Instrucţiuni de montare şi
de operare

Staţie de exterior în varianta sub
tencuială cu buton de apel simplu
1260 65/66/67
1271 65/66/67
Staţie de exterior în varianta sub
tencuială cu buton de apel triplu
1261 65/66/67
1272 65/66/67

Descrierea dispozitivului
Staţia de exterior în varianta sub tencuială
aparţine sistemului de interfonie al firmei
Gira.
În exemplul staţiei de exterior în varianta sub
tencuială cu buton de apel triplu, este
reprezentată structura de principiu a unei
staţii de exterior în varianta sub tencuială:
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1 Modul de cuplare prin bus al sistemului de
interfonie
2 Cablu de legătură audio
3 Dispozitiv de comunicare
4 Parte inferioară de ramă TX_44
(neconţinută în pachetul de livrare)
5 Ornament pentru difuzorul exterior
6 Parte superioară de ramă TX_44
(neconţinută în pachetul de livrare)
7 Capace ale tastelor de apel
8 Buton de apel triplu
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Montarea

Atenţie
Încorporarea şi montarea dispozitivelor
electrice este permisă numai specialiştilor
electricieni.
La montarea pieselor ST, nu utilizaţi inelele
de etanşare ataşate ramei TX_44.
Staţia de exterior în varianta sub tencuială se
instalează în două doze de montaj ST (sub
tencuială) uzuale din comerţ:
1. Conectaţi modulul de cuplare prin bus al
sistemului de interfonie:
linia de bus bifilară la clemele de bus şi,
dacă este cazul, conductorii alimentării
suplimentare la clemele "ZV".
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Dezactivarea iluminării tastelor de
apel

Pentru a dezactiva permanent iluminarea
tastelor de apel, înlăturaţi punţile dintre BUS
şi ZV.
2. Introduceţi cablul de legătură audio în
unul din cele două sloturi ale sistemului
de la modulul de cuplare prin bus.
3. Trageţi cablul de legătură audio spre
doza de montaj superioară ST şi instalaţi
modulul de cuplare prin bus în doza de
montaj inferioară ST.
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4. Introduceţi cablul de legătură audio în
unul din cele două sloturi ale sistemului
de la dispozitivul de comunicare.
5. Instalaţi dispozitivul de comunicare.
6. Aplicaţi partea inferioară a ramei de
acoperire TX_44 şi introduceţi butonul de
apel, precum şi dispozitivul de
comunicare în piesele ST.
7. Prindeţi în clipsuri partea superioară
a ramei şi introduceţi prin apăsare
şuruburile Torx.
Punerea în funcţiune
După ce toate dispozitivele (staţiile de
exterior şi de interior, dispozitivul de comandă
etc.) au fost instalate, puteţi pune în funcţiune
sistemul de interfonie. Punerea în funcţiune
este descrisă în manualul sistemului, ataşat
dispozitivului de comandă.
Modalitatea de operare
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 printr-un
ton de confirmare.
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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 apăsare de tastă, se setează
treapta imediat superioară de volum
sonor. Când s-a atins cea mai înaltă
treaptă, la următoare apăsare de tastă se
setează 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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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.
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