Monteringsanvisning

Ringeknapp enkel
for innfelt dørstasjon
1262 00, 1293 00
Ringeknapp 3-dobbel
for innfelt dørstasjon
1263 00, 1294 00
Infomodul
for innfelt dørstasjon
1264 00, 1295 00

Apparatbeskrivelse
Enkel og 3-dobbel ringeknapp for innfelt
dørstasjon, og infomodulen, tilhører Gira
porttelefonssystem og brukes for å utvide
innfelt dørstasjon.
Som eksempel på 3-dobbel ringeknapp
vises den prinsipielle oppbygningen.
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1 Tilkoblingskabel audio
2 Ringeknapp-innsats
3 TX_44-ramme underdel
(ikke del av leveransen)
4 Ringeknapp eller modul infomodul
5 TX_44-ramme overdel
(ikke del av leveransen)
6 Deksel for ringeknapp
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Montering

Advarsel
Installering og montering av elektriske
apparater skal kun utføres av godkjente
elektro-fagfolk.
Ved montering av innfelte moduler, ikke
bruk tetningsringene som er vedlagt
TX_44-rammen.
Enkel og 3-dobbel ringeknapp så vel som
infomodul brukes sammen med en innfelt
dørstasjon.
1. Sett tilkoblingskabel audio i en systemtilkoblingskontakt på bustilkoblingen,
eller taleinnsats på innfelt dørstasjon.
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Slå av ringeknappbelysning

For permanent å slå av ringeknappbelysningen eller belysningen på infomodulen,
fjern broene mellom BUS og ZV på bustilkobling på dørstasjonen.
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2. Før tilkoblingskabel audio inn i den innfelte monteringsboksen.
3. Sett tilkoblingskabel audio inn i en system-tilkoblingskontakt på ringeknappinnsatsen.
4. Installer ringeknappinnsatsen.
5. Legg på underdelen av TX_44- rammen og stikk sentralinnsatsen inn på
den innfelte innsatsen.
6. Klips på overdel av rammen og trykk
inn torx-skruene.

Igangkjøring
Etter at alle apparatene (dørstasjoner og
svarapparater, sentralenheter etc.) er
installert kan du ta porttelefonsystemet i
bruk.
Igangkjøring er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten.
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Bruk
Opprette samtale (ringe på)
Trykk på ringeknappen for å opprete kontakt med det tilordnede svarapparatet.
En kvitteringstone vil bekrefte at du har
trykket på knappen.
Slå på lys
(kun i forbindelse med en relemodul)
Trykk på tasten for å slå på lys eller en
annen forbruker via en tilordnet relemodul.
En kvitteringstone vil bekrefte at du har
trykket på knappen.
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Skifte av navneskilt
For å skifte navneskilt løfter du an ringeknappdekselet:
1. Løft ringeknappdekselet forsiktig av,
f.eks. ved hjelp av en skrutrekker.

2. Skift ut navneskiltet.
3. Sett på plass igjen ringeknappdekselet
og trykk det fast.
Passende utformede navneskilt kan du få
enten
• fra Gira navneskiltservice ved hjelp av
vedlagt postkort eller
• ved hjelp av Gira programvare (kan leveres som ekstrautstyr) og dertil passende
Gira navneskiltsark.
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Garanti
Vi yter garanti i henhold til juridiske
bestemmelser.
Send apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår kundeservice.
Vi betaler portoen.
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald
______________________________________
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internett: www.gira.com
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