RT6021
Felhasználói kézikönyve

Műszaki adatok
Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz
Csatornák

120 duplacsatornás

Idő pontossága

0 +2 ppm

Moduláció

GFSK

Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz
Készenléti idő

7 óra

Töltési idő

15 óra

Ambienttemperature Normál: 15 "C - 35" C, Extrém: 0V -40 'C
Nedvesség

0%~90%

Méretek (mm)

Beltéri telefon: (töltő): 132,1 x 132,1 x 68,5; (kézibeszélő): 133x46 x 19,5;
Kültéri állomás: 176.5x60x34

Tápegység

Beltéri telefon (töltő) bemenet: 7.5 V, 300 mA; (kézibeszélő) bemenet: NiMH 1.2Vx 3, 800mAh Outdoor állomás bemenet: 2 C méretű alkáli elem

Design és specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Szolgáltatások listája
• Becsengetés és beszéd vezeték nélkül
• 5 választható csengőhangok
• Csengetés hangereje beállítható (5 szint)
• Zárnyitás funkció
• Hallókészülék funkció

Használat előtt kérjük olvassa el
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, mielőtt telepíti a rendszert, és kövesse az utasításokat, a megfelelő
telepítésért.
■ Biztonsági óvintézkedések
A baleset és elektromos áramütés és sérülések- kockázatának csökkentése érdekében, kérjük,
kövesse az alábbi alapvető biztonsági előírásokat, mielőtt használná a telefont.
1. Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a kézikönyv utasításait.
2. Kövesse az összes figyelmeztetést a készüléken.
3. Húzza ki a készüléket a konnektorból tisztítás előtt, majd egy nedves ruhával törölje le.
Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket.
4. Ne helyezzen tárgyakat a kábelra.
5. Ne használja a készüléket nedves környezetben, vagy robbanásveszélyes környezetekben.
6. Kerülje el minden folyadék kiömlést, a telefonra. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a
konnektorból, és forduljon a szakemberhez.
8. Figyeljen az elemek polaritását, illetve megfelelően polaritással helyezze be az akkumulátort a
szimbólumok szerint.
9. Csak megfelelő akkumulátorokat használjon. Soha ne használjon más közönséges elemeket, vagy
a hagyományos alkáli elemek. Ez nem csak a személyi sérülést okozhat, hanem károsíthatja a
készüléket.
10. Ne keverje, a kimerült elemeket, a feltöltött elemet. A lemerült elemeket nem lehet
megsemmisíteni a szokásos háztartási hulladékkal.
11. Ha a készülék nem használja hosszabb ideig, vegye ki az elemeket, hogy megakadályozzák az
esetleges szivárgást.
12. A tápegységet feltüntetett Felhasználói kézikönyv szerint használja.
13. Tartsa a telefont távol a gyerekektől.
14. A telefont csak a leírt módon használja.
15. Ne használja a telefont, ha megsérült.

■ A készülék be-/kikapcsolása
Az elemek behelyezése után, a készülék automatikusan bekapcsol.
Készülék kikapcsolása: nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kikapcsoló gombot körülbelül 5
másodpercig.
Kikapcsolt állapotban, ha be szeretné kapcsolni, helyezze a töltőre.
■ Csengőhang beállítása
Csengőhang típus kiválasztása:
Ha a kézi beszélő készenléti állapotban nyomjuk meg a ◄ vagy ► gomb ismételt megnyomásával a
csengőhang (Max. 5 típus). Nyomja meg egyszer, hogy lejátssza csengőhangot, majd nyomja meg
ismét, hogy lejátssza a következő, és így tovább. Ha a kiválasztottja hangot, automatikusan tárolja.
Hangerőállítás:
Nyomja, meg a ◄ vagy ► gomb ismételt megnyomásával állítsa be a csengetés hangerejét
(legfeljebb 5 szint).
Telepítés diagram:
Tápfeszültség kimenet +12 VDC

■ Kicsomagolás
Miután kicsomagolta a kaputelefon, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész alábbi állnak
rendelkezésre. Ha valamelyik darab hiányzik vagy hibás, kérjük, azonnal értesítse a szervizt.

Beltéri telefon dokkoló,
Beltéri telefon
Kültéri szerelés
Felszerelő alaplemez
Felhasználói kézikönyv
Töltő
3 db Akkumulátor AAA ni-mh,
Opcionális: unlock modul
■ Hívás kezdeményezése
Nyomja meg a Hívás gombot a kültéri állomáson. Egy hang
és villog a beltérin. Emelje fel a kézi beszélőt, és nyomja meg a

hallható a fogadó telefonon
nyomógombot.

Beszélhet a látogatóval. Ekkor kéken, villogni fog a kézibeszélő.
Miután meggyőződött a
látogató a személyazonosságáról , nyomja meg a
gombot és nyitja az elektromos ajtót.
Nyomja meg a piros gombot, és befejezni a
beszélgetést.
Megjegyzés:
• A beszélgetés maximum 2 perc. 2 perc után, a vonal megszakad automatikusan.
• Beszélgetés közben, helyezze a kézi beszélőt a töltőre, a vonal megszakad automatikusan.
• A csengetés körülbelül egy percig, ha a beltéri kézi beszélő nem válaszol vele.
Meg kell nyomnia a \ F \ billentyűt, majd nyomja meg a gombot megállítani.
Funkció műveletek
■ A regisztráció (készülékpárosítás)
A készülék alapból regisztrálva van
Először is meg kell tartani a (^) gombot a készülék 5 másodpercig vagy tovább, majd engedje fel.
Másodszor, kérem, nyomja meg a Hívás gombot, a kültérin, majd tartsa nyomva a Regisztráció
gombot a hátoldalon, és a kültéri egységen 5 másodpercig vagy tovább, majd engedje fel. Kérjük,
ne felejtse el eltávolítani a kis gumit, Regisztráció kulcsa szabadtéri állomás. Ha még mindig nem
sikerült regisztrálni, próbáld meg kikapcsolni a készüléket és távolítsa, el az elemeket a kültéri
egység előtt tartsuk lenyomva a Regisztráció gombot, majd kapcsolja be a készüléket, telepítse az

elemeket, majd próbálkozzon újra. Miután hallja a hangot, az állomáson már regisztrálva van a
készülék sikeresen. Kérjük, olvassa el az alábbi ábrát a részletekért.
Hívás gomb

Regisztráció gomb

A telefon felépítése és kulcsok Funkció (folytatás)

Beltéri telefon (töltő)
Kültéri állomás
- Hívás gombot

1. 12V DC pozitív bemeneti
2. 12V DC Negatív bemeneti
3. Unlock pozitív
4. Unlock negatív
5. Szilikon tömítés
Nyitás modul -unlock-(opcionális)

■ Töltés kézibeszélő
/ Fontos megjegyzés: Mielőtt üzembe helyezi, ÉRDEMES teljesen feltölteni az KÉZIBESZÉLŐT
12-óráig.
A készülék töltéséhez, helyezze a kézibeszélőt a töltőre.

Eredmény: Amikor ráhelyezi, a hordozható készüléket a töltőre, a készülék automatikusan
bekapcsol.
Megjegyzés:
• A Power (piros) a készülék 30 másodpercenként villog a készenléti állapotban. Ha a feszültség
kisebb, mint a 3,6, a Power mutató gyorsan villog, és a figyelmeztető hangjelzés 5 percenként.
• Ha a feszültség kisebb, mint 3.35V, a hordozható készülék automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés:
• A szilikongél dugót, hogy megakadályozzák a csavarokat rozsdásodását. El kell távolítani ezt a
dugót, mielőtt beköti a vezetékeket.
■ Az elemek behelyezése
Beltéri telefon
Az újratölthető Ni-MH akkumulátor (AAA méretű, 1,2 V, 800mAh) jön a telefon. Helyezze be az
elemeket a használat előtt.
1. Csúsztassa az akkumulátor fedelét a nyíl irányába, és húzza ki.
2. Helyezze be az új elemeket, mint jeleztem, megfelelő polaritásra (+, -).
3. Ahhoz, hogy cserélje ki az akkumulátor fedelét, csúsztassa fel a fedelet, amíg nem pattan a
helyére.
Megjegyzés:
• Az figyeljünk az akkumulátorok fordított behelyezése, mert károsíthatja a készülék.
■ Az akkumulátorokat ki kell cserélni, ha nem tudják, a teljes tárolási kapacitást feltöltése után.
• Az akkumulátor cseréjekor, mindig jó minőségű Ni-MH akkumulátorokat használjunk. Soha ne
használjon más elemeket vagy a hagyományos alkáli elemeket.
Kültéri állomás
Telepítheti két C méretű elem (nem tartozék) használata előtt a sKültéri állomáshoz.
1. Csúsztassa az akkumulátor fedelét a nyíl irányába, és húzza ki.
2. Helyezze be az új elemeket, mint jeleztem, megfelelő polaritásra (+,-).
3. Ahhoz, hogy cserélje ki az akkumulátor fedelét, csúsztassa fel a fedelet, amíg nem pattan a
helyére.
Megjegyzés:
• Az elemek fordított behelyezése a készülék meghibásodását okozhatja.
• Az elemek cseréjekor, mindig jó minőségű C méretű alkáli elemet használjon.
• Ha telepítette az elemeket, akkor nem kell csatlakozni a DC bemenetet pozitív és negatív bemenet.
■ telepítési útmutató
Beltéri telefon
Csatlakoztassa a moduláris végét a hálózati adaptert a hálózati csatlakozó a töltőt, majd
csatlakoztassa az AC adaptert egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóba.

Kültéri állomás
1. Válassza ki a megfelelő helyet a szabadtéri állomásnak. Vegye figyelembe a látogatók átlagos
magasságra.
2. Rögzítse fel a vas tartószerkezet a falra, majd fúrja ki a csavarokat benne.
3. Húzza lefelé szabadtéri állomás és a telepítés befejezéséhez.
4. Ha nem telepíti a két elemet, akkor csatlakoztassa a DC bemenetet pozitív és negatív bemenet.
Továbbá, ha zárnyitás funkcióra van szükség, akkor is kell a DC bemenet és az Unlock terminálra.
Forgalmazó:
ROBITEL BAKONYVÁRI RÓBERT ev.
8412 Veszprém-Gyulafirátót Füzesi utca 41., : +36209430477

Jótállási jegy
típusú
gy. számú
(vásárlás dátuma:
vevő neve:
)
berendezés, melyre a GARANCIAVISELŐ és a szerződött szerviz a vásárlás napjától
számított 12 hónapig terjedő, a mellékelt feltételek szerinti jótállást vállal.
FIGYELEM! Amennyiben a vásárolt termék magyar nyelvű kezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek be
nem tartása a garancia megvonásával jár.
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