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Urządzenie do obsługi 

Revox Voxnet 218

Zasady bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowo-
dować uszkodzenia urządzenia, pożar lub 
inne zagrożenia.

Niniejsza instrukcja jest częścią urządze-
nia i musi pozostawać u klienta końco-
wego.

Budowa urządzenia 

(ilustracja 1)

1 Płytka montażowa

2 Ramka

3 Urządzenie do obsługi Revox Voxnet 218

Funkcja

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- Sterowanie systemem Revox 

Multiroom/Multiuser Voxnet.

- Montaż w obszarze wewnętrznym w pusz-

ce instalacyjnej wg DIN 49073.

Właściwości produktu

- Indywidualne programowanie przycisków 

za pomocą systemu Voxnet.

- Odbiornik podczerwieni do obsługi zdalnej 

Revox.

Montaż i podłączenie 

elektryczne

Podłączenie za pomocą przykręcanego złącza 

wtykowego (3-biegunowe, patrz ilustracja 2). 

Jako przewód przyłączeniowy firma Revox 

zaleca dwużyłowy przewód ekranowany (prze-

wód do mikrofonu), w którym ekran służy jako 

masa.

1 Przykręcić śrubami płytkę montażową (1) 

z puszką podtynkową i natynkową.

2 Podłączyć przewód przyłączeniowy do 

przykręcanego złącza wtykowego.

3 Ustawić przełączniki DIL z tyłu urządzenia 

do usługi (patrz tabela 1).

4 Włożyć złącze wtykowe.

5 Włożyć urządzenie do obsługi (3) wraz 

z ramką (2).

Przełączniki DIL

Za pomocą przełączników DIL z tyłu urządzenia 

do obsługi systemu Voxnet 218 konfiguruje się 

ustawienia podstawowe.

Uruchomienie

Aby uruchomić urządzenie do obsługi, należy je 

podłączyć do wzmacniacza Multiroom 

Voxnet 219. Informacje i wsparcie w zakresie 

uruchamiania i obsługi znajdują się w instruk-

cjach firmy Revox. W przypadku dalszych 

pytań, należy się skontaktować ze sprzedawcą 

systemów firmy Revox lub z firmą Revox GmbH, 

78048 VS-Villingen (www.revox.de, 

support@revox.de, tel: +49(0)7721-8704-0).

Dane techniczne

Pobór prądu: 17 mA

Przyłącze: Wkręcane złącze 

wtykowe 

3 x 0,15 do 1 mm²

Długość przewodu: maks. 100 m do 

wzmacniacza 

Revox Multiroom 

Voxnet 219

Przewód  0,5 mm²

Praca równoległa: podłączać równole-

gle maks. 2 urządze-

nia do obsługi

Zakres temperatury: -5 °C do +45 °C

Stopień ochrony: IP 20

Gwarancja

Gwarancja jest realizowana przez handel spe-

cjalistyczny na zasadach określonych 

w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub 

przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz 

z opisem usterki do właściwego sprzedawcy 

(handel specjalistyczny, zakład instalacyjny, 

specjalistyczny handel elektryczny). Zapewni on 

przekazanie urządzenia do centrum serwiso-

wego Gira.
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Podłączanie i montaż urządzeń 
elektrycznych mogą wykonywać 
wyłącznie wykwalifikowani elek-
trycy.

I Urządzenie do obsługi jest przezna-

czone tylko do podłączenia do sys-

temu Revox Voxnet.
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Tabela 1: Przełącznik DIL

DIL Funkcja Opis Ustawie-
nie fabry-
czne

1 Odbior-

nik podc-

zerwieni 

wł./wył.

Wewnętrzny 

odbiornik podc-

zerwieni

Wł.

2 LED Włączenie/

wyłączenia diody

Wł.

3 Strona 

kodowa 

RC5

Kombinacje adre-

sowe RC5

00: Strona 

kodowa 1

10: Strona 

kodowa 2

01: Strona 

kodowa 3

11: Strona 

kodowa 4

Wył. [0]

4 Wył. [0]
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