Переговорний пристрій "CMМ17"
Інструкція з експлуатації.
Призначення виробу:
Симплексний переговорний пристрій «CMМ17» (далі - «пристрій») призначений для
гучномовного зв'язку оператора «Касира» і відвідувача «Клієнта» в місцях, де з
міркувань безпеки або з інших причин неможливе пряме спілкування Клієнт - Касир.
Прикладами таких місць є банківські та квиткові каси, контрольно-перепускні пункти,
пункти обміну валюти, АЗС і т.п.
Особливості виробу:
-Симплексний гучномовний зв'язок;
-Вандалозащіщенная клієнтська панель;
-Регулювання гучності динаміку оператора;
-Регулювання гучності динаміку клієнта;
Кнопка включення мікрофону оператора (Мікрофон);
Кнопка "вкл. / відкл." живлення (Живлення).
Технічні характеристики:
Напруга живлення 12 В
Струм 160 мА.
Вихідна потужність:
Блок оператора 1 Вт
Блок клієнта 0,5 Вт
Габаритні розміри: Блок оператора 130х110х30
Блок клієнта
100х50х25
Підключення:
Блок оператора підключається до блоку клієнта 4-жильним кабелем. Панель клієнта
підключається до блоку оператора роз’ємом RJ-11 згідно з кольоровой послідовносттю
жил кабелю.
Адаптер 12В підключається в спеціальне гніздо на задній стінці блоку оператора.
.
Органи управління:
На блоці оператора знаходяться дві кнопки управління (див. Малюнок 1). Основний
режим пристрою – канал зв’язку влючений від клієнта до оператора. При натисканні
кнопки (Мікрофон) включається мікрофон оператора, працює зв'язок від оператора до
клієнта.
Клавиша вкл/відкол живлення пристрою
(Живлення)
Кнопка включення мікрофону оператора
(Мікрофон)

Малюнок 1.

Налаштування пристрою:
Налаштування пристрою остаточно виконуеться після встановлення блоку клієнта і
блоку оператора. Налаштування полягає у регулюванні необхідної гучності звуку на
блоці клієнта і оператора при відсутності самозбудження (свисту). Регулювання гучності
виконується резисторами на нижньої частини блоку касира (див. Малюнок 2).

Рівень чутливості мікрофону оператора
Рівень гучності динаміку оператора

Малюнок 2.
Мікрофон

Гнездо адаптеру живлення 12 В

Гнездо підключення блоку клієнта

Малюнок 3.

Гарантії виробника.
Виробник гарантує нормальну роботу пристрою протягом 2 роки з моменту продажу на
умовах вірного підключення.
При відмові пристрою в період гарантійного терміну з вини виробника покупець має
право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою.
Покупець позбавляється гарантії:
- при наявності механічних, термічних, хімічних пошкоджень друкованої плати та / або
встановлених на ній компонентів
- при наявності пошкоджень викликаних попаданням будь-якої рідини всередину корпусу
пристрою
- при наявності ознак самостійного ремонту, модифікацій схеми, пошкодженні
гарантійних наклейок.
У випадках які позначені раніше, а також після закінчення гарантійного терміну, ремонт
виконується за рахунок покупця.

Комплект поставки:
Блок оператора з мікрофоном 1 шт.
Блок клієнта (панель) 1 шт.
Блок живлення 1 шт.
Інструкція з експлуатації 1 прим.
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