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מדריך התחלה מהירה

מערכת אלחוטית לקריאות חירום

הקדמה
להכנת המערכת ,קרא את התהליך המפורט בהמשך מדריך זה.
לקבלת פרטים נוספים ,פנה למדריך למשתמש.
בחר מקום מרכזי בביתך ,מקום שבו אתה נמצא רוב הזמן ,כדי למקם
את יחידת הבסיס .אפשר למקם את יחידת הבסיס על שולחן ,על דלפק
או להתקינה על הקיר.
אחרי ביצוע שלבים  1עד  ,3המערכת שלך תתקשר באופן אוטומטי אל
המוקד כדי שתקבל הנחיות בהקשר לשאר פעולות הכנת המערכת.

הערה :יתכן שחלקים מרוחקים בביתך נמצאים מחוץ לטווח הקליטה
של יחידת הבסיס ,ולכן היחידה אינה יכולה לקלוט שידורים באופן
ישיר .במקרה כזה ,יש להתקין ממסר תקשורת ) (Repeaterמסוג MCX-
600כדי להגדיל את טווח הקליטה של היחידה.
לקבלת פרטים נוספים פנה לחברת ההתקנה.

 .1סובב את האנטנה של יחידת הבסיס
סובב את האנטנה עד שהיא תהיה אנכית לגמרי.

 .2חיבור יחידת הבסיס לקו הטלפון שלך
א.

ב.

מצא את שקע הטלפון בקיר שאליו אתה רוצה לחבר את יחידת
הבסיס .אם מחובר טלפון לשקע זה ,נתק את הטלפון והכנס
אותו לשקע  PHONEבחלק האחורי של היחידה .הטלפון שלך
יפעל כרגיל.
שים לב שכבל טלפון כבר מחובר לשקע  wall jackביחידת
הבסיס .הכנס את הקצה השני של כבל זה לשקע הטלפון
שבקיר .יחידת הבסיס מחוברת עתה לקו הטלפון.

הערה :אם קיימים בביתך שרותי טלפון אחרים כגון  ,DSLעליך
לחבר מסנן כמתואר באיור.
מסנן DSL

עבור מקומות
עם שרות DSL

 .3חיבור אספקת חשמל ליחידת הבסיס
כבל אספקת החשמל מסובב סביב חלק בתושבת של היחידה ,כדי
למנוע קריעת הכבל במקרה של משיכה מקרית של הכבל.
א .העבר את כבל אספקת החשמל מסביב לחלק התושבת.
ב .הכנס את התקע הקטן של כבל אספקת החשמל למחבר AC
ביחידת הבסיס.
ג .חבר את הקצה השני של כבל אספקת החשמל לשקע חשמל
קרוב .אל תשתמש בשקע חשמל המספק חשמל דרך מתג
בקיר.
כאשר המערכת אינה מותקנת כל שלושת הנוריות דולקות .משוב קולי
מכריז על בעיות מתח חשמל ,טלפון ,או בעיית סוללה.

הערה :ניתוק מתח החשמל מיחידת הבסיס נעשה ע"י הוצאת השנאי
משקע החשמל  .אחרי כן ,היחידה תופעל ע"י סוללת הגיבוי לתקופה
של עד  24שעות או עד חיבור מחדש של מתח החשמל.
כאשר מסופק מתח חשמל ליחידת הבסיס ,דולקת הנורית הירוקה
בלוח הקדמי.
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 .4יחידת הבסיס שלך מחברת אותך עתה למוקד
לאחר ההתקנה ,איש המוקד יתחיל לדבר אתך.
כשנציג המוקד עונה ,אתה יכול לשמוע אותו מדבר דרך יחידת הבסיס.
אתה יכול לדבר בקול רם עם איש המוקד  .אין צורך להשתמש בטלפון.
נציג יחידת המוקד ינחה אותך לבצע את שאר הפעולות הנחוצות
להכנת המערכת.

רח' הברזל  ,24רמת החייל ,תל-אביב 69710
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