Instrucţiuni de montare şi
de operare

Staţie de interfon de interior
1280 ..

Descrierea dispozitivului
Staţia de interfon de interior aparţine
sistemului de interfonie al firmei Gira şi
constă din următoarele componente:
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1 Modul de cuplare prin bus al sistemului
de interfonie
2 Cablu de legătură audio
3 Dispozitiv de comunicare
4 Ramă de acoperire
(neconţinut în pachetul de livrare)
5 Ornament difuzor
6 Buton de operare al staţiei de interfon
interior
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Montarea

Atenţie
Încorporarea şi montarea dispozitivelor
electrice este permisă numai specialiştilor
electricieni.
Staţia de interfon de interior se instalează
în două doze de montaj ST (sub tencuială)
uzuale din comerţ:
Video System

BUS

System

ZV
ET

1. Conectaţi modulul de cuplare prin bus al
sistemului de interfonie:
Linia de bus bifilară la clemele de bus şi,
dacă este cazul, conductorii butonului
de apel de la etaj la clemele "ET".
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.
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 rama de acoperire şi introduceţi
butonul de operare, precum şi
ornamentul difuzorului 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.

Modalitatea de operare
Butonul de operare
Cu ajutorul butonului de operare, se
execută următoarele funcţii:

Preluarea unui apel
La intrarea unui apel, se aprinde
intermitent timp de 2 minute LED-ul

.

Apăsaţi scurt tasta
, pentru a prelua
convorbirea cu persoana de la staţia de
exterior. În timpul convorbirii, LED-ul
luminează permanent.
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Durata maximă a convorbirii

Durata maximă a convorbirii este de
2 minute. După scurgerea acestui timp,
convorbirea se întrerupe automat.
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Funcţia de impunere
Dacă, la staţia de exterior, zgomotele de
fond sunt atât de puternice, încât nu se
poate asigura o comutare automată
a direcţiei convorbirii, puteţi activa funcţia
de impunere.
Pentru aceasta, ţineţi apăsată tasta
în
timpul convorbirii. Pe durata cât tasta este
apăsată, se poate vorbi numai dinspre
staţia de interior spre staţia de exterior.
Pentru a lansa din nou convorbirea dinspre
staţia de exterior, eliberaţi din nou
tasta
.
Încheierea unui apel
Pentru încheierea legăturii de comunicare,
apăsaţi scurt tasta
.
LED-ul
se stinge.
Deschiderea uşii
Apăsaţi tasta
.
În cazul în care există mai multe uşi
exterioare, într-un interval de 2 minute este
comandat sistemul de deschidere a uşii, de
la a cărei staţie de exterior a pornit apelul.
La 2 minute după intrarea apelului,
respectiv la 30 de secunde după
încheierea convorbirii de la uşă, are loc
comutarea pe uşa principală.
Comanda luminii (numai în combinaţie
cu un actuator de comutare)
Apăsaţi tasta
, pentru a aprinde lumina
(de ex. iluminatul exterior sau iluminatul
exterior al scărilor).
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Setarea volumului sonor al convorbirii
Volumul sonor al convorbirii se poate
modifica în cinci trepte în timpul
desfăşurării convorbirii.
Apăsaţi pe "+", pentru a majora volumul
sonor al convorbirii.
Apăsaţi pe "–", pentru a diminua volumul
sonor al convorbirii.
Setarea volumului tonului de apel
Volumul tonului de apel se poate modifica
în cinci trepte, când nu are loc nicio
convorbire.
Apăsaţi pe "+", pentru a majora volumul
tonului de apel.
Apăsaţi pe "–", pentru a diminua volumul
tonului de apel.
Activarea/dezactivarea tonului de apel
Apăsaţi tasta , pentru a dezactiva tonul
de apel.
Când tonul de apel este dezactivat, LED-ul
luminează permanent.
Apăsaţi tasta
din nou, pentru a activa
din nou tonul de apel.
LED-ul
se stinge.
Dezactivaţi tonul de apel numai
dacă este necesar
Dezactivaţi tonul de apel numai în cazuri
de excepţie. În caz contrar, există
pericolul să nu se audă soneria, de
exemplu în cazuri de urgenţă.
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Setarea melodiei tonului de apel
Staţia de interfon de interior oferă cinci
melodii pentru tonul de apel, care pot fi
alocate individual staţiei de exterior,
tastelor interne de apel ale altor staţii de
interior sau butonului de apel de la etaj. În
acest fel, fiecărui locatar al unei locuinţe îi
poate fi atribuită, spre exemplu, o tastă de
apel proprie a staţiei de exterior (de ex.
părinţi, copii) cu o melodie individuală
a tonului de apel. Melodia tonului de apel
se setează după cum urmează:
1. Declanşaţi tonul de apel al melodiei pe
care doriţi să o schimbaţi, prin apăsarea
tastei de apel corespunzătoare,
memorată anterior.
2. Pentru a modifica melodia ultimului ton
de apel declanşat, ţineţi apăsată tasta
la staţia de interior şi acţionaţi
simultan
• tasta "+", pentru a selecta melodia
următoare, respectiv
• tasta "–", pentru a selecta melodia
precedentă.
✓ Cu fiecare acţionare a tastelor "–" şi "+"
se setează o nouă melodie a tonului de
apel.
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Indicaţie

La ştergerea alocării tastelor de apel la
staţia de interior, melodiile
corespunzătoare ale tonului de apel sunt
resetate la valorile din fabricaţie.
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Sistemul automat de deschidere a uşii
Sistemul automat de deschidere a uşii se
utilizează, de exemplu, în cabinetele
medicale, când, la aprox. 4 secunde de la
acţionarea unei taste de apel a staţiei de
exterior, sistemul de deschidere a uşii
trebuie comandat. Dacă în sistem există
mai multe staţii de exterior, sistemul
automat acţionează asupra sistemului de
deschidere a staţiei de exterior de la care
s-a declanşat apelul.
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Funcţie inactivă în setarea din
fabricaţie

Pentru a putea folosi sistemul automat de
deschidere a uşii, trebuie activată această
funcţie la punerea în funcţiune. Indicaţii
mai detaliate găsiţi în manualul sistemului.
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Activarea sistemului automat de
deschidere a uşii
1. Apăsaţi aprox. 3 secunde simultan
tastele
şi
, pentru a activa
sistemul automat de deschidere a uşii.
✓ Când sistemul automat de deschidere
a uşii este activat, LED-ul
luminează permanent.
Sistemul de deschidere a uşii este
comandat automat după un apel de la
uşă.
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Dezactivarea sistemului automat de
deschidere a uşii
1. Apăsaţi aprox. 3 secunde simultan
tastele
şi
, pentru a dezactiva
sistemul automat de deschidere a uşii.
✓ LED-ul
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se stinge.

Comportamentul după căderea
tensiunii

După o cădere de tensiune, sistemul
automat de deschidere a uşii este
dezactivat.
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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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