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תושבת השמע – צד תחתון

מצב מקושר
מוצפן
מיקרופון מופעל
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כניסה לכבל רשת.
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חיבור למקור מתח חיצוני.
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יציאת  USBשל יחידת בקרת התצוגה.
לחיבור ה DCU-לתושבת.
הערה :לחץ בחוזקה כדי להכניס את חרוז
הפריט למקומו בין עמודי הכבל.
שקע למיקרופון קווי נוסף.

5

יציאה לכבל קישור .לחיבור שתי תושבות
שמע במצב מקושר.
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