Instrucţiuni de montare şi
de operare

Staţie de interior Standard cu receptor
1281 ..

Descrierea dispozitivului
Staţia de interior Standard cu receptor aparţine sistemului
de interfonie al firmei Gira şi constă din următoarele
componente:
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1 Dispozitiv de recepţie
2 Cablu de legătură audio
3 Modul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie
4 Ramă de acoperire (neconţinută în pachetul de livrare)
5 Suport pentru receptor cu buton de operare
6 Receptor
7 Suport pentru receptor cu derivaţie cu cordon
8 Cordonul receptorului
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Montarea

Atenţie
Încorporarea şi montarea dispozitivelor electrice este
permisă numai specialiştilor electricieni.
Staţia de interior Standard cu receptor se instalează în
două doze de montaj ST (sub tencuială) uzuale din
comerţ.
Vă rugăm să instalaţi componentele staţiei de interior
Standard în succesiunea următoare:
1. Conectaţi modulul de cuplare prin bus al sistemului de
interfonie:
linia de bus bifilară la clemele de BUS şi după caz,
conductorii butonului de apel de la etaj la clemele
"ET".
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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
inferioară ST şi instalaţi modulul de cuplare prin bus
în doza de montaj superioară.
4. Introduceţi cablul de legătură audio în slotul
sistemului de la dispozitivul de recepţie.
5. Instalaţi dispozitivul de recepţie.
6. Aplicaţi rama de acoperire şi introduceţi suportul
receptorului cu butonul de operare pe modulul de
cuplare prin bus.
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Suport pentru receptor cu buton de operare

Suportul receptorului cu butonul de operare funcţionează
numai pe un modul de cuplare prin bus al sistemului de
interfonie. El se potriveşte mecanic şi pe un dispozitiv
pentru taste de apel, însă nu are nicio funcţie.
7. Introduceţi cordonul receptorului în dispozitivul de
recepţie.
8. Introduceţi suportul receptorului cu derivaţia cu
cordon pe dispozitivul de recepţie.
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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
Preluarea unui apel
La intrarea unui apel, pentru preluarea acestuia ridicaţi
pur şi simplu receptorul şi vorbiţi cu persoana de la staţia
de exterior, fără apăsarea suplimentară a vreunei taste.
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Durata maximă a convorbirii

Durata maximă a convorbirii este de 2 minute.
După scurgerea acestui timp, convorbirea se întrerupe
automat.
Încheierea unui apel
Pentru încheierea legăturii de comunicare, aşezaţi din
nou receptorul în suportul său.
Butonul de operare
Cu ajutorul butonului de operare, se execută următoarele
funcţii:
Deschiderea uşii
Apăsaţi tasta
.
În cazul în care există mai multe uşi, într-un interval de
2 minute este comandat sistemul de deschidere a uşii, de
la a cărei staţie de exterior a pornit apelul de la uşă. 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 tonului de apel
1. Ridicaţi receptorul.

2. Apăsaţi tasta

pentru 3 s.

✓ Volumul imediat superior al tonului de apel va fi redat în
receptor cu o intensitate redusă la receptor.
În total, există 5 trepte de volum sonor.
3. Apăsaţi din nou tasta
pentru 3 s, pentru a regla
următoarea treaptă de volum sonor.
✓ Veţi auzi volumul imediat superior al tonului de apel.
Când s-a atins cea mai înaltă treaptă de volum sonor, la
următoare apăsare de tastă are loc comutarea pe treapta
cea mai scăzută de volum sonor.
4. Aşezaţi receptorul din nou în suportul său.

✓ În difuzorul receptorului veţi auzi volumul nou reglat al
tonului de apel.
Dezactivarea tonului de apel
Staţia de interior Standard nu dispune de dezactivare
a tonului de apel.
Volumul sonor al receptorului
Volumul sonor al receptorului este presetat fix şi nu poate
fi modificat.
Melodiile tonului de apel
Pe baza diferitelor melodii ale tonului de apel, se face
distincţie între:
• Apelul de la uşă prin intermediul butonului de apel de la
staţia de exterior
• Apelul de la etaj prin intermediul butonului de apel de la
etaj
• Apelul intern prin intermediul butonului de apel pentru
staţiile de interior
Melodiile tonului de apel sunt presetate fix şi nu pot fi
modificate.
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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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