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Der tages forbehold for tekniske modifikationer.

Kables med CAT5 kabling i stjerne eller
i serie
Kan forsynes med relæfunktioner.
Kan foretage gruppekald
Kan udbygges med op til 96 stationer.

Velegnet til:
Kontoret
Industrien
Hospitaler
Institutioner
Og mange andre steder hvor
sikker kommunikation er vigtig!

Genvejs menu

1. Generelt
1.1 Opsætning af enhederne

min. 1 m

Clarson´s CLARO er et samtaleanlæg der
fungerer i åben dupleks teknologi (samtidig
tale fra begge sider) uden at taste for at tale
og uden indflydelse fra anden omgivelsesstøj.

Den bedste kvalitet opnås ved at følge
efterfølgende punkter:
- Minimum afstand mellem bordenhed og
højtaler: 1 m.
- Mikrofonen kræver en taleafstand
indenfor 1 m.

1.2 Volumen justering

Volumen regulering foretages under installering af enheden.
Efter justering bør justering kun udføres
hvis bordenheden flyttes eller hvis bordenheden kalder sig selv når der tastes *0.
På bordenhedens bagside nederst findes et
hul hvor volumen potentiometret er placeret.

Opkald

tast stationens nr.

Afslutning af et kald

tast#

Automatisk genopkald
i 30 sek.

afbrydes automatisk efter
30 sek. eller annulleres
ved at taste #

Prioratet

tast

S  —> Lampe tændes

Aktiver

tast

M —> Lampe tændes

Afbryd

tast

M —> Lampe slukkes

Mikrofon afbrydelse

Privat
„vil ikke forstyrres“
Aktiver

tast M i ca. 2 sek.
—> Lampe/micro blinker + beep tone
tast M
—> Lampe/micro + beep tone ophører

Afbryd

Gruppe/Allekald

tast * + gruppe nr.

Besvarelse på gruppekald

tast

på nærmeste station

Fra optaget station

tast

nr. + S 

System RESET

tast

99

Drej potentiometret med en smal skruetrækker til det punkt hvor der opstår feedback fra højtaleren. Derefter drejes potentiometret langsomt tilbage indtil feedbacket
forsvinder. Herefter er stationen justeret til
optimal drift.
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4. Konference kald

2. Opkald og kommunikation

En konference er mulig mellem maks. 3
stationer.

4.4 Konference

Følgende tastes på station A:

2.1 Call

Station A taster

A

1. station nummer B
2. station nummer C

A

1.
Tast B stationens nummer via det
numeriske tastatur.
2.
Lampen på station A (1) tændes hvis forbindelsen etableres, hvis station B er optaget vil lampen blinke.

1

B

Når kommunikationen er etableret vil lampe (1) tændes.

1

lampe (1) på station B tændes også.

B

Hver konference deltager må afbryde ved
at taste # tast (4).

C
4

2.2 Automatik genopkald
i 30 sek.

Hvis station B er optaget, kan station A
vente i 30 sek. til station B er ledig og vil
blive forbundet automatisk , ellers vil kaldet automatisk blive annulleret efter 30 sek.
Denne funktion kan annulleres ved at taste
# tast (4).

2.3 Prioritetskald

Et prioritets kald tillader station A at bryde
ind i en igangværende samtale på opkaldte
nr. midlertidigt:

5. System RESET
System RESET af systemet foretages ved at

taste.


99

1

1: tast S tast (2)
2: tast ENTER tast  (3)
Stationens lampe 1 tændes hvis kaldet er
lykkedes og samtalen kan gennemføres.

2
3

4

Når et prioritets kald er afsluttet genetableres den afbrudte samtale på station B.

!
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Bemærk! Et prioritetskald bryder ind i en igangværende samtale hvor
den ene part sættes på hold og kommer tilbage til oprindelige samtale
efter afsluttet prioritetskald .
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2. Opkald og kommunikation
2.4 Mikrofon afbrydelse

3. Gruppekald
3.1 Gruppekald
A

B

C

D

Tast M tast (5) for at afbryde mikrofonen.
Mikrofon lampe indikering (6) tænder for
at informere om denne indstilling.
For at genoptage kommunikationen tastes
M tasten igen for at slå mikrofonen til.

6
5

E

F

Et gruppekald (1 - 7) aktiveres ved at taste:
1.
2.

7

tast * tast
gruppenummer tast

(8)
(7)

Når beskeden til gruppen er afgivet og kaldet skal afsluttes tastes # tast (4).
8

Hvis gruppekaldet benyttes til at kalde en
bestemt person kan denne kalde tilbage fra
en vilkårlig station ved at taste tast.

4

2.5 Privat („Vil ikke forstyrres“)
Grupper er enkelt cifret tal, f. ex. tast *1.
...1min.

Ca. .2sek.

6
5

For at aktivere privat funktionen tastes M
tast (5) i ca. 2 sek. til mikrofon lampen (6)
blinker.
En beep tone i interval på ca. 1 minut minder om at denne funktion er aktiveret.
Tast M tast (5) igen for at annullere denne
funktion og lampe (6) slukkes.

3.2 Allekald
A

B

D

C

E

F

Et allekald er et specificeret gruppekald
(gruppen består af alle stationer).

!

2.6 Afslutning af et kald
Den kaldte eller kaldende station kan
afbryde samtalen ved at taste # tast (4).

Gruppekald og allekald er altid prioritetskald.
Afbryder altid igangværende samtaler så længe
beskeden varer og indtil kaldet afbrydes.
Et gruppe/allekald besvares ved at taste ENTER tast
 (3). Kommunikation med station A etableres omgående hvis ikke gruppekaldet er afsluttet.
Hvis der ønskes besvaret fra en optaget station
(blinkende lampe + beep tone) afsluttes kaldet automatisk efter 30 sek. hvis ikke forbindelsen etableres
ved at taste opkaldsnummeret og taste S & tast .

3.3 Besvarelse af Gruppe/
Allekald

4
3
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