Instrucţiuni de montare şi
de operare

Staţie de exterior în varianta aparentă cu buton
de apel simplu
1266 65/66/67
Staţie de exterior în varianta aparentă cu buton
de apel triplu
1267 65/66/67
Staţie de exterior în varianta aparentă cu
2 butoane de apel triple
1268 65/66/67

Staţia de exterior în varianta aparentă
Staţia de exterior în varianta aparentă este o unitate
prefabricată care aparţine sistemului de interfonie al firmei
Gira.
În exemplul staţiei de exterior în varianta aparentă cu buton
de apel triplu, este reprezentată structura de principiu
a staţiei de exterior în varianta aparentă.
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1 Parte inferioară a carcasei
2 Buton de apel triplu
3 Capacul dispozitivului de comunicare
4 Orificiu de intrare pentru conductor
5 Inel de etanşare
6 Cleme de legătură
7 Parte superioară a carcasei
8 Capace ale tastelor de apel
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Montarea

Atenţie
Încorporarea şi montarea dispozitivelor electrice este
permisă numai specialiştilor electricieni.
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Placa electronică deplasabilă a dispozitivului

Placa electronică a dispozitivului poate fi deplasată în jos,
pentru montaj şi pentru racordarea cablului de bus.
1. Alegeţi locul de montaj. Canalul de cabluri din partea
inferioară a carcasei serveşte la ghidarea conductorilor.
În acest fel, înălţimea de montaj a staţiei de exterior
poate fi variată prin ieşirea conductorului.
2. Însemnaţi găurile de fixare cu ajutorul şablonului de
găurire (face parte din pachetul de livrare).
3. Practicaţi găurile (6 mm) şi introduceţi diblurile din
pachet.
4. Introduceţi conductorul desizolat al busului cu aprox.
5 mm de izolaţie în partea inferioară a carcasei.
5. Fixaţi de perete partea inferioară a carcasei cu şuruburile
din pachet.
Deplasaţi în jos placa electronică a dispozitivului, pentru
înfiletarea şuruburilor de sus.
6. Conectaţi linia de bus bifilară la clemele de bus.
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Dezactivarea iluminării tastelor de apel

Pentru a dezactiva permanent iluminarea tastelor de apel,
înlăturaţi punţile dintre BUS şi ZV.
7. Deplasaţi placa electronică a dispozitivului în poziţia
superioară.
8. Acordaţi atenţie aşezării corecte a inelului de etanşare
de la capacul dispozitivului de comunicare.
9. Aşezaţi partea superioară a carcasei, apăsaţi-o ferm şi
introduceţi prin apăsare şuruburile Torx.

3

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.

Modalitatea de operare
Reglarea volumului sonor
Volumul sonor poate fi setat individual la fiecare staţie de
exterior.
Reglarea volumului sonor trebuie să se efectueze cu două
persoane.
1. La dispozitivul de comandă, porniţi modul funcţional
Programare, apăsând pentru 3 s tasta "Systemprogr.",
până când LED-ul galben de lângă tastă se aprinde
intermitent.
2. Apăsaţi scurt la staţia de exterior o tastă de apel deja
alocată.
3. A doua persoană preia apelul de la uşă la staţia de
interior (cu receptorul sau cu tasta interfonului) şi
acceptă convorbirea.
4. La staţia de exterior, apăsaţi din nou scurt tasta de apel.
✓ Prin acţionarea tastei, volumul sonor se modifică în timpul
legăturii de comunicare.
În total, există 5 trepte de volum sonor.
Cu fiecare acţionare a tastei de apel, se setează treapta
imediat superioară de volum sonor. Când s-a atins cea
mai înaltă treaptă de volum sonor, la următoare apăsare
de tastă este setată treapta cea mai scăzută de volum
sonor.
5. Încheiaţi legătura de comunicare.
Ultima treaptă de volum sonor setată se va memora în
staţia de exterior.
6. La dispozitivul de comandă, părăsiţi modul funcţional
Programare, apăsând scurt tasta "Systemprogr.".
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Apelarea (acţionarea soneriei)
Apăsaţi tasta de apel, pentru a declanşa un ton de apel la
staţia de interior alocată.
Acţionarea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de
confirmare.
Comanda luminii (în combinaţie cu un actuator de
comutare)
Apăsaţi tasta de apel, pentru a conecta lumina sau un alt
consumator prin intermediul unui actuator de comutare
alocat. Acţionarea tastei este confirmată suplimentar printrun ton de confirmare.

Schimbarea plăcuţelor inscripţionate
Pentru schimbarea plăcuţelor inscripţionate, capacul tastelor
de apel se poate desprinde simplu.
1. Desprindeţi cu atenţie capacul tastelor de apel, folosind
spre exemplu o şurubelniţă.

2. Schimbaţi plăcuţa inscripţionată.
3. Aşezaţi din nou capacul tastelor de apel şi apăsaţi-l ferm.
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.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-InstallationsSysteme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de
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