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Opis ogólny. 
System interkomowy składający się z dwóch kompletów głośnik + 
mikrofon do komunikacji w okienkach kasowych banków, poczt oraz 
recepcji szpitali, przychodni zdrowia itp. 
Zestaw dostarcza jasny i wierny dźwięk z możliwością regulacji głośności 
w głośnikach. 
 

Dane techniczne. 
- możliwość regulacji głośności 
- moc głośnika 2W RMS 
- pasmo przenoszenia głośnika 100 - 15 000 Hz 
- pasmo przenoszenia mikrofonu 20 - 16 000 Hz 
- czułość zewnętrznego mikrofonu - 48 dB (0 dB = 1V/Pa, 1 kHz) 
- czułość wewnętrznego mikrofonu - 44 dB (0 dB = 1V/Pa, 1 kHz) 
- zasilanie DC 9V zasilaczem / 500 mA 
- wymiary głośników 15 × 116 × 39 mm i 91 × 77 × 30 mm 
 

Elementy regulacyjne i gniazda podłączeniowe. 
1. Mute - przycisk wyciszający mikrofon wewnętrzny (kasjera)  
2. − + - regulacja głośności głośnika zewnętrznego (klienta) 
3. − + - regulacja głośności głośnika wewnętrznego (kasjera) 
4. On/Off - włącznik 
5. Wskaźniki włączenia i wyciszenia 
6. Gniazdo do podłączenia zasilacza 9V DC 
7. SPK - gniazdo do podłączenia głośnika zewnętrznego (klienta) 
8. OMIC - gniazdo do podłączenia mikrofonu umieszczonego na 

zewnątrz (klienta) 
9. IMIC - gniazdo do podłączenia mikrofonu wewnętrznego (kasjera) 
10. Rec - wyjście do nagrywania 
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Montaż zestawu. 
1. Umieścić centralkę i mikrofon wewnętrzny w pomieszczeniu kasjera. 
2. Przykleić na okienku we właściwych miejscach mikrofon i głośnik 

zewnętrzny. 
3. Podłączyć do urządzenia mikrofon wewnętrzny do gniazda IMIC (9) 

na tylnej ściance. 
4. Podłączyć głośnik zewnętrzny do gniazda SPK (7). 
5. Podłączyć mikrofon zewnętrzny do gniazda OMIC (8). 
6. Podłączyć zasilacz 9V do gniazda (6). 
7. Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego 230 V. 
8. Włączyć urządzenie przyciskiem On/Off (4) i wyregulować poziom 

dźwięku w głośnikach za pomocą: 
(2) – dla głośnika zewnętrznego 
(3) – dla głośnika wewnętrznego. 

Uwaga. 
Mikrofon zewnętrzny powinien być maksymalnie oddalony od 
głośnika zewnętrznego w celu uniknięcia sprzężeń. 
 
W skład zestawu wchodzi: 
- centralka ............................ 1 szt. 
- mikrofon wewnętrzny ......... 1 szt. 
- mikrofon zewnętrzny .......... 1 szt. 
- głośnik zewnętrzny ............. 1 szt. 
- zasilacz 9V......................... 1 szt. 


