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Némítás funkció Támogatott 

Hang erősítés védelem Elérhető 

Hang bemenet Elérhető 

Általános jellemzők 
Burkolat anyaga Műanyag 

Burkolat színe Fehér  Sárga 

Működési hőmérséklet 0° 5°  

Méretek 0 mm  0 mm  39  

Tömeg 55  

Telepítés helye Mennyezet / Fal 

MÉRETEK

ACA20 
Hang figyelmeztető rendszer / Vészkijáratot mutató hangjelző

BEKÖTÉS
A készülék felépítése: 

Kábel átvezető 
lyukak 

Tartókonzol 

Hangszóró bemenet 

Mikrofon bemenet 

Tartalék bemenet 
Hang rögzítés jumper 

Tápellátás 

MIC jumper 

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS 
Ha a rögzített hang megszólal, akkor a bekapcsolást jelző LED és a 
piros LED világít. 

Hang rögzítés a beépített mikrofon segítségével: 
Kapcsolja be az eszközt. A mikrofon használatához aktiválja az 

"F" Jumper kapcsolót. 

Hang üzenet rögzítéséhez aktiválja a "D" Jumper kapcsolót, 
ezután a hang rögzítése elindul, ami közben a piros LED világít.

Amikor a piros LED kialszik, a rögzítés befejeződik. Távolítsa el a 
"D" Jumper kapcsolót, majd a készülék visszajátsza a rögzített felvételt.

Hang rögzítés a tartalék bemeneten keresztül: 
Kapcsolja be az eszközt. A tartalék bemenet aktiválásához 

távolítsa el az "F" Jumper kapcsolót.

Csatlakoztassa az audio kábelt a "C" bemenetbe.

Hang üzenet rögzítéséhez aktiválja a "D" Jumper kapcsolót, 
ezután a hang rögzítése elindul, ami közben a piros LED világít.

   Amikor a piros LED kialszik, a rögzítés befejeződik. Távolítsa el a 
"D" Jumper kapcsolót, majd a készülék visszajátsza a rögzített felvételt.

Hang felvétel törlése: 
Kapcsolja be az eszközt. Aktiválja a "D" Jumper kapcsolót, 

ezután a rögzített hang felvétel törölve lesz.
Megjegyzés: A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a "D" 
Jumper kapcsoló el legyen távolítva, különben a rögzített felvétel 
törlődni fog.
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TELEPÍTÉS 
Rögzítse az eszközt a 

tartókonzolra a "2"-es csatlakozók 
segítségével, majd 4 db M4 méretű 
fémcsavar és M8 méretű műanyag 
anyacsavarral szerelje rá a falra. 

Zárja be a burkolatot. 

  Helyezze a hangszórót a készülék 
aljára két csavar segítségével. 
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1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 
216-7017, 216-7018  Fax: 218-5542 

Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu
E-mail: info@delton.hu  Web: www.delton.hu

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428  Fax: 220-7940

Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 
A fordításból, illetve a nyomdai  kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.
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