Bolig Interkom System

Installations og betjenings manual GH-MK
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Programmering af GH-MK

Menu 1: Vælg sprog.
Vælg det sprog der vises i displayet!
Menu 2: Ændre adgangskoden.
Vælg en ny adgangskode til at få adgang til programmering af enheden ved at taste ”*”, og
4 tal (eks.: * 3456)
Menu 3: Opret beboer info som bolig nr. og beboer navn.
Opret bolignumre med 1-6 cifret tal.
Opret beboernavne med op til 16 karakterer
Menu 4: Opsætning af ”timeout” timer
Betjenings tid: Hvis enheden ikke benyttes ”tastes” i en given tid (15-99 sek.) vil enheden
gå i standby tilstand automatisk.
Programmeringstid: Når enheden er i programmering og der ikke indtastes data i en given
tid (30-99 sek.) vil enheden gå i standby tilstand automatisk.
Menu 5: Programmering
* procedurer for programmering henvises til punkt 9-1
Menu 6 & 7: Opsætnings paremetre
Disse menuer er kun for opstart af system
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BETJENINGSVEJLEDNING:
HOVEDSTATIONEN

Bevar opkald fra bolig svarstation:
Det er muligt at kalde op til en samprogrammeret
hovedstation fra alle bolig svarstationer ved at taste
lystænding i systemstatus stand by på bolig stationen.
1. Når der modtages opkald fra en bolig

svarstation vil ringetonen lyde i 10 sek. fra
hovedstationen hvor bolig nr. og navn vil vises
i displayet.
2. Løft røret og der kan kommunikeres i op til 1
minutter hvorefter kommunikationen afsluttes
automatisk.
3. Læg røret på for at afslutte
kommunikationen.

Bevar opkald fra dørstation:

Når der modtages opkald fra en dørstation
vil ringetonen lyde i 10 sek. fra enheden og
nr. på dørstation vil vises i displayet.
2. Løft røret og der kan kommunikeres i op til
3 minutter hvorefter kommunikationen
afsluttes automatisk.
3. Døråbning kan kun aktiveres under
kommunikation.
4. Lystænding kan kun aktiveres under
kommunikation.
1.
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Opkald til dørstationer:

Løft røret og tast "*" og "1" derefter
tastes nr. på den dørstation (hus nr.) der
ønskes at kaldes op til.
2. Tast ”CALL” tasten for at tale til
dørstationen
3. Læg røret på for at afslutte
kommunikationen

1.

Opkald til en bolig svarstation:

Løft røret og få vist bolig nr. og beboer
navn, kald op ved at taste ”CALL” tasten.
a. Find beboer med piletaster
b. Find beboer ved at indtaste bolig nr.
c. Find beboer med forbogstavet i efternavn
1.
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Nødkald fra boliger:

Det vil være muligt at tilslutte eksternt
NC tryk for aktivering af nødkald fra hver
enkel bolig til hovedstationer hvor der i
display vil stå ”EMERGENCY” for indikering
af en nødsituation. (Kan også indikere
kabelbrud i systemet!).
2. ”EMERGENCY” kald til hovedstationen har
anden opkaldstone og besvares ved at løfte
røret af hvorved beboer navn og bolig nr.
vises i display, kommunikationen etableres
ved at taste ”CALL” tasten.
3. Op til 10 nødkald kan stå i kø på
hovedstationen og kaldes frem i display
med piletaster, kaldes op med ”TALK”
tasten når vist.
4. Nødkald har altid første prioritet og
annullerer altid anden igangværende
kommunikation.
1.

Opkald til en anden hovedstation:

1. Løft røret og få vist hovedstations nr. og
navn, kald op ved at taste ”CALL” tasten.
a. Find hovedstation med piletaster
b. Find hovedstation ved at indtaste station nr.
c. Find hovedstation med forbogstavet i navn
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Opkald fra dørklokke:

Ved opkald til svarstationen fra tilsluttet
dørklokke vil ringetone lyde sålænge klokke
tasten holdes indtrykt, tonen er forskellig
fra andre toner!

Receptions funktion:

Det er muligt, fra hovedstationen, at
modtage alle dørkald til boliger, f.eks. i
nattetimerne, og hvis nødvendigt at
viderestille et opkald fra dør til beboeren.
1. Funktionen aktiveres på hovedstationen
ved at taste ”*” og ”1” og ”*” og vises i
display med teksten ”RECEPTION MODE”,
deaktiveres ved genindtastning af ”*” og
”1” og ”*”
2. Hvis der er flere hovedstationer i et
system vil alle hovedstationer få samme
funktions indstilling samtidig hvorfor
aktivering og deaktivering kan foretages fra
alle hovedstationer i et system.
3. Det er kun svarstationer der er
programmeret til en hovedstation der vil
overtages af receptions funktionen.

Mistede opkald:

Hvis et opkald til en hovedstation ikke
besvares vil der i displayet stå ”MISSED
CALL”, kald navn og bolig nr. op på
skærmen ved at taste søgetasten pil ned
og se første mistede opkald.
2. Når bolig nr. og navn vises løftes røret af
og der tastes ”CALL” for at kalde op til
boligen eller anden hovedstation.
3. Hvis ikke der ønskes at kalde op til et
mistet kald tastes i stedet slet og
registeringen slettes.
OBS: Op til 20 mistede kald gemmes i
hukommelsen!

1.

Betjening:

I receptions opsætning vil alle
programmerede dørkald gå til
hovedstationer i et system hvor ringetone
vil lyde og indgangsnummer på dørpanel
samt bolig og beboernavn vi vises i display.
2. Løft røret for at tale med gæst ved
aktuelle dørpanel. (Tast evt. døråbning og/
eller lystænding under kommunikation)
3. Hvis der fra hovedstationen ønskes at
kalde op til bolig tastes ”CALL” på
hovedstationen og der kaldes og kan
kommunikeres med beboer.
4. Hvis beboeren skal kommunikere med
gæst ved døren lægges røret på, på
hovedstationen
1.
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