3. Speciale oproepen
3.1 Groepsoproep
Een groepsoproep kan gebeuren door
de toetsen (6, 4) in te drukken
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Om de groepsoproep te stoppen,
druk # toets (5).
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1. Voorbereiding
1.1 Opstelling van de eenheid

min. 1 m

De Clarson Mini Gard is een microprocessor gestuurd systeem, werkend in
open duplex technologie, d.w.z. simultane
bi-directionele stem transmissie zonder
enige drukknoppen in te drukken en zonder
gestoord te worden door omgevingsgeluiden.
De beste gesprekskwaliteit wordt bereikt
indien de volgende punten in acht worden
genomen :

2. Oproepen van substations
2.1 Oproep

1:
Het station nummer wordt ingetoest via het
numeriek klavier (1).
Het nummer van het station dat wordt opgeroepen wordt weergegeven in de bovenste
display (2).
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2:
De communicatie start op het ogenblik dat de
enter toets  (4) en de LED (3) licht op

- Minimum afstand tussen de tafelpost en
de luidspreker:: 1 m
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ca. 10cm

-Bij stations met een zwanenhals microfoon is de spreekafstand tot de micro = 10
cm.
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1.2 Volume aanpassing

De volume instelling zal gebeuren tijdens
de installatie van het station.
Als het station wordt verplaatst kan een
herinstelling nodig zijn
Aan de achterzijde van de behuizing zit
onderaan een gat. Hieronder ziet u de potentiometer voor de volumeregeling

Voorbeeld:
Oproepen station 1:
1
Of station 13:
13 

De oproepen van stations worden opeenvolgend in het display (2) van de masterpost
weergegeven.
In geval er meer dan 3 oproepen zijn zal de
onderste display knipperen en indien de masterpost niet in gesprek is zal een geluidssignaal weerklinken.

2.2 Behandelen van oproepen
van een station

Oproepen kunne achtereenvolgens behandeld
worden door de ENTER toets  (4)in te
drukken .
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Draai met een kleine schroevendraaier tot
het systeem begint terug te koppelen. Draai
vervolgens lichtjes terug tot de terugkoppeling stopt.
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Om een eigen voorkeur te selecteren gebruik
de procedure uit 2.:
—> Reactie:
De nummer van de post waarmee men praat
zal naar de bovenste display (2) van de masterpost verschuiven, de andere nummers worden vervolgens ook doorgeschoven..
Communicatie wordt beëindigd door de #
toets (5)in te drukken.

