Installatie Instructie NL
Fabrikant:
Open Care Products BV
Gemaalweg 7
5221CH ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
www.opencareconnect.nl
Productnaam:
Modelnummer:
Productomschrijving:
Versie:

Audiosplitter
A10201
Splitter om 2 microfoon/ luidsprekers aan te sluiten op een OCC | Gateway
1.0

Leveromvang:
Verpakking:
Inhoud verpakking:
Installatie instructie:

Bulk t.b.v. project
1x Audiosplitter
Via website www.eurocom-group.eu/product-support

Voorwaarden voor gebruik:
• Plaats de Audiosplitter in een toegankelijke, stofvrije, droge omgeving met een omgevingstemperatuur
tussen de 10 – 40 oC. Schade door vocht, stof en oververhitting vallen nadrukkelijk buiten de
garantiebepalingen van dit product. Het product is niet geschikt voor buitenmontage.
• Sluit nooit andere apparatuur op de ingangen aan dan de voorgeschreven OCC | Gateway audiopoort en
de OCC | Gateway luidspreker en microfoon.
• De maximale kabellengte is 50 meter van OCC | Gateway naar Audiosplitter en van Audiosplitter naar
microfoon of luidspreker.
Installeren:
• De audiosplitter kan worden geplaatst in de kabelloop van de microfoon en luidspreker.
• Gebruik een gewone UTP kabel welke is afgemonteerd op een RJ45 conform de standaard LAN
pinbezetting.
• Zorg dat de kabel is gefixeerd zodat er geen krachten op de RJ45 komen die de connector en kabel kunnen
beschadigen.
Instellen:
• Dit product vereist geen verdere instellingen en direct worden gebruikt.
Garantie:
• Op dit product is 12 maanden garantie van toepassing op basis van SWAP.
• Bewaar de aankoopnota voor het claimen van garantie
• Garantie kan uitsluitend worden geclaimd via Open Care Products. Kijk op de website voor het RMA
proces.
• Voor productvragen mail naar: support@opencareproducts.nl

Aansluitschema:

Voorzijde: Heeft slechts 1 aansluiting en is de INPUT. Vanuit hier gaat een RJ45
netwerkkabel naar de OCC | Gateway audiopoort. Let op: het betreft een
directe verbinding tussen OCC | Gateway en de Audiosplitter.

Achterzijde: Deze heeft 2 uitgangen voor de microfoon luidspreker units. Beide
aansluitingen zijn actief en kunnen gebruikt worden. Het is mogelijk om slechts
1 microfoon/ luidspreker aan te sluiten.
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