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ZEWNĘTRZNA KLAWIATURA DO PROGRAMOWANIA 1032/65

Klawiatura numeryczna nr ref. 1032/65 służy do programowania:
-

modułu wywołania nr ref. 1072/12 i 1072/14
centrali portierskiej 1072/41
digitizera 1072/19
digitizera 1072/5
dekodera specjalnego 1072/80

Uwaga. Do programowania digitizerów i dekodera specjalnego
niezbędny jest również adapter nr ref. 1072/60. Użycie klawiatury
wraz z adapterem jest jedynym, możliwym sposobem
programowania digitizerów i dekodera specjalnego.
(Wyjątkiem jest możliwość programowania digitizera nr ref. 1072/5
przy użyciu mikroprzełączników w prostych systemach – patrz
instrukcja obsługi digitizera nr ref. 1072/5).
Moduły wywołania nr ref. 1072/12 i 1072/41, oraz centrala portierska
nr ref. 1072/41 programowane są bez użycia adaptera nr ref.
1072/60.
ADAPTER 1072/60
Adapter nr ref. 1072/60 służy wraz z klawiaturą 1032/65 do
programowania digitizerów 1072/19 i 1072/5, oraz dekodera
specjalnego 1072/80.
-

-

W celu wykonania połączeń pomiędzy modułem video, a
unifonem należy postępować zgodnie ze wskazówkami
przedstawionymi na Rys. 5, uprzednio wybijając otwory w
miejscach e i f ścianek stojaków.
Wyciągnąć zapinkę A znajdującą się w module
videomonitora.
Przyłożyć videomonitor do uchwytu i przymocować przez
wepchnięcie zapinki A do środka.
Przymocować unifon do podstawy.
Podłączyć przewody układu do odpowiednich przyłączy
gniazd.
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Dyspozycja dotycząca uŜywania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, Ŝe urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyŜszymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to moŜliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyŜszych zasad związanych z recyklingiem zuŜytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

