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Apparatbeskrivelse

Svarapparat handsfri hører til Gira portte-
lefonsystem og består av følgende deler:

1 Porttelefons-bustilkobling

2 Tilkoblingskabel audio

3 Taleinnsats

4 Dekkramme 
(ikke del av leveransen)

5 Høytalermodul

6 Brukertaster 
for svarapparat handsfri

3             4         5

2         1             6



3

Montering

Svarapparat handsfri installeres i to 
vanlige innfelte monteringsbokser:

1. Koble til porttelefons-bustilkobling: 
2-tråds buss til BUS-klemmene og 
eventuelt ledning for etasjeringeknapp 
til klemmene "ET".

2. Sett inn tilkoblingskabel for audio i en 
av de to systemkontaktene på bustil-
koblingen.

3. Før tilkoblingskabel for audio til øvre 
innfelte monteringsboks og installer 
bustilkoblingen i nedre innfelte monte-
ringsboks.

4. Sett inn tilkoblingskabel for audio i en 
av de to systemkontaktene på taleinn-
satsen. 

5. Installer taleinnsatsen.

6. Legg på dekkrammen og sett på betje-
ningstastene og høytalermodulen på 
innfelte innsatsene.

Advarsel

Installering og montering av elektriske 
apparater skal kun utføres av godkjente 
elektro-fagfolk.
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Igangkjøring

Etter at alle apparatene (dørstasjoner og 
svarapparater, sentralenheter etc.) er 
installert kan du ta porttelefonsystemet i 
bruk.
Igangkjøring er beskrevet i systemhåndbo-
ken som er vedlagt sentralenheten.

Bruk

Brukertaster 
Via brukertastene utføres følgende 
funksjoner:

Motta anrop
Ved inngående anrop blinker LED  
i 2 minutter.

Trykk kort på tasten  for å opprette 
samtale med personen ved dørstasjonen. 
Under samtalen vil LED  lyse 
kontinuerlig.

i Maksimal samtalevarighet

Maks samtalevarighet er på 2 minutter. 
Etter at tiden er utløpt blir samtalen 
automatisk avbrutt.
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Fortsettelsesfunksjon

Dersom bakgrunnsstøyen ved dørstasjo-
nen er så høy at automatisk omkobling av 
taleretningen ikke er mulig, kan du koble 
inn fortsettelsesfunksjonen.

Hold da tasten  inntrykket under samta-
len. Så lenge tasten er trykket inn kan det 
bare snakkes fra svarapparatet og til 
dørstasjonen.
For å koble inn tale fra dørstasjonen igjen, 
slipp tasten  igjen.

Avslutte samtale
For å avslutte samtalen trykk kort på 
tasten .
LED  slukker.

Åpne dør
Trykk på tasten .
Ved flere dører vil døråneren styres innen-
for 2 minutter fra dørstasjonen som anro-
pet kom fra. 2 minutter etter anrop eller 
30 sekunder avsluttet samtale vil omkob-
ling av hoveddøren skje.

Slå på lys
(kun i forbindelse med relemodul)
Trykk på tasten  for å slå på lyset (f.eks. 
utvendig lys eller lys i trappeoppgangen).

Stille inn samtalevolum
Lydvolumet for samtalen endres i fem 
trinn under en pågående samtale.

Trykk på "+" for å øke lydvolumet.
Trykk på "–" for å redusere lydvolumet.
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Stille inn ringetonevolum
Lydvolum av ringetonen kan endres i fem 
trinn under en pågående samtale.

Trykk på "+" for å øke lydvolumet på ringe-
tonen.

Trykk på "–" for å redusere lydvolumet på 
ringetonen.

Slå på/av ringetone
Trykk på tasten  for å slå av ringetonen.
Ved utkoblet ringetone vil LED  lyse kon-
tinuerlig.

Trykk på tasten  for å slå på igjen ringe-
tonen. 
LED  slukker.

Stille inn melodi for ringetone
Svarapparat handsfri har fem melodier 
som du kan velge som ringetone, som kan 
tilordnes individuelt til ringeknappen på 
dørstasjonen, intern ringetast for flere sva-
rapparater eller etasjeringeknapp. Derved 
kan f.eks. hver beboer i en bolig ha en 
egen ringeknapp (f.eks. foreldre, barn) 
med sin individuelle ringetonemelodi. Rin-
getonemelodi velges på følgende måte:

Slå bare av ringetonen når det er 
behov for det

Slå bare av ringetonen i unntakstilfeller. 
Ellers er det fare for at du ikke vil høre at 
noen ringer på i nødstilfeller.
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1. Slett ringetonen som du vil endre melo-
dien på ved at du trykker på den angjel-
dende tidligere innlærte ringeknappen.

2. For å endre melodi på den sist slettede 
ringetonen, hold tasten  på svarappa-
ratet inntrykket og trykk samtidig

• på tasten "+" for å velge neste melodi 
eller

• tasten "–" for å velge forrige melodi.

✓ Med hvert trykk på tastene "–" og "+" vil 
det velges en ny ringetonemelodi.

Døråpnerautomatikk
Automatisk døråpner kan f.eks. brukes for 
legekontor, slik at den automatiske døråp-
neren utløses ca. 4 sekunder etter at noen 
har ringt på dørstasjonen. Dersom det er 
flere dørstasjoner i systemet vil automatik-
ken bare fungere på den dørstasjonen der 
noen ringte på.

i Merk!

Ved å slette ringeknapp-tilordning til sva-
rapparatet, vil den angjeldende ringetone-
melodien stilles tilbake til 
fabrikkinnstillingen.
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Slå på døråpnerautomatikk
1. Trykk i ca. 3 sekunder samtidig på tas-

tene  og  for å slå på døråpnerau-
tomatikken.

✓ Ved innkoblet døråpnerautomatikk vil 
LED  lyse kontinuerlig.
Døråpneren vil automatisk utløses etter 
at noen ringer på.

Slå av døråpnerautomatikk
1. Trykk i ca. 3 sekunder samtidig på tas-

tene  og  for å slå av døråpnerau-
tomatikken. 

✓ LED  slukker.

i Funksjonen er ikke aktiv i 
fabrikkinnstillingen

For å kunne bruke døråpnerautomatikken 
må denne funksjonenaktiveres ved igang-
kjøringen. Mer informasjon finner du i 
systemhåndboken.

i Prosedyre etter strømbrudd

Etter strømbrudd vil døråpnerautomatik-
ken være utkoblet.
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Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til 
juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever 
eller send defekte apparater portofritt til 
din forhandler (faghandel/installasjonsbe-
drift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til 
Gira Service Center.

______________________________________

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

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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