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Power Click modelo INTERCOM CFR é destinado à comunicação, entre um
grupo de pessoas, em situações em que os participantes estejam distantes
entre sí e/ou em condições ruidosas.
É composto de práticas unidades independentes que são acopladas entre
sí (12 unidades ou mais), através de cabos comuns de microfone,
com conectores XLR de 3 vias.
Longo alcance entre as unidades: 50 metros ou mais.
INTERCOM CFR permite conversação simultânea entre o grupo, utilizando o
sistema MULTIPOINT WIRED (todos ouvem todos ao mesmo tempo).
Cada unidade, fornecida separadamente, possui conexão para microfone tipo
eletreto (plug P2 estéreo) e para headphone (plug P2 estéreo).
O microfone eletreto pode ser conectado direto, pois o INTERCOM CFR possui
pré-amplificação própria.
Cada unidade INTERCOM CFR possui recurso de MUTE, que
permite ao usuário desligar seu microfone, quando não estiver em uso,
evitando ruídos desnecessários na audição geral.
INTERCOM CFR é compatível com headsets comuns de computador, lembrando
que quanto melhor a qualidade do headset melhor será a transmissão e recepção.
OBS: Heasets de telefonia não são indicados, pois não produzem som de alta
fidelidade. Headsets tipo videogame trazem bons resultados.
INTERCOM CFR funciona com bateria de 9 volts ou fonte de alimentação opcional.
Utilize somente a fonte de alimentação Power Click PS 01, que possui
estabilizador e filtragem eletrônica.
OBS: Ao conectar o pino da fonte, a bateria é automaticamente desligada.
O consumo de bateria é baixo (média 12 mA), permitindo 30 horas ou mais de
uso com bateria alcalina de 9V. Baterias fracas geram distorção no som.
INTERCOM CFR pesa 220 gramas e mede 35x75x92 mm.
OBS: Pode ocorrer pequena perda de volume ao ser ligado
um INTERCOM CFR no outro.
Esta perda é compensada com o controle de volume de cada INTERCOM CFR.
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(Liga e desliga o microfone)
Conexão headphone
Conexão para microfone eletreto
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Conectores XLR
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Conectores para ligação em série das unidades INTERCOM CFR.
Utilize cabos de microfone tipo XLR - 3 vias
(TERRA, POSITIVO ÁUDIO, NEGATIVO ÁUDIO)
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Pino 1: Terra
Pino 2: Positivo áudio
Pino 3: Negativo áudio

Conexão para fonte de alimentação.
Plug P8 (2,5 x 5,5 mm)
Use fonte de alimentação Power Click modelo PS 01.

CONEXÃO ENTRE UNIDADES
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Outros INTERCOM CFR

COMPARTIMENTO DE BATERIA
BATTERY
LIFT TO WITH DRAW

Para abrir, levante por aquí e puxe.
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TERMOS DE GARANTIA
§1- A Força Dez Eletrônica oferece, para este produto, uma garantia de 12 meses a
partir da data da emissão da nota fiscal de compra.
§2-A Força Dez Eletrônica Ltda garante que este produto foi devidamente testado
e aprovado, estando em perfeitas condições de uso.
§3- Esta garantia só terá validade se forem observados os parágrafos abaixo.
§4- Caso este produto apresente alteração em seu funcionamento normal
(comprovado em testes pela própria Força Dez e durante a vigência da
garantia), o consumidor deverá observar as normas deste certificado.
§5- A Garantia não abrange defeitos oriundos de:
- Má conservação do produto.
- Quedas e impactos.
- Transporte inadequado.
- Uso indevido (Corrente elétrica inadequada, instalações
elétricas ineficientes, etc.)
- Calor excessivo.
- Umidade excessiva (chuva, etc.).
§6- O produto deverá ser enviado para a sede da Força Dez (ou oficina indicada pela
Força Dez) para reparo nos ítens sob garantia, sem ônus para o consumidor.
§7- A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal original de compra.
§8- A Força Dez Eletrônica Ltda poderá alterar características deste produto sem
aviso prévio, porém sem alterar o funcionamento básico do produto.

