G-WL-02NE 1x8
Vízálló kültéri, 8 lakásos
kaputelefon hívóegység
LEÍRÁS
A G-WL-02NE 1X8 egy 8 lakásos kültéri kaputelefon hívóegység. Könnyedén felületre
szerelhető, és a beltéri egységek is könnyedén csatlakoztathatóak. Nyitógomb
kimenetének köszönhetően belülről nyomógomb segítségével lehet kinyitni az ajtót.

TULAJDONSÁGOK
• Kültéri, vízálló egység
• Beépített hangszóró
• Állandó névtábla háttérvilágítás
• Könnyedén cserélhető névtábla
• Az eszközhöz 8 beltéri telefon csatlakoztatható

SPECIFIKÁCIÓ
• Tápfeszültség: 12V DC
• Áramfelvétel: max. 200 mA
• Zár kimenet feszültsége: 18 V
• Működési hőmérséklet: -40°C - 70°C
• Páratartalom: maximum 95%
• Méret: 304x140x54 mm

BEKÖTÉS
Az eszköz bekötésére rendelkezésünkre áll egy 2, egy 4 valamint egy 8 vezetékes

Szükséges kiegészítő eszközök

sorkapocs. A 8 vezetékes sorkapocsnál található a 8 kaputelefon 8 adat vezetéke.

• Beltéri telefon

A 4 vezetékes sorkapocs segítségével lehet bekötni a tápegységet valamint a zárat.

• Nyitógomb

A 2 vezetékes sorkapocs a nyitógomb megkötésére szolgál.

• Tápegység

Táp és zár

Nyitógomb

Telefonok

Zöld

Nyitógomb pozitív pólus

Piros

Táp pozitív pólus

Szürke

Első telefon adat (B1)

Sárga

Nyitógomb negatív pólus

Sárga

Táp GND

Lila

Második telefon adat (B2)

Zöld

Zár GND

Kék

Harmadik telefon adat (B3)

Fekete

Zár pozitív pólus

Zöld

Negyedik telefon adat (B4)

Sárga

Ötödik telefon adat (B5)

Narancs Hatodik telefon adat (B6)
Piros

Hetedik telefon adat (B7)

Barna

Nyolcadik telefon adat (B8)

TELEPÍTÉS
Az eszköz telepítéséhez a csomagban találhat 4 csavart tiplivel, valamint egy imbusz kulcsot. Az imbusz kulcs segítségével lehet leszerelni az eszköz hátlapját,
amit könnyedén fel lehet szerelni a falra. Ez után vissza lehet szerelni az eszközt a hátlapra, majd az alsó és felső műanyag véglezárót pattintsa fel az eszközre.
Amennyiben le szeretné szedni ezeket a véglezárókat, fontos, hogy mindkét végén egyszerre pattintsa le.
Névtábla kicseréléséhez nyomja, le a névtábla műanyagának jobb oldalát majd tolja el oldalra. Ekkor a másik oldalán ki tudja pattintani, így tud behelyezni
névtáblát. Ez után nyomja vissza először a jobb oldalát a műanyag panelnek, majd pattintsa vissza a másik oldalát.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Kültéri egység: Felcsöngetéshez nyomja meg a lakás gombját röviden.
Beltéri egység: Amikor csörög a kaputelefon beltéri egysége, emelje le a kagylót (arra ügyeljen, hogy kicsit inkább felfelé, ne csak simán vízszintesen önmaga
felé emelje) és a felső gomb megnyomásával engedje be a felcsengetőt, majd tegye vissza a kagylót a helyére.
Az alsó gombbal meg tudja szakítani a vonalat annélkül, hogy a kagylót felvenné.
Figyelem! A kagyló felvétele nélkül a kapu nem nyitható!
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