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Signo Comfor svarapparat mod. 1183/2

Ringeknapp
Ved entrédør

Signo Comfort svarapparat har på frontpanelet en knapp for døråpning bakbelyst med LED, og
3 knapper for ekstra tjenester som interkom, åpning av dør / port nr. 2, osv.
Signo svarapparatet har elektronisk ringesignal med egen dedikert høyttaler for dette inne i svarapparatet.
Det er egen bryter for å håndtere styrken på ringesignalet bak håndsettet. Dersom denne bryteren står til
"mute", vil et rødt "flagg" stikke ut på siden for å indikere at det ikke kommer til å ringe i telefonen.

Knappenes funksjon
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Mottak av oppkall fra besøkende
Svarapparatet vil ringe med programmert ringetone når et oppkall mottas fra følgende kilde:
●
Fra hoveddør
●
Fra evt. sekundærdør
●
Evt. interkom oppkall
●
Oppkall fra utenfor leiligheten (entréoppkall)
●
Fra evt. sentralbord
Den elektriske låsen kan også betjenes uten å løfte av røret på det svarapparatet oppkallet mottas på.
Er det flere svarapparater i en leilighet som kalles fra samme ringeknapp, vil disse ringe i sekvens.
Interkom oppkall
Etter å ha programmert en knapp for interkom funksjon, plukk opp håndsettet og trykk på knappen.
Følgende kan skje:
● oppkalt svarapparat er ledig: svarapparatet som kaller opp vil gi en bekreftelsestone i form av 2 pip og
det oppkalte svarapparatet vil ringe. Kommunikasjonen vil etableres når mottaker løfter av håndsettet.
● oppkalt svarapparat er opptatt: svarapparatet som kaller opp for varselsignal i form av 4 pip. Heng opp
og prøv igjen.
Entréopkall
Det mulig å koble en enkel ringeknapp til svarapparatet fra "gangen" utenfor. Signalet vil ringe i 3
sekunder når denne blir trykket på. Denne knappen må KUN kobles til 1 svarapparat, dersom flere er
koblet i parallell!!! Svarapparat 2, 3 og 4 (om tilkoblet i parallell) vil ringe i sekvens.
Ekstra ringeklokke
Det er mulig å koble til ekstra ringeklokke fra Urmet på klemmenme S- og S+ i svarapparatet. Det er
IKKE mulig å konle inn andre fabrikater. Denne vil ringe parallellt med svarapparatet, men vil ikke kunne
skille med forskjellig tone fra gang eller hoveddør.
Dør Åpen LED
Svarapparatet har en LED indikator som kan vise om døren står åpen dersom det er montert magnetkontakt
i hoveddøren. LED dioeden vil lyse fast dersom hoveddøren er åpen og blinke om sekundærdør er åpen.
Funksjonen virker kun fra siste oppkall mot siste dør oppkallet kom fra. PS! Magnetkontakt må være
montert om dette skal være i funksjon.
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Ekstra programmeringsmuligheter
Følgende programmering er nødvendig KUN ETTER at systemet er driftsatt og funnet ok, og KUN dersom
det er behov! Se følgende sider.

Interkom funksjon
Knappene
kan i 2VOICE systemet programmeres til interkom funksjon. En knapp kan
programmeres for å kalle opp en annen bruker i stigeren, eller et svarapparat i parallell.
Alle svarapparater vil ringe i sekvens der de har samme kode som for eksepel i samme leilighet, men kun
en og en dersom det er i andre leiligheter.

Interkom funksjon mellom forskjellige brukere
-

-

-

Gå til svarapparatet som skal programmeres som "oppkaller" (svarapparat "A")
Hold døråpnerknappen inne (1) og løft opp håndsettet(2). Svarapparat "A" gir en tone for å indikere
at programmering er satt i gang.
Trykk på knappe som skal programmeres (3). Svarapparatet vil gi fra seg et bekreftende signal.

Gå til brukeren som knappen skal kalle opp (bruker "B"), og trykk på døråpnerknappen.
Svarapparatet vil pipe for å indikere at det er programmert. Alternativt kan man gå til dørtablået å
trykke på ringeknappen til bruker "B". Svarapparatet "A" vil da indikere at det er programmert.
Svarapparatet "B" vil ringe under operasjonen. Ignorer dette oppkallet.
Legg på håndsettet hos bruker "A". Det vil pipe for å indikere at programmering avsluttes.
Sjekk programmert funksjon: løft av håndsett "A" og trykk på den programmerte knappen. Sjekk at
alle svarapparatene hos bruker "B" ringer, og sjekk at tale virker.
Dersom du ønsker å ringe fra "B" til "A" må dette programmeres.
De andre funksjonene i "knappefunksjoner" tabellen vil ikke bli borte dersom knappene er
programmert for interkom fordi interkom oppkall er gjort med håndsettet av.

Interkom funksjon mellom forskjellige brukere
Dersom det skal være interkom inne i samme leilighet, programmeres dette på samme måte, men ikke fra
ringetablå.
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Programmering av ringetoner
I 2VOICE systemet kan hver bruker velge mellom 5 forskjellige ringetoner fra hoveddør og entrédør.
Ringetone fra utendørs ringetablå
1. Trykk inn døråpnerknappen og holde den inne, trykk i sekvens samtidig en gang knappen
2. Svarappatet vi spille en ringetone
3. Ved å holde døråpnerknappenfortsatt inne og trykke på
flere ganger vil man endre ringetonen.
4. Når man har har funnet ønsket ringetone, slipp døråpnerknappen.
5. Ringetonesignalet er programmert.

Valgt ringetone er lik for alle oppkall fra dørtablåer. MEN, man kan identifisere ringestedet takket være
tiden det ringer:
Oppkallskilde
Lengde
Total ringetid
Hovedtablå
3s PÅ
3s
Sekundærtablå
0,4s PÅ 0,2 s AV 5 ganger
2,8s
Interkom
0,5s PÅ 0,5s AV3 ganger
2,5s
Sentralbord
0,1s PÅ 0,05s AV 3x pause 0,2s repetert 5x
2,8s
Ringetone entréoppkall
1. Ved å trykke inn døråpnerknappen og holde den inne, trykker man samtidig en gang på knappen
2. Svarappatet vi spille en ringetone
3. Ved å holde døråpnerknappenfortsatt inne og trykke på flere ganger vil man endre ringetonen.
4. Når man har har funnet ønsket ringetone, slipp døråpnerknappen.
5. Ringetonesignalet er programmert.

Sletting av programmering
For å slette all programmering (interkom oppkallskoder), gjør følgende: Trykk inn døråpnerknappen,
samtidig løfter man av håndsettet. Trykk så samtidig på og hold dem inne i 3 sekunder. Til
bekreftelsestone hører. Slipp knappene og heng på røret. (sletter ikke programmerte ringetoner).
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