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Modu³ video Scaitel nr ref. 1732/1 wyposa¿ony jest w p³aski ekran
o przek¹tnej 4. Urz¹dzenie mo¿e byæ instalowane razem z unifonem, lub
te¿ central¹ portiersk¹ w systemach videodomofonowych.
Modu³ video posiada regulacjê jasnoci oraz kontrastu wywietlanego
obrazu.
Monta¿ urz¹dzenia na cianie odbywa siê przy pomocy uchwytu modu³u
video nr ref. 1732/92. Mo¿liwy jest równie¿ monta¿ modu³u w pozycji
stoj¹cej po zastosowaniu uchwytu skonego nr ref. 1732/56.

OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

R2

RD
R1
V5
V3
V4
CV

Zasilane videomonitora .
Za³¹czanie samoaktywacji.
Masa dla zasilania.
Masa sygna³u video.
Wejcie sygna³u video (przewód koncentryczny).
Wyjcie sygna³u video (przewód koncentryczny).
Gniazdo do po³¹czenia modu³u video z unifonem.

INSTALACJA

Aby zamontowaæ uchwyt modu³u video na cianie nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoci:
U³o¿yæ przewody tak, aby mo¿liwa byla instalacja uchwytu.
Przy pomocy czterech wkrêtów przytwierdziæ uchwyt do ciany na
odpowiedniej wysokoci.
Pod³¹czyæ przewody do odpowiednich zacisków.
Wyci¹gn¹æ zapinkêA.
Przy³o¿yæ videomonitor do uchwytu i przymocowaæ przez wciniêcie
zapinkiAdo rodka.
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Do zainstalowania modu³u video nr ref. 1732/1 w wersji stoj¹cej (np. na
biurku) nale¿y zastosowaæ uchwyt skony nr ref. 1732/56 oraz uchwyt



nr ref. 1732/92 .

Nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
Umieciæ do³¹czone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podk³adki w odpowiednich zag³êbieniach pod podstaw¹ skon¹
(Rys. 2).
Przymocowaæ uchwyt mocuj¹cy wkrêtami (=) (Rys. 1).
Pod³¹czyæ przewody do odpowiednich zacisków uchwytu (Rys. 1).
Wyci¹gn¹æ zapinkêAznajduj¹c¹ siê w module videomonitora (Rys. 1).
Przy³o¿yæ videomonitor do uchwytu i przymocowaæ przez wciniêcie
zapinkiAdo rodka (Rys. 1).
Pod³¹czyæ przewody uk³adu do odpowiednich zacisków gniazda.












Przymocowaæ uchwyt mocuj¹cy videomonitora i podstawê unifonu
do odpowiednich podstawek skonych znajduj¹cymi siê w zestawie
wkrêtami, zgodnie z wczeniejszymi wyjanieniami.
Pod³¹czyæ przewody do odpowiednich przy³¹czy.
W celu wykonania po³¹czeñ pomiêdzy modu³em video, a unifonem
nale¿y postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi
na Rys. 5, uprzednio wybijaj¹c otwory w miejscach e i f cianek
stojaków.
Wyci¹gn¹æ zapinkêAznajduj¹c¹ siê w module videomonitora.
Przy³o¿yæ videomonitor do uchwytu i przymocowaæ przez wciniêcie
zapinkiAdo rodka.
Przymocowaæ unifon do podstawy.
Pod³¹czyæ przewody uk³adu do odpowiednich gniazd.
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Rys. 3

Rys. 1
Rys. 4

Rys. 2

MONTA¯ Z UNIFONEM

Aby zamontowaæ modu³u video nr ref. 1732/1 w wersji stoj¹cej
z unifonem nale¿y:
Umieciæ do³¹czone do zestawu 4 samoprzylepne gumowe
podk³adki w odpowiednich zag³êbieniach pod podstaw¹ skon¹
(Rys. 4).
Po³¹czyæ dwie podstawy skone do wersji stoj¹cych w taki sposób,
by modu³ videomonitora znalaz³ siê po lewej stronie.
Kontynuowaæ monta¿ przykrêcaj¹c dwie p³askie p³ytki G i H (przy
u¿yciu wkrêtów >) oraz, umieszczaj¹c przek³adkê dystansow¹ L.
W celu umieszczenia p³ytek w odpowiednim po³o¿eniu w miejscach
a, b, c, d na odpowiednich cianach nale¿y uprzednio wybiæ otwory,
tak samo jak w miejscach g i h, gdzie nale¿y przymocowaæ
przek³adkê dystansow¹ L(wkrêty C).

Rys. 5
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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.

