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 GEBRUIKSAANWIJZING HOOFDPOST PARCOM 5             
                       

 

A Hoofdpost aanzetten: 
 

1. Men de hoofdpost aan- en uit zetten d.m.v. de [   ON    ] toets, wanneer er in de hoofdpost 
dipswitch 1 wordt aangezet zal de post bij inschakelen voedingspanning op ON staan.     

           (zie aansluitvoorschrift)  
2. Door drukknop X  schakelt men door naar een 2e hoofdpost of een telefooninterface.  

(alleen mogelijk indien dipswitch 4 op OFF staat)  
 
 
B Nevenpost geeft oproep naar hoofdpost: 
 

1. Op de nevenpost wordt een oproep geplaatst d.m.v. een drukknop in te toetsen, een lampje 
op de nevenpost knippert. 
 
Op de hoofdpost klink een oproeptoon en er knippert een lampje bij de desbetreffende 
nevenpost toets. 
Indien gewenst kan de oproeptoon worden uitgeschakeld door even op de [   +   ]  of  [   -   ] 
volume toets te drukken. 

 
2. Druk op de hoofdpost de toets van de desbetreffende nevenpost in. 

 
Op beide posten klink een oproeptoon en het rode lampje op beide posten brandt nu vol. 

 
3. Voor spreken, druk de [  TALK   ] toets in en houdt deze tijdens de mededeling vast. 

 
4. Men kan een deur of slagboom openen door even op de  [  Ñ    ] toets te drukken tijdens 
           een verbinding.                                  
           (gedurende ca. 1 of 5 seconde is de deur geactiveerd afhankelijk van de dipswitch in de       
            bijpost, zie instellingen print)      

 
5. Bij het einde van het gesprek drukt men nogmaals de toets van de nevenpost in.                    

(intercom verbinding en rode lampje is nu uit) 
 
 NOTE: a. Wanneer de oproep van een nevenpost niet binnen 1,5 minuten aangenomen is  
    dan wordt de oproep automatisch uitgeschakeld. 

 
 b. Wanneer men de verbinding met een nevenpost vergeet uit te zetten dan wordt 

de verbinding na 1,5 minuten automatisch verbroken. (d.m.v. de spreektoets 
gaat de tijd opnieuw in) 
 
 Indien gewenst kan de verbinding aanblijven wanneer er in de hoofdpost 
dipswitch 2 wordt  uitgezet. (zie aansluitvoorschrift)  

 
C Volume: 
 

1. De volume (van nevenpost naar hoofdpost) kan men d.m.v.  de [   +   ]  en [   -   ] volume 
toetsen bijregelen. 
Bij iedere keer dat men op één van de toetsen  [   +   ]   of   [   -   ]  drukt en deze vasthoud 
dan hoort men een toontje harder of zachter worden. 
(wanneer men het toontje niet meer hoort dan kan men het volume niet lager of hoger 
regelen) 

 










