Montage- en
Bedieningshandleiding

Deurstation inbouw
met belknop enkelvoudig
1260 65/66/67
1271 65/66/67
Deurstation inbouw
met belknop twee-/drievoudig
1261 65/66/67
1272 65/66/67

Apparatuurbeschrijving
Het deurstation behoort tot het Gira deurcommunicatiesysteem.
In het voorbeeld van het deurstation inbouw
met belknop twee-/drievoudig wordt de
basisstructuur van een deurstation inbouw
weergegeven:
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1 Deurcommunicatie-busaankoppelaar
2 Audio-verbindingskabel
3 Basiselement spreekgedeelte
4 Onderste deel van TX_44-afdekraam
(niet in de leveringsomvang inbegrepen)
5 Opzetstuk deurluidspreker
6 Bovenste deel van TX_44-afdekraam
(niet in de leveringsomvang inbegrepen)
7 Afdekplaten van belknoppen
8 Belknop drievoudig
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Montage

Let op
Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door een elektrotechnisch installateur.
Gebruik bij de montage van de inbouwbasiselementen niet de afdichtingsringen die
bij het TX_44 afdekraam zijn meegeleverd.
Het deurstation inbouw wordt in twee
gebruikelijke inbouwdozen geïnstalleerd:
1. Sluit de deurcommunicatie-busaankoppelaar aan:
de 2-draads bus aan op de BUS-klemmen en indien nodig, de leidingen van de
aanvullende voeding op de klemmen
„ZV“.
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Verlichting belknop uitschakelen

Om de verlichting van het belknop permanent uit te schakelen, verwijdert u de brug
tussen BUS en ZV.
2. Steek de audio-verbindingskabel in één
van de beide systeem-stekeringangen
van de busaankoppelaar.
3. Leid de audio-verbindingskabel naar de
bovenste inbouwdoos en installeer de
busaankoppelaar in de onderste inbouwdoos.
3

4. Steek de audio-verbindingskabel in één
van de beide systeem-stekeringangen
van het basiselement spreekgedeelte.
5. Installeer het basiselement spreekgedeelte.
6. Plaats het onderste deel van het TX_44afdekraam en steek het belknop en het
basiselement spreekgedeelte op de
inbouwbasiselementen.
7. Klik het bovenste deel van het afdekraam
vast en druk de Torx-schroeven erin.
Ingebruikname
Nadat alle apparaten (deur- en huisstations,
besturingsapparatuur enz.) zijn geïnstalleerd,
kunt u het deurcommunicatiesysteem in
gebruik nemen.
De ingebruikname wordt beschreven in het
systeemhandboek dat bij de besturingsapparaten wordt meegeleverd.
Bediening
Oproepen (aanbellen)
Druk op de belknop om op de toegewezen
huisstations een oproeptoon te laten klinken.
De bediening van de belknop wordt bevestigd door een bevestigingstoon.
Licht schakelen
(in combinatie met een schakelactor)
Druk op de belknop om het licht of een
andere verbruiker via de toegekende schakelactor in te schakelen. De bediening van de
belknop wordt bevestigd door een bevestigingstoon.
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Volume instellen
Het volume kan bij elk deurstation afzonderlijk worden ingesteld.
Het instellen van het volume moet met twee
personen worden uitgevoerd.
1. Start op het besturingsapparaat de Programmeermodus door 3 sec. op de toets
„Systemprogr.“ te drukken totdat de gele
LED naast de toets knippert.
2. Druk op het deurstation kort op een
reeds door u toegewezen belknop.
3. De tweede persoon beantwoordt op het
huisstation de oproep (via de hoorn of
de spreektoets) en begint het gesprek.
4. Druk bij het deurstation opnieuw kort op
de belknop.
✓ U kunt het volume veranderen door tijdens het gesprek op het drukcontact te
drukken. Er zijn in totaal 5 volumeniveaus. Door op de belknop te drukken,
verhoogt u het volume telkens met één
niveau. Als het maximale volume is
bereikt, wordt bij een volgend drukken op
het drukcontact het laagste volumeniveau ingesteld.
5. Beëindig de gespreksverbinding.
Het laatst ingestelde niveau wordt in het
deurstation opgeslagen.
6. Verlaat op het besturingsapparaat de
Programmeermodus door kort op de
toets „Systemprogr.“ te drukken.
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Wisselen van de tekstlabels
Om de tekstlabels te wisselen kan de afdekplaat van de belknop eenvoudig worden verwijderd.
1. Wip, met bijvoorbeeld een schroevendraaier, de afdekplaat van de belknop
voorzichtig omhoog.

2. Verwissel het tekstlabel.
3. Plaats de afdekplaat van de belknop
terug en druk deze stevig aan.
Bijpassende tekstlabels kunt u verkrijgen
met de optioneel verkrijgbare Gira labelsoftware en de daarbij behorende Gira tekstlabels.
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Garantie
De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.
Een gebrekkig apparaat kunt u met een
omschrijving van de fout aan de betreffende
verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/
installatiebedrijf) overhandigen of portvrij
opsturen.
Deze stuurt het apparaat door naar het
Gira Service Center.

7

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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