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Takk for at du valgte Aiphone for dine kommunikasjonsbehov.
* Sørg for å lese denne veiledningen for sikker og riktig bruk av systemet, og oppbevar på et trygt sted for senere bruk.
Vennligst vær oppmerksom på at bilder og illustrasjoner avbildet i denne håndboken kan avvike fra det virkelige produktet.

FORHOLDSREGLER
Forbudt

Ikke demonter enheten

Sørg for at du følger instruksjonen

Hold enheten unna vann

Merknader

ADVARSEL
(Uaktsomhet kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.)

• Vennligst merk deg at vi ikke vil under noen omstendigheter være ansvarlig
for eventuelle skader eller tap som følge av dette produktets innhold eller
spesifikasjoner.
• Vennligst merk deg at vi ikke vil under noen forhold være ansvarlige for
eventuelle tap eller skader på grunn av feil, problemer eller driftsmessige
feil på dette produktet.
• Enheten fungerer ikke ved strømbrudd.
• Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk på steder
utendørs.
• Dette systemet er ikke beregnet for livredning eller forebygging av
kriminalitet. Det er kun et supplerende middel for å formidle informasjon.
Aiphone vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap av liv
eller eiendom som oppstår mens systemet er i drift.
• I områder nær kringkastingsantenner, kan dette systemet påvirkes av
radiofrekvensforstyrrelse.
• Enheten og røret kan bli litt varmt under bruk, men dette er ikke en
funksjonsfeil.
• Denne enheten er kun beregnet til å monteres på en vegg. Den kan ikke
brukes på bordplater.
• Tilgjengelige funksjoner og tjenester begrenses i henhold til
spesifikasjonene som er installert på systemet.

1. Ikke demonter eller modifiser enheten. Det kan resultere i brann eller
elektrisk støt.
2. Ikke stikk metall og brennbart stoff inn i åpningene i enheten. Det kan
føre til brann, elektrisk støt eller problemer med enheten.
3. Hold enheten borte fra vann eller annen væske. Det kan resultere i
brann eller elektrisk støt.
4. Ikke ta på enheten i tordenvær. Det kan gi elektrisk støt.
5. Hvis det oppstår røyk, uvanlig lukt eller unormale lyder, eller hvis du
slipper eller skader enheten, må du umiddelbart slå av systemets
strømbryter. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG
(Uaktsomhet kan resultere i personskade eller skade på
eiendom.)
1. Ikke legg noe oppå eller tildekk enheten med tøy, etc. Brann eller
problemer med enheten kan oppstå.

Generelle forholdsregler
1. Minsteavstand fra enhet til radio eller TV er 1 m.
2. Hold svarapparatet mer enn 20 cm unna annet radioutstyr, som for
eksempel kontroller for gulvvarme, trådløs ruter eller trådløs telefon, etc.
De kan forårsake uønsket støy og forvrengning.
3. Når det gjelder enheter fra andre produsenter (som sensorer, detektorer,
døråpnere) som brukes med dette systemet, må du følge spesifikasjonene
og garantibetingelsene som er gitt av produsentene eller forhandlerne.
4. Når du legger et høreapparat i T-modus og nærmer deg enheten, kan
intercom-systemet bli påvirket av radiostøy etc., avhengig av
installasjonsmiljøet.
5. Ved bruk av mobiltelefon eller profesjonelt radioutstyr, som walkietalkier, i nærheten av systemet, kan det oppstå funksjonsfeil.
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NAVN OG FUNKSJONER
Kompatibilitetssymbol for høreapparat i T-modus*

1

Rør
Funksjonsknapp
Vaktstasjonsanrop/lys-knapp
Døråpner-knapp
Tone av-LED (oransje)
Når Tone av er stilt inn, blinker lysdioden med ca 5,5 sekunders intervaller.
Alarmlydshull

AV, MIDDELS, HØY
Bryter for anropstonevolum
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*1: Denne enheten sender ut et elektromagnetisk felt for
høreapparater med T-modus for produksjon av skarp lyd.

2
2-1
1

DRIFT
Besvare et anrop
3

Når du mottar et anrop fra en dørstasjon eller en vaktstasjon,
høres en anropstone.

Legg på røret for å avslutte kommunikasjonen.
• Tone av-LED slås av.
• Kommunikasjonen avsluttes automatisk etter omtrent 3 minutter.

• Tone av-LED blinker.
* Hvis det ikke er noen respons,
avsluttes samtalen etter at
anropsvarigheten har utløpt.

2

Løft av røret for å besvare anropet.
• Du kan lytte med høreapparater med T-modus.
• Tone av-LED slås på.

2-2
1

Anrop fra ringeklokke-knappen

* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

Når du mottar et anrop fra en ringeklokke-knapp, høres en
anropstone så lenge knappen trykkes inn.
• Anropstonen er forskjellig fra den til dørstasjonen. (Kommunikasjon er
ikke mulig.)

2-3
1

Døråpner

* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

2

Trykk på
døråpner-knappen ved kommunikasjon med
dørstasjonen.

Døråpneren blir aktivert ved inngangsstasjonen.

MERK: Varighet til døråpneraktiveringen kan kontrolleres med
lydmodulen på inngangspanelet, eller med døråpnersystemet som
brukes.

2-4

Lyskontroll

* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

2

Slå inngangslyset på når et lys er installert i fellesområdet.

1

Trykk på
vaktstasjonsanrop/lys-knappen en gang under anrop
til eller kommunikasjon med dørstasjonen.

Lyset ved inngangen er bare på i tidsperioden du har
forhåndsinnstilt.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis et overvåkingskamera
er installert i fellesområdet.
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Anrop til lege-funksjon

* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

Hvis du ringer til den angitte boligen med anrop til lege-funksjonen
(automatisk døråpning), blir den elektriske låsen automatisk åpnet
uten bruk av døråpneren fra svarapparatet.

1

Trykk på ANROP-knappen til inngangsstasjonen for å låse opp
døren uten en døråpnerfunksjon fra svarapparatet.

2

Løft av røret for å besvare anropet ved behov.

Aktivere anrop til lege-funksjonen

Trykk på
vaktstasjonsanrop/lys-knappen i standby-modus.
* Gjenta dette for å deaktivere anrop til lege-funksjonen.
• Når anrop til lege-funksjonen er aktivert, blinker tone av-LED med 3
sekunders intervaller.

MERKNADER: • Når anrop til lege-funksjonen er aktivert, kan ikke
funksjonen tone av-LED brukes.
Når anrop blir overført til vaktstasjonen, er det ikke mulig
å åpne døren med anrop til lege-funksjonen.
• Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av
oppsettet.
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1

Ringe til vaktstasjoner

Løft av røret og trykk deretter på
knappen.

* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

2

vaktstasjonsanrop/lys-

Snakk når vaktstasjonen besvarer anropet.
* Kommunikasjonen avsluttes automatisk etter omtrent 3 minutter.

• En tilbakeringingstone høres.
• Tone av-LED blinker.

Merknader om anrop og kommunikasjon
• Når to eller flere svarapparater er installert i ett rom, kan det ikke
etableres kommunikasjon mellom de to.
• Når to eller flere svarapparater er installert i et rom, og en er i bruk, kan
ikke den andre brukes.
• Mens en annen enhet ringer til svarapparatet, høres ingen anropstone.
Når nødalarmen ringer, høres heller ingen anrop fra andre enheter.

* Et opptattsignal høres dersom vaktstasjonen kommuniserer med en
annen enhet.
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Funksjonsknapp

* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

Ved å trykke på
Funksjonsknappen kan du betjene tilkoblede
enheter, som for eksempel å slå lys av og på.

MERK: Et signal sendes ut mens
funksjonsknappen blir trykket inn.
(Betjeningsmetoden kan variere avhengig av apparatet som brukes
i forbindelse med denne enheten.)
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1

Nødalarm

* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

3

Når nødalarmbryteren trykkes inn og låses (eller når det er en
linje-av-aktivering), høres en alarm fra svarapparatet, og et
varselsignal blir sendt til vakstasjonen.

Løft av røret for å kommunisere med vaktapparatet. Nødalarmen
høres igjen når du legger på røret.
• Tone av-LED slås på.
• Den vil slå seg av hvis du legger på røret.

Nødalarmbryter

4

Pip
Pip

Frigjør låseposisjonen til nødalarmbryteren for å gå tilbake til
standby (gjenopprett systemet til normal status), og deretter vil
alarmen stoppe.

PHipHS
%
P
%HipHS
P
%HipHS

Vaktstasjon

2

Når det foretas et anrop fra vaktstasjonen, vil alarmlyden endres
til en anropstone.

MERKNADER: 1. På svarapparatet blir nødalarmen og anropstonen spilt av
med et høyt (HØY) volum, uavhengig av
lydstyrkeinnstillingen.
2. Du kan aktivere nødalarmfunksjonen selv når systemet
er i bruk. (Alarmer kan aktiveres samtidig med opptil 5
enheter.)
3. Svarapparat i samme bolig kan ikke motta normale
anrop eller anrop til dørklokke så lenge nødalarmen er
på. Det er bare mulig å besvare samtaler fra
vaktstasjonen.
4. Når nødalarmen er på, kan ikke inngangsstasjonen gjøre
anrop til svarapparatet eller til vaktstasjonen som utløser
nødalarmer.

• Tone av-LED blinker.

Anrop

3

TEKNISKE FORHOLDSREGLER

• Rengjøring:
Rengjør enhetene med en myk klut fuktet med et nøytralt
husrengjøringsmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller
en slipende klut.
FORSIKTIG: Ikke bruk kjemikalier som tynnere eller benzen. I
tillegg må du ikke bruke skurebørste, sandpapir, etc. Ellers kan
overflaten på enheten bli skadet eller misfarget.

4

• Kontakt en kvalifisert tekniker for service hvis det oppstår en
systemfeil.

FEILSØKING

Hvis enheten ikke fungerer som normalt, kontroller følgende punkter for å finne ut om feilen kan korrigeres med de enkle tiltakene som er
foreslått. Hvis den ikke kan korrigeres, eller feilen ikke står oppført i kolonnen “Symptom”, kontakt din administrator eller systemets forhandler.
Symptom

Årsak

Løsning

Anropstonen fra inngangsstasjonen eller
Volumet for anropstonen er stilt på “AV”.
dørstasjonen/dørklokken spilles ikke av.
Det er ingen respons selv når vaktstasjonsanrop/ lys-knappen trykkes inn.
En vaktstasjon er ikke installert.

Løft av røret og trykk deretter på vaktstasjonsanrop/
lys-knappen.
Kontakt administratoren din.

Stasjonen fungerer ikke i det hele tatt.

Strømmen til systemet kan være slått av.

Kontakt administratoren din.

Tone av-LED blinker i standby-modus.

Tone av-LED blinker på ca. 5,5 sekunders intervaller Endre nivået på anropstonevolumet.
når bryteren for anropstonevolum stilt til “AV”.
Anrop til lege-funksjonen er aktivert.
Deaktiver anrop til lege-funksjonen.
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Juster lydstyrken til anropstonen.
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SPESIFIKASJONER

Strømforsyning

Likestrøm 24 V (medfølger fra GT-BC)

Materiale

Plast

Kommunikasjon

Auto talestyrt

Farge

Hvit

Omgivelsestemperatur

0-40 °C

Dimensjoner

200 (H) × 89 (B) × 63 (D) (mm)

Montering

Veggmontering (overflate)

Masse

Ca. 330 g

FORSKRIFTER
WEEE
Objektområde for

er EU.

GARANTI
Aiphone garanterer at produktene skal være fri for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk og service i en periode på to
år etter levering til den endelige brukeren og vil reparere produktet gratis eller erstatte det uten kostnad hvis det skulle bli defekt og
en undersøkelse har funnet at den er defekt og dekket av garantien. Aiphone forbeholder seg rettigheten til å ta den endelig
avgjørelsen selv, om det er snakk om mangler med materialer og/eller konstruksjon, og om produktet dekkes av garantien. Denne
garantien gjelder ikke for et Aiphone-produkt som har blitt behandlet eller brukt feil, skjødesløst, utsatt for overspenning eller
brukt i strid med gjeldende retningslinjer. Den gjelder heller ikke for produkter som har blitt reparert eller modifisert utenfor
fabrikken. Denne garantien dekker ikke batterier eller skader forårsaket av batterier brukt med enheten. Denne garantien dekker
kun benkereparasjoner, og eventuelle reparasjoner som må gjøres i butikken eller et sted som er utpekt skriftlig av Aiphone. Denne
garantien er begrenset til standardspesifikasjonene som er oppført i bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke supplerende
funksjon av et tredjeparts produkt som er lagt til av brukere eller leverandører. Vær oppmerksom på at eventuelle skader eller andre
problemer forårsaket av svikt i funksjon eller samtrafikk med Aiphone-produkter heller ikke dekkes av denne garantien. Aiphone
skal ikke regnes for ansvarlig for kostnader påløpt ved serviceanrop på stedet. Aiphone vil ikke kompensere for tap eller skade som
forårsakes av svikt eller funksjonsfeil på produktene sine under bruk, eller for andre tap eller uleiligheter som oppstår på grunn av
dette.
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