
Monteringsanvisning

Ringeknapp enkel
for svarapparat
1283 00
Ringeknapp 3-dobbel
for svarapparat
1285 00
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Apparatbeskrivelse

Enkel og 3-dobbel ringeknapp tilhører 
Gira porttelefonssystem og brukes for å 
utvide svarapparatene.

Som eksempel på 3-dobbel ringeknapp 
vises den prinsipielle oppbygningen:

1 Tilkoblingskabel audio

2 Ringeknapp-innsats

3 Dekkramme 
(ikke del av leveransen)

4 Ringeknapp 3-dobbel

     1          2             3               4
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Montering

Enkel og 3-dobbel ringeknapp for svarap-
parater brukes sammen med et svarappa-
rat:

1. Sett tilkoblingskabel audio i en sys-
tem-tilkoblingskontakt på bustilkoblin-
gen, eller taleinnsats på 
svarapparatet.

2. Før tilkoblingskabel audio inn i den 
innfelte monteringsboksen.

3. Sett tilkoblingskabel audio inn i en 
system-tilkoblingskontakt på ringe-
knappinnsatsen. 

4. Installer ringeknappinnsatsen.

5. Legg på rammen og stikk sentralinn-
satsen inn på den innfelte innsatsen.

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 systemhånd-
boken som er vedlagt sentralenheten.
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Skifte av navneskilt

For å skifte navneskilt kan ringeknappdek-
selet løftes av uten verktøy.

1. Trekk ringeknappen ut av den innfelte 
innsatsen.

2. Ta av deksel/dekslene på ringe-
knappen.

3. Skift ut navneskiltet.

4. Klips på deksel/dekslene på ringe-
knappen igjen.

Passende utformede navneskilt kan du få 
enten 

• fra Gira navneskiltservice ved hjelp av 
vedlagt postkort eller

• ved hjelp av Gira programvare (kan le-
veres som ekstrautstyr) og dertil pas-
sende Gira navneskiltsark.
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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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