0311 A OI

GT-1D
SERVICE MANUAL
Interkom System
Svarstation GT-1D

BETJENINGS VEJLEDNING

1

NKaldenavne og funktioner

T-mode telesynge indbygget
Rør
Kontakt for tilvalgs funktioner
Kald til service stationer
Tast for døråbning når døranlæg
TONE AFBRUDT indikering
Når TONE er sat til OF vil LED blinke hvert 5. sekund.
Gitter for opkaldstone

Off - Moderat - Højt
Opkalds tone volume kontrol
Justerer kun opkaldstone volume

*
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2

OBETJENING

2-1 Besvar et opkald
1

Når et kald modtages fra en service station
vil en opkaldstone lyde.

3

• TONE OFF LED vil slukke.
• Kommunikation afbrydes automatisk efter ca 3 minutter.

• TONE OFF LED vil blinke.

2

Når samtalen er slut hænges røret på plads.

Løft røret for at besvare.
• Opkaldstonen vil afbrydes efter en tid hvis ikke besvaret.
• Tone høres med T-mode hørreapparat og TONE OFF LED
vil tænde.

2-2
1

COpkald fra dørklokke

Når en dørklokke er tilsluttet og aktiveres, vil tone hørers sålænge
tryk holdes indtrykt.
• Anden tone, end ved opkald, vil høres (Kommunikation er ikke mulig.)

2-3
1

Dør åbning

Tast døråbningstasten når der er opkald fra en dørstation.
trance station.

2

Dør frigives ved dørstation der kaldes op fra.
Depending on the electric door release system that you use, door release may be active only while the door release button is pressed.

2-4 Opkald til servicestationer og eller lystænding
Tænder opgangslys under samtale til dørstation når installeret.

1

Løft røret og tast kortvarrigt for opkald til servicestationer,
kaldstone høres i rør, afvent svar.

2 Under opkald vil TONE OFF LED blinke
3 Under samtale vil TONE OFF LED lyse konstant
Ved opkald til servicestationen fra
svarstationer vil svarstationens ID
vises i servicestationens display
før og under besvarelse af opkald.
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2-5 Nødopkald / alarm
1 Aktiver det selvholdende tryk for aktivering. (Når tilsluttet)

4 Løft røret og kommuniker med servicestationen

2 En alarmtone vil lyde fra svarstationen og et signal vil sendes
til servicestationen.
5 Hvis ikke alarm trykket er afstillet og røret lægges på vil
tonen lyde igen og røret skal løftes af indtil trykket er afstillet.
Beep
Beep
Beep

3 Når der er en besvarelse af nødopkald fra en servicestation vil tonen
ændres til normal opkaldstone en tid og TONE OFF LED vil blinke.
Alarm tonen vil lyde uanset opkalds tone volume kontrol
indstilling på apparatet.
2. Alarm funtion kan aktiveres selvom systemet benyttes af
anden bruger (5 alarmer kan akumuleres i servicestationen)

NOBS: 1.

3.

3

TEKNISKE FORHOLDSREGLER

• Betjenings temperaturer: 0°C til +40°C
• Rengøring: Rengør kun med en blød klud og neutrale
rengørringmidel. Brug ikke agrasive rengørringsmidler.
• Hvis systemet ikke virker skal kvallificeret tekniker
tilkaldes for service.

4

SPECIFIKATIONER

• Strømforsyning: DC 24 V (forsynet fra GT-BC)
• Dimensioner: 200 (H) × 89 (B) × 63 (D) (mm)
• Wægt: Ca. 330 gram.
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Når der er alarm, kan anden kommunikation mellem svar og
servicestationer ikke gennemføres før alarmkald er afviklet.

