezetékeket a kaputelefonhoz!
(3) Helyezze a készüléket a keretbe, ha az illeszkedés megfelelő, a
készülék lefelé történő elmozdításával rögzítse azt.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
* Tartsa a beltéri egységet távol magas hőmérsékletet kibocsátó
készülékektől, pl. sütő, gáztűzhely, a napfény közvetlen hatásától és
magas páratartalmú helyektől, mint pl. fürdőszoba, szauna, stb.!
* Ne tegye ki a készüléket rázkódtatásnak, ne ejtse le a készüléket!
* Sérülés elkerülése érdekében gondosan rögzítse a készüléket!
* Húzza ki az adaptert az aljzatból, ha hosszabb ideig nem használja a
készüléket!

ÜZEMBEHELYEZÉS
A. Beltéri egység

(1) Fúrja ki a szükséges lyukakat és vezesse át a vezetékeket.
Helyezze a szerelőkeretet a falra, vezesse át a vezetékeket és rögzítse a
csavarokkal a szerelőkeretet.
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(4) Csatlakoztassa a DC adaptert a hálózati aljzatba, és a tápvezetéket a
készülékbe, a készülék ekkor üzemkész állapotba kerül.
B. Kültéri egység
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C. Bekötési utasítás

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az alábbi típusú és gyártási számú kétvezetékes AUDIO KAPUTELEFON
hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő
jótállást és 24 havi szavatosságot biztosítunk.
TÍPUSSZÁM: RL-3207B ……....................................
ELADÁS KELTE : ......................................................
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék
alkatrészellátással egybekötött javító - szervizszolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

kültéri egység

zár

beltéri egység

A vezeték javasolt hossza és átmérője:
Kb. 100m 2 x 0,65mm²
Kb. 150m 2 x 0,80mm²
Kb. 250m 2 x 1,00mm²
MŰSZAKI ADATOK
Bemeneti feszültség:
AC230V 50Hz
Készenléti áramfelvétel:
<3W
Áramfelvétel:
<7W
Hangteljesítmény:
>70dB
≥ 200m(1.0mm²)
A beszélgetés távolsága:
>20m(1.0mm²)
Zárnyitás:
-3-

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
TEL: +36 30 49 78758
de.09:00 és du.16:00 között.

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
Származási ország: Kína
FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan
kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a
forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a
jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árengedményt kérhet, vagy
elállhat a szerződéstől!
Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve
tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a
gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék
használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért.

http://www.global-export-import.eu
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