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Beskrivning

Utanpåliggande, röststyrd svarsapparat är en 
förmonterad enhet och ingår i Gira portregister-
system.

1 Montageplatta
2 Fästhål för väggmontage
3 2facks täckram utan mellanbalk 

(installation utan ram endast möjlig vid 
väggmontage)

4 Fästhål för dosmontage
5 Höljets överdel
6 Manöverknappar
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Montage

Utanpåliggande svarsapparat kan

• monteras på en apparatdosa (endast med 
täckram),

• monteras direkt på väggen eller på en anslut-
ningsdosa för väggbelysning (med eller utan 
täckram).

Montage med täckram beskrivs nedan. För mon-
tage utan ram utesluter du bara ramen.

Dosmontage

1. Sätt montageplattan tillsammans med 
täckramen på apparatdosan.

2. Fäst bottenplattan med två skruvar på 
montageringen i apparatdosan.

Väggmontage

1. Skala matarledningen i nivå med väggen.

2. Fästställ monteringsstället så att montage-
platten är centrerad över ledningsutloppet. 
Rita ut borrhålens läge.

3. Borra fästhålen och sätt i pluggarna.

4. Fäst bottenplattan ihop med täckramen 
med två skruvar på väggen.

OBS

Montering och anslutning av elutrustning får 
endast utföras av behörig elektriker.
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Anslutning

När du har fäst montageplattan på väggen, ska 
svarsapparaten anslutas enligt följande:

1. Anslut 2-trådsbusen till BUS-klämmorna och i 
förekommande fall ledningarna för vånings-
anropsknappen till ET-klämmorna i stickför-
bindningen.

2. Sätt i stickförbindningen på kretskortets kon-
takter på baksidan av den utanpåliggande 
svarsapparaten.

3. Stäng nu svarsapparaten genom att sätta på 
och trycka in höljets överdel på montage-
plattan.

Vänd kontakten rätt

Se till att beteckningarna BUS och ET överens-
stämmer på kontakten och kortet.
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Idriftsättning

När alla apparater (portregister, svarsapparater 
och styrmoduler etc.) är installerade, är porttele-
fonsystemet klart att tas i drift.
Idriftsättningen beskrivs i systemhandboken, 
som är bipackad styrmodulen.

Demontage

Öppna apparaten

För att öppna svarsapparaten, tryck försiktigt 
den nedre spärren lodrätt rakt uppåt med en 
skruvmejsel.

Dra av insticksklämma

Dekalen på baksidan av apparaten anger 
avdragsriktningen för klämman med en pil.

i Max. antal anropsknappar

Observera att upp till 15 anropsknappar kan till-
delas en svarsapparat.
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Användning

Manöverknappar
Följande funktioner utförs med de fyra manöver-
knapparna på röststyrd, utanpåliggande svars-
apparat:

Ta mot samtal

Vid inkommande samtal blinkar -knappen i 
2 minuter.
Tryck en kort tryckning på -knappen för att 
påbörja samtalet med personen vid portregistret. 

-knappen lyser med fast sken medan samtalet 
pågår.

Genomsläppsfunktion

Om bakgrundsbullret vid portregistret är så högt, 
att talriktningen inte växlar automatiskt, kan du 
använda prioriteringsfunktionen på svarsappara-
ten.
Håll knappen  intryckt medan du talar. Under 
tiden som knappen hålls intryckt, går det bara att 
tala från svarsapparaten till portregistret.
Släpp knappen  igen, när du vill låta den upp-
ringande tala.

i Maximal samtalstid

Max. samtalstid är 2 minuter. Samtalet avslutas 
automatiskt när denna tid har gått.
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Avsluta samtal
Tryck en kort tryckning på -knappen när du 
vill avsluta samtalet.
Belysningen i -knappen slocknar.

Inställning av talvolym

Volymen ändras i fyra steg vid pågående samtal.
Tryck en kort tryckning på -knappen under 
pågående samtal för att öka volymen. 

Det finns sammanlagt fyra volymsteg. För varje 
knapptryckning ökas volymen med ett steg. När 
du har kommit till den starkaste volymen ställer 
systemet in det tystaste volymsteget vid nästa 
knapptryckning.

Öppna port

Tryck på -knappen.
Om det finns flera portar, aktiveras den portöpp-
nare inom 2 minuter, från vars portregister sam-
talet har kommit. 2 minuter efter inkommet sam-
tal eller 30 sekunder efter avslutat portsamtal, 
sker omkoppling till huvudporten.

Tända belysning
(endast i samband med kopplingsaktor)

Tryck på -knappen, för att tända belysningen 
(t.ex. ytter- eller trapphusbelysning).
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Inställning av ringsignalvolym
Ringsignalvolymen ändras i fyra steg, när inget 
samtal pågår.
Tryck på -knappen i ca. 3 s.

Det finns sammanlagt fyra volymsteg. För varje 
knapptryckning (3 sekunder) ökas volymen med 
ett steg. När du har kommit till den starkaste 
volymen ställer systemet in det tystaste volym-
steget vid nästa knapptryckning.

Stänga av/koppla in ringsignal

Svarsapparatens ringsignal kan stängas av, när 
inget samtal förekommer.
Tryck en kort tryckning på -knappen, för att 
stänga av ringsignalen.
Vid avstängd ringsignal lyser -knappen med 
fast sken.
Tryck en kort tryckning på -knappen igen, för 
att koppla in ringsignalen igen. 
Belysningen i -knappen slocknar.

Stänga av ringsignalen endast vid 
behov

Stäng av ringsignalen endast i undantagsfall. 
Annars finns det risk för att ringningen inte upp-
fattas t.ex. i en nödsituation.
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Inställning av ringsignalmelodi
Den röststyrda, utanpåliggande svarsapparaten 
erbjuder fem ringsignalmelodier, som kan 
användas individuellt från våningsanropsknap-
pen, portregistrets anropsknappar, internanrops-
knapparna i andra svarsapparater.
Därigenom kan alla i ett hushåll med flera perso-
ner få en egen portregisteranropsknapp (t.ex. 
föräldrar, barn) med en egen ringsignalmelodi.
Ställ in ringsignalmelodin på följande sätt:

1. Utlös den ringsignal, som du vill ändra melo-
din på, genom att trycka på den tidigare pro-
grammerade anropsknappen.

2. För att ändra melodin på den senast utlösta 
ringsignalen, tryck -knappen på svarsappa-
raten och håll den intryckt.

3. Tryck inom 3 sekunder dessutom på 
-knappen och håll båda knapparna 

intryckta tills du hör den nya ringsignalmelo-
din.

4. Upprepa steg 2 och 3 för att välja nästa ring-
signalmelodi.

✓ Med varje tryckning på någon av  och 
-knapparna ställs en ny ringsignalmelodi in.

När du når den sista ringsignalmelodin, ställs 
den första melodin in med nästa knapptryck-
ning.

i Anvisning

När du raderar en ringsignal för svarsapparaten, 
återställs ringsignalmelodin till fabriksinställ-
ningen.
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Garanti 

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen 
för de lagstadgade bestämmelserna.
Lämna eller skicka defekta apparater portofritt 
med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare 
(fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).
Denne ser till att apparaterna skickas till 
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


