Montage- en
Bedieningshandleiding

Huisstation Vrij spreken
1280 ..

Apparatuurbeschrijving
Het huisstation Vrij spreken behoort tot
het Gira deurcommunicatiesysteem en
bestaat uit de volgende onderdelen:
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1 Deurcommunicatie-busaankoppelaar
2 Audio-verbindingskabel
3 Basiselement spreekgedeelte
4 Afdekraam
(niet in de leveringsomvang inbegrepen)
5 Luidspreker-opzetstuk
6 Drukcontacten voor
huisstation Vrij spreken
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Montage

Let op
Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur.
Het huisstation Vrij spreken wordt in twee
gebruikelijke inbouwdozen geïnstalleerd:
Video System

BUS

System

ZV
ET

1. Sluit de deurcommunicatie-busaankoppelaar aan:
de 2-draads bus op de BUS-klemmen
en indien nodig, de leidingen van de
etage-belknop op de klemmen „ET“.
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.
4. Steek de audio-verbindingskabel in één
van de beide systeem-stekeringangen
van het basiselement spreekgedeelte.
5. Installeer het basiselement spreekgedeelte.
6. Plaats het afdekraam en steek de drukcontacten en het luidspreker-opzetstuk
op de inbouwbasiselementen.
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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
Drukcontacten
Via de drukcontacten worden de volgende
functies uitgevoerd:

Oproep beantwoorden
Bij een inkomende oproep knippert de LED
gedurende 2 minuten.
Druk kort op de toets
om een gesprek
te beginnen met de persoon bij het deurstation. Tijdens het gesprek zal de LED
continu branden.
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Maximale gespreksduur

De maximale gespreksduur bedraagt
2 minuten. Na afloop van deze tijd wordt
de verbinding automatisch verbroken.
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Ruisonderdrukking
Als bij het deurstation de achtergrondgeluiden dermate luid zijn, dat automatisch
omschakelen van de gespreksrichting niet
mogelijk is, kunt u de functie ruisonderdrukking inschakelen.
Houd daartoe tijdens het gesprek het drukcontact
ingedrukt. Zolang het drukcontact ingedrukt blijft, is alleen gespreksverkeer vanaf het huisstation naar het
deurstation mogelijk.
Om het gespreksverkeer vanaf het deurstation weer vrij te geven, laat u het drukcontact
los.
Oproep beëindigen
Om de gespreksverbinding te verbreken,
drukt u kort op het drukcontact
.
De LED
gaat uit.
Deur openen
Druk kort op de toets
.
Bij meerdere deuren wordt binnen
2 minuten de deuropener aangestuurd van
het deurstation waarvan de oproep
afkomstig is. 2 minuten na ontvangst van
de oproep resp. 30 seconden na beëindiging van het deurgesprek volgt omschakeling naar de hoofddeur.
Licht schakelen
(alleen in combinatie met schakelactor)
Druk op het drukcontact
om het licht
(bijv. de buiten- of trappenhuisverlichting)
in te schakelen.
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Volume van het gesprek instellen
Tijdens een gesprek kan gekozen worden
uit vijf volumeniveaus.
Druk op „+“, om het volume te verhogen.

Druk op „-“, om het volume te verlagen.
Volume van de oproeptoon instellen
Het volume van de oproeptoon heeft vijf
niveaus en kan veranderd worden als er
geen gesprek plaatsvindt.
Druk op „+“, om het volume te verhogen.

Druk op „-“, om het volume te verlagen.
Oproeptoon uitschakelen/inschakelen
Druk op het drukcontact
om de oproeptoon uit te schakelen. Als de oproeptoon is
uitgeschakeld, blijft de LED
branden.
Druk opnieuw op het drukcontact
om
de oproeptoon weer in te schakelen.
De LED
gaat uit.
Oproeptoon alleen uitschakelen
indien nodig
Schakel de oproeptoon alleen uit in uitzonderingsgevallen. Anders bestaat het
gevaar dat er in noodgevallen geen oproeptoon hoorbaar is.
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Oproepmelodie instellen
Het huisstation comfort heeft vijf oproepmelodieën, die afzonderlijk aan de belknoppen van het deurstation, interne belknoppen van andere huisstations of de
verdiepingsbelknop kunnen worden toegekend.
Daardoor kan b.v. in een huishouden aan
elke bewoner een eigen deurstationbelknop (b.v. ouders, kinderen) met een eigen
oproepmelodie worden toegewezen. De
oproepmelodie wordt als volgt ingesteld:
1. Stel het oproepsignaal, waarvan u de
melodie wilt wijzigen, in werking door
op het betreffende, vooraf ingeleerde
belknop te drukken.
2. Om de melodie van het laatst in werking gestelde oproepsignaal te wijzigen, moet u op het huisstation toets
ingedrukt houden en drukt u tegelijk
• op toets "+", om de volgende melodie
te selecteren resp.
• op toets "–", om de vorige melodie te
selecteren.
✓ Met elke druk op de toetsen "–" en "+"
wordt een nieuwe oproepmelodie ingesteld.
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Aanwijzing

Bij het wissen van de toekenning van een
belknop aan het huisstation, worden de
betreffende oproepmelodieën gereset
naar de standaardinstelling.
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Deuropenerautomaat
De deuropenerautomaat wordt b.v. gebruikt bij huisartsenpraktijken, wanneer ca. 4
seconden na bediening van een deurstationbelknop automatisch de deuropener
moet worden aangestuurd. Wanneer in
het systeem meerdere deurstations aanwezig zijn, werkt de automaat op de deuropener van het deurstation, van waar de
deuroproep werd geactiveerd.
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Functie in standaardinstelling
niet geactiveerd

Om de deuropenerautomaat te kunnen
gebruiken, moet deze bij de ingebruikstelling worden geactiveerd. Nadere aanwijzingen vindt u in het systeemhandboek.
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Deuropenerautomaat inschakelen
1. Druk gedurende ca. 3 seconden tegelijk
op de toetsen
en
, om de deuropenerautomaat in te schakelen.
✓ Wanneer de deuropenerautomaat is
ingeschakeld, brandt de LED
continu. De deuropener wordt na een deuroproep automatisch aangestuurd.
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Deuropenerautomaat uitschakelen
1. Druk gedurende ca. 3 seconden tegelijk
op de toetsen
en
, om de deuropenerautomaat uit te schakelen.
✓ De LED

i

gaat uit.

Gedrag na een stroomstoring

Na een stroomstoring is de deuropenerautomaat uitgeschakeld.
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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.
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