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Apparatbeskrivelse

Svarapparat Standard med håndsett hører til Gira portte-
lefonsystem og består av følgende deler:

1 Håndsettinnsats

2 Tilkoblingskabel audio

3 Porttelefons-bustilkobling

4 Dekkramme (ikke del av leveransen)

5 Håndsettholder med betjeningstaster

6 Håndsett

7 Håndsettholder med snorfører

8 Håndsettsnor
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Montering

Svarapparat Standard med håndsett installeres i to van-
lige innfelte monteringsbokser:
Vennligst installer komponentene for svarapparat Stan-
dard i følgende rekkefølge:

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

2. Sett inn tilkoblingskabel audio i en av de to system-
kontaktene på bustilkoblingen.

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

4. Sett tilkoblingskabel audio inn i en system-tilkob-
lingskontakt på håndsettinnsatsen. 

5. Installer håndsettinnsats.

6. Legg på dekkrammen og stikk håndsettholderen med 
betjeningstaster inn på bustilkoblingen.

7. Sett ledningen for håndsettet inn i håndsettinnsatsen.

8. Sett håndsettholderen med snorføreren på håndsett-
innsatsen.

Advarsel

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

i Håndsettholder med betjeningstaster

Håndsettholder med betjeningstaster fungerer kun på 
en porttelefons-bustilkobling. Den passer mekanisk 
også på en ringeknappinnsats, men vil der ikke ha noen 
funksjon.
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Igangkjøring

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

Bruk

Motta anrop

Ved innkommende samtale, ta ganske enkelt av håndset-
tet og snakk med personen i andre enden, det er ikke 
nådvendig å trykke på noen knapp.

Avslutte samtale

For å avslutte samtalen, legg håndsettet tilbake i hånd-
settholderen.

Betjeningstaster 

Via betjeningstastene utføres følgende funksjoner:

Åpne dør

Trykk på tasten .
Ved flere dører vil døråneren styres innenfor 2 minutter 
fra dørstasjonen som anropet kom fra. 2 minutter etter 
anrop eller 30 sekunder avsluttet samtale vil omkobling 
til hoveddøren skje.

Slå på lys (kun i forbindelse med en relemodul)

Trykk på tasten  for å slå på lyset (f.eks. utvendig lys 
eller lys i trappeoppgangen).

i Maksimal samtalevarighet

Maks samtalevarighet er på 2 minutter. 
Etter at tiden er utløpt blir samtalen automatisk avbrutt.
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Stille inn ringetonevolum

1. Ta av håndsettet.

2. Trykk på tasten  i 3 sekunder.

✓ Dettonevolumet vil høres i håndsettet med redusert 
volum.
Totalt er det 5 trinn av lydvolum.

3. Trykk på tasten  en gang til i 3 sekunder for å stille 
inn neste trinn av lydvolum. 

✓ Du vil nå høre neste høyere ringetonevolum.
Når du når øvre trinn av lydvolumet, vil neste trykk på 
knappen gi deg laveste trinn av lydvolum.

4. Sett håndsettetet tilbake i håndsettholderen.

✓ Du vil nå høre det nyinnstilte ringetonevolumet via høyt-
taleren i håndsettet.

Slå av ringetone

På svarapparat Standard er det ikke mulig å slå av ringe-
tonen.

Lydvolum håndsett

Lydvolum på håndsettet er fast innstilt og kan ikke 
endres.

Ringetonemelodier

Ved hjelp av ulike ringetonemelodier skilles det mellom:

• Anrop fra ringeknapp på dørstasjon

• Etasjeanrop via etasjeringeknapp

• Internt anrop fra knapp på svarapparat

Ringetonemelodiene er fast tilordnet og kan ikke endres. 
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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/
installasjonsbedrift/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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