
www.ddtechnik.cz

Obsluha:
Propojte vnější reproduktor a mikrofon do vnitřní jednotky. Obsluha se provádí po-

psanými prvky na vnitřní jednotce.

Likvidace:
Přístroj zlikvidujte vyhozením do komunálního odpadu.
Obal zlikvidujte vyhozením do komunálního odpadu.

Návod
na použití

  TAKSTAR WA 200
Interkom  pro  přepážky
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Úvodem:
WA 200RC je přepážkový systém skládající se ze dvou dvojic reproduktor + mikro-

fon. Je velmi vhodný pro různé přepážky, jako jsou např. kiosky, pokladny, podatelny atd.
Firma DEXON Vám děkuje  za  projevený zájem o  naše  zboží  a  pevně věříme,  že  s

tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace:
- přepážkový systém skládající se ze dvou dvojic reproduktor + mikrofon
- na okénko se instaluje stolní variabilní mikrofon a odposlechový reproduktor (zá-

kladna)
- uvnitř přepážky se instaluje hlavní reproduktor a mikrofon
- možnost nastavení citlivosti mikrofonu a hlasitosti
- tlačítko zapnutí a dočasného umlčení
- výkon reproduktoru 2 W rms
- frekvenční rozsah reproduktorů 100 - 15 000 Hz
- frekvenční rozsah mikrofonů 20 - 16 000 Hz
- citlivost „venkovního“ mikrofonu - 48 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- citlivost „vnitřního“ mikrofonu - 44 dB (0 dB = 1V/Pa na 1 kHz)
- napájení DC 9 V adaptérem / odběr 500 mA
- rozměr základny 10 x 116 x 39 mm
- rozměr "venkovního" reproduktoru 91 x 77 x 30 mm
- velmi vhodné pro přepážky pojišťoven, nemocnic, vrátnic, pošt, úřadů atd.

Všeobecné podmínky:
Před zprovozněním zařízení si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy pří-

stroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte
ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vibracemi, vlh-
kostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen
do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení.
Není-li zařízení delší dobu v provozu, vyjměte napájecí baterie. Uživateli je zakázáno pří-
stroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou
kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou
zničení připojených komponentů.

Instalace přístroje:
Sestava WA 200RC obsahuje: mini mikrofon (instaluje se pomocí samolepky na

venkovní sklo přepážky), venkovní reproduktor (instaluje se pomocí samolepky na ven-
kovní sklo přepážky nedaleko mikrofonu), vnitřní mikrofon se stojánkem (doporučujeme
umístit do vhodné pozice před obsluhu) a vnitřní základnu, která obsahuje nastavovací
prvky (doporučujeme umístit napravo od vnitřního mikrofonu, tak aby základna byla po
ruce, ale aby zároveň nepřekážela).

Všechny části sestavy jsou spojeny vodiči, tudíž při jejich rozmístění doporučujeme
jejich délku brát v úvahu a taktéž doporučujeme vodiče skrýt, např. pod obložení atp.

Popis ovládacích prvků:


