Monteringshandledning

1knapps anrop
för infällt portregister
1262 00, 1293 00
3knapps anrop
för infällt portregister
1263 00, 1294 00
Info-modul
för infällt portregister
1264 00, 1295 00

Beskrivning
1- och 3knapps anrop för infällt portregister samt info-modulen ingår i Gira porttelefonsystem och används för utvidgning av
infällt portregister.
Principkonstruktionen visas med 3knapps
anrop som exempel.
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1 Anslutningskabel audio
2 Anropsknappinsats
3 TX_44-ram underdel
(medföljer inte vid leverans)
4 Anropsknapp resp. överdel info-modul
5 TX_44-ram överdel
(medföljer inte vid leverans)
6 Kåpa över anropsknapp
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Montage

OBS
Montering och anslutning av elutrustning
får endast utföras av behörig elektriker.
Använd inte tätningsringarna som följer
med TX_44-ramen vid montering av
infällda insatser.
1- och 3knapps anrop samt info-modulen
drivs tillsammans med ett infällt portregister:
1. Anslut audioanslutningskabeln till en
av buskopplarens systemingångar eller
till talinsatsen i det infällda portregistret.
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Avstängning av
anropsknappbelysning

Avlägsna byglarna mellan BUS och ZV på
portregistrets buskopplare för permanent
frånkoppling av anropsknappbelysningen
resp. info-modulbelysningen.
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2. Stick in audioanslutningskabeln i apparatdosan.
3. Anslut audioanslutningskabeln till en
systemingång i anropsknappinsatsen.
4. Installera anropsknappinsatsen.
5. Lägg på underdelen av TX_44-täckramen och anslut centralinsaterna på de
infällda insatserna.
6. Klipsa på ramens överdel och tryck in
torxskruvarna.

Idriftsättning
När alla apparater (portregister, svarsapparater och styrmoduler etc.) är installerade,
är porttelefonsystemet klart att tas i drift.
Idriftsättningen beskrivs i systemhandboken, som är bipackad styrmodulen.
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Användning
Göra ett anrop (ringa)
Tryck på anropsknappen för att utlösa en
ringsignal på den tilldelade svarsapparaten.
Knapptryckningen bekräftas dessutom av
en kvitteringssignal.
Tända belysning
(i samband med en kopplingsaktor)
Tryck på anropsknappen, för att koppla till
belysningen eller en annan förbrukare via
en tilldelad kopplingsaktor. Knapptryckningen bekräftas dessutom av en kvitteringssignal.
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Byte av textskyltar
Vid byte av textskyltar måste kåpan över
anropsknapparna lyftas:
1. Lyft, t.ex. med en skruvmejsel, försiktigt av kåpan över anropsknapparna.

2. Byt ut textskylten.
3. Sätt på kåpan över anropsknapparna
igen och tryck fast den.
Lämpligt utformade textskyltar kan skaffas
antingen
• via Gira textservice med hjälp av medföljande kort eller
• med Gira textprogram och lämpliga Gira
textark som passar till kan erhållas som
tillval.
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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.
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