Instrucţiuni de montare

Buton de apel simplu
al staţiei de interior
1283 00
Buton de apel triplu
al staţiei de interior
1285 00

Descrierea dispozitivului
Butoanele de apel simplu şi triplu aparţin
sistemului de interfonie al firmei Gira şi
servesc la extinderea staţiilor de interior.
În exemplul butonului de apel triplu, este
reprezentată structura de principiu:
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1 Cablu de legătură audio
2 Dispozitiv pentru taste de apel
3 Ramă de acoperire
(neconţinută în pachetul de livrare)
4 Buton de apel triplu
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Montarea

Atenţie
Încorporarea şi montarea dispozitivelor
electrice este permisă numai
specialiştilor electricieni.
Butoanele de apel simplu şi triplu ale
staţiilor de interior se utilizează împreună
cu o staţie de interior:
1. Introduceţi cablul de legătură audio
într-un slot al sistemului de la modulul
de cuplare prin bus sau de la
dispozitivul de comunicare al staţiei de
interior.
2. Introduceţi cablul de legătură audio în
doza de montaj.
3. Introduceţi cablul de legătură audio
într-un slot al sistemului de la
dispozitivul pentru taste de apel.
4. Instalaţi dispozitivul pentru taste de
apel.
5. Aplicaţi rama de acoperire şi
introduceţi dispozitivele centrale în
piesele ST.
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Punerea în funcţiune
După ce aţi instalat toate dispozitivele
(staţiile de exterior şi de interior,
dispozitivul de comandă etc.), puteţi pune
în funcţiune sistemul de interfonie.
Punerea în funcţiune este descrisă în
manualul sistemului, ataşat dispozitivului
de comandă.
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Schimbarea plăcuţelor inscripţionate
Pentru schimbare plăcuţelor
inscripţionate, capacul tastelor de apel se
poate desprinde fără a se folosi scule.
1. Trageţi butonul de apel de pe
piesa ST.
2. Desprindeţi capacul (capacele)
tastelor de apel.
3. Schimbaţi plăcuţa inscripţionată.
4. Prindeţi în clipsuri capacul (capacele)
tastelor de apel.
Plăcuţele inscripţionate potrivite se pot
obţine fie
• de la serviciul de inscripţionare Gira,
prin intermediul cărţii poştale ataşată,
fie
• cu softul de inscripţionare Gira,
disponibil opţional, şi colile de
inscripţionare Gira adecvate.
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Garanţia producătorului
Garanţia producătorului se realizează în
cadrul dispoziţiilor legale privind comerţul
specializat.
Vă rugăm să predaţi sau trimiteţi aparatele
defecte fără taxare poştală, cu o descriere
a defecţiunii, comerciantului de care
aparţineţi (Comerţ specializat/
întreprindere de instalaţii/comerţ
specializat cu electronice).
Acestea transmit aparatele spre
Gira Service Center.
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