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Apparatuurbeschrijving

Het huisstation Standaard met hoorn behoort tot het Gira 
deurcommunicatiesysteem en bestaat uit de volgende 
onderdelen:

1 Basiselement hoorn

2 Audio-verbindingskabel

3 Deurcommunicatie-busaankoppelaar

4 Afdekraam (niet in de leveringsomvang inbegrepen)

5 Hoornopname met drukcontacten

6 Hoorn

7 Hoornopname met snoeraftakking

8 Hoornsnoer
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Montage

Het huisstation Standaard met hoorn wordt in twee 
gebruikelijke inbouwdozen geïnstalleerd.
Installeer de componenten van het huisstation in de 
onderstaande volgorde:

1. Sluit de deurcommunicatie-busaankoppelaar aan: 
de 2-draads bus op de BUS-klemmen en
indien nodig, de leidingen van het etagebelknop op 
de klemmen „ET“.

2. Steek de audio-verbindingskabel in één van de beide 
systeem-stekeringangen van de busaankoppelaar.

3. Leid de audio-verbindingskabel naar de onderste 
inbouwdoos en installeer de busaankoppelaar in de 
bovenste inbouwdoos.

4. Steek de audio-verbindingskabel in de systeem-ste-
keringang van het basiselement hoorn. 

5. Installeer het basiselement hoorn.

6. Plaats het afdekraam en steek de hoornopname met 
drukcontacten op de busaankoppelaar.

7. Steek het hoornsnoer in het basiselement hoorn.

8. Plaats de hoornopname met snoeraftakking op het 
basiselement hoorn.

Let op

Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotech-
nisch installateur.

i Hoornopname met drukcontacten

De hoornopname met drukcontacten functioneert alleen 
op een deurcommunicatie-busaankoppelaar. Het past 
weliswaar mechanisch ook op een basiselement druk-
knop, maar heeft dan echter geen functie.
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Ingebruikname

Nadat alle apparaten (deur- en huisstations, besturings-
apparatuur enz.) zijn geïnstalleerd, kunt u het deurcom-
municatiesysteem in gebruik nemen.

De ingebruikname wordt beschreven in het systeem-
handboek dat bij de besturingsapparaten wordt meege-
leverd.Bediening

Oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep neemt u gewoon de hoorn op, 
zonder iets in te drukken, en begint te spreken met de 
persoon die bij het deurstation staat.

Oproep beëindigen

Als u het gesprek wilt beëindigen hangt u de hoorn terug 
in de hoornopname.

Drukcontacten

Via de drukcontacten worden de volgende functies uitge-
voerd:

Deur openen

Druk kort op de toets .
Bij meerdere deuren wordt binnen  2 minuten de deur-
opener aangestuurd van het deurstation waarvan de 
oproep afkomstig is. 2 minuten na ontvangst van de 
oproep resp. 30 seconden na beëindiging van het deur-
gesprek volgt omschakeling naar de hoofddeur.

Licht schakelen 
(alleen in combinatie met schakelactor)

Druk op het drukcontact  om het licht (bijv. de buiten- 
of trappenhuisverlichting) in te schakelen.

i Maximale gespreksduur

De maximale gespreksduur bedraagt 2 minuten. 
Na afloop van deze tijd wordt de verbinding automatisch 
verbroken.
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Volume van de oproeptoon instellen

1. Neem de hoorn op.

2. Druk 3 seconden op toets .

✓ Het volgende hogere oproeptoonvolume wordt in de 
hoorn met verminderd hoornvolume uitgezonden.
Er zijn in totaal 5 volume-niveaus.

3. Druk opnieuw 3 sec. op drukcontact  om het vol-
gende volume-niveau in te stellen. 

✓ U hoort het volgende hogere oproepvolume.
Als het maximale volume is bereikt, wordt bij een vol-
gend drukken op het drukcontact het laagste volume-
niveau ingesteld.

4. Hang de hoorn in de hoornopname terug.

✓ U hoort het nieuw ingestelde oproeptoonvolume door 
de luidspreker van de hoorn.

Oproeptoon uitschakelen

De oproeptoon van het huisstation Standaard kan niet 
worden uitgeschakeld.

Hoornvolume

Het hoornvolume is vast ingesteld en kan niet worden 
gewijzigd.

Oproeptoon-melodieën

Door middel van oproeptoon-melodieëen wordt onder-
scheid gemaakt tussen:

• Deuroproep via het belknop van een deurstation

• Etage-oproep via een etagebelknop

• Interne oproep via een drukknop voor huisstations

De oproeptoon-melodieën zijn vast ingesteld en kunnen 
niet worden gewijzigd. 
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Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de 
vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van 
de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) 
vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij 
opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Cen-
ter.



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de
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