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Handleiding analoge kiezer TKA-21 versie 13V1.1

Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd)

Werking kiezer TKA-21

Ingang 1. aangestuurd d.m.v. een positieve spanning (+)
Als deze ingang wordt geactiveerd word voor 3 seconden zal de kiezer het volgende doen.
1) Bellen naar de geheugen nummers 1 t/m 20 en de spraaktekst laten horen.

Ingang 2. aangestuurd d.m.v. een negatieve spanning (-)
Als deze ingang wordt geactiveerd word voor 3 seconden zal de kiezer het volgende doen.
1) Bellen naar de geheugen nummers 1 t/m 20 en de spraaktekst laten horen.

Type van het bellen en kiezer.
Type 1 kiezer belt zolang de aansturing actief is. (STANDAARD INSTELLING)
Type 2 kiezer belt naar alle nummers als de aansturing minimaal 3 seconden is.
Instellen Type 1: MEM # # # 3 (display laat zien LEVEL TRIGGER)
Instellen Type 2: MEM # # # 4 (display laat zien EDGE TRIGGER)

Bij type 2 is de kiezer is ook te stoppen op het bedienpaneel door een aantal keren op de enter toets te drukken.
Op het moment dat de kiezer pauze houdt voor de volgende kiespoging.

Display gaat uit.
Display gaat na opstarten automatisch na circa 2 minuten uit.
Om deze weer aan te zetten druk u op een toets.

DTMF of Puls kiezen instellen:
Standaard staat de Kiezer op Toonkiezen.
Toonkiezen: MEM # # # 1
Pulskiezen: MEM # # # 2

Instellen telefoonnummers voor bellen met spraaktekst:
MEM geheugen 1-20 ENTER telefoonnnummer ENTER
# toevoegen bij telefoonnummer is pauze van 2 seconden.

LET OP met sommige VOIP telefoonlijnen kan de verbinding wat langer duren, na het kiezen van het laatste cijfer.
Dan kan het nodig zijn om na het telefoonnummer een aantal # (pauze) in te stellen.
De kiezer laat namelijk na circa 5 a 10 seconden na het bellen van het telefoonnummer de spraaktekst horen.
Dan zou het kunnen zijn als u de telefoon opneemt de meldtekst al voor de helft voorbij is.

Wissen telefoonnummers voor bellen met spraaktekst:
MEM geheugen 1-20 ENTER ENTER

Controleren Telefoonnnummers:
MEM geheugen 1-20 CHECK
Door nog een keer op check te drukken stapt de kiezer door naar het volgende nummer.
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Instellen spraaktekst

Inspreken meldtekst:
MESSAGE ENTER spreken ENTER
Afluisteren meldtekst;
MESSAGE CHECK

Test melding versturen:

MEM geheugen nummer 1-20 MESSAGE
DE kieser gaat het nummer bellen en laat twee keer de meldtekst horen.

Alles wissen in de kiezer:

Hal de stroom van de kiezer.
Druk de enter toets in en houdt deze vast.
Sluit de spanning weer aan.
Het display laat zien RESET
Laat nu de enter toets los.
Alle telefoonnummers en de spraaktekst zijn verwijderd.

Aansluitgegevens:

TEL : is de telefoonaansluiting.
T1 + ingang 1
T2 – ingang 2
12 + en – aansluitspanning 12Volt vanuit alarmsysteem of externe 12Volt adapter

Eenvoudige aansluiten:
Met NO schakelcontacten.

Sluit de enne kant van het schakelcontact aan op de + van de voedingsspanning.
De ander kant van het schakelcontact op ingang 1 indien het schakelcontact sluit voor min 3 seconden wordt de
ingang geactiveerd.

Sluit de enne kant van het schakelcontact aan op de - van de voedingsspanning.
De ander kant van het schakelcontact op ingang 2 indien het schakelcontact sluit voor min 3 seconden wordt de
ingang geactiveerd.


