Conformiteitverklaring
Hierbij verklaren wij dat het volgende product:
Omikron CallHelp 400TC
aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen
volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.
Product omschrijving: RS232 en Telefoon interface, ten
behoeve van CallHelp 400TX oproepsysteem.

Beschrijving CallHelp 400TC interface.

Oproepen via de telefoon met de Omikron CallHelp 400TC.

De Omikron CallHelp 400TC interface is een interface om aan
te sluiten achter een telefooncentrale op een vrije toestelpoort
die niet vanaf de infrastructuur aankiesbaar is, om zodoende
via de telefoon oproepen te kunnen plaatsen.

1. Bel het interne toestelnummer op van de aansluiting waarop de Omikron CallHelp 400TC aangesloten is.

Tevens kan met de RS232 aansluiting met de daarvoor
benodigde software Omikron CallHelp 400CS (*optioneel)
De zender/bedienpost Omikron CallHelp 400TX via een
PC(Computer) bediend worden.
De werking via de telefoon interface is eenvoudig, u kiest met
een telefoontoestel het nummer van de interne
toestelaansluiting waarop de CallHelp 400TC aangesloten is
en toetst na aannemen door de 400TC met een pieptoon, via
Uw telefoon de oproep- en de boodschap code in van de
oproep die U wilt doen. Hierna wordt nogmaals de pieptoon
gehoord waarna automatisch de verbinding verbroken wordt.
Het invoeren moet binnen 10 seconden na de eerste “piep”
toon gebeuren, anders wordt automatisch de verbinding
verbroken.

2. Vervolgens hoort u een “piep”toon als de lijn aangenomen wordt.

3. Hierna kunt u beginnen met het invoeren van de oproep- en boodschapcode.

4.Voor oproepen met een zender/bedienpost ingesteld als 9L, 9LPlus of 99L dient u altijd 3 cijfers in te voeren gevolgd door
een [ * ]. Is de zender/bedienpost ingesteld als 999L, dan voert u 6 cijfers in.

5. Om de “Group”oproep toets te activeren dient u een [ # ] in te toetsen.

6. Na invoeren wordt automatisch afgesloten met een “piep”toon, waarna tevens de verbinding wordt verbroken.

7. Vervolgens zal de bedienpost Omikron CallHelp 400TX de oproep gaan uitzenden.

Voorbeeld:
Omikron-Europe B.V.
Kolenbranderstraat 20D
2984 AT Ridderkerk
Nederland
tel. 00 31 (0) 180 - 417011
fax. 00 31 (0) 180 - 461213
web:http://www.omikron-europe.com
e-mail : info@omikron-europe.com

Ridderkerk, 1.06.2004
Voor een gedetailleerde gebruiksaanwijzing om oproepen te
plaatsen en uitleg van de verschillende instelbare systemen en
mogelijkheden verwijzen wij naar de handleidingen van de
Omikron CallHelp 400TX zender/bedienpost en de Omikron
CallHelp 400RX ontvanger.
A.M. de Raadt

Gebruiksaanwijzing van de Omikron CallHelp 400TC interface.

Kies via de telefoon het interne toestelnummer van de Omikron CallHelp 400TC, bij het aannemen van de lijn, na het horen
van de “piep”toon, als de Omikron CallHelp 400TX bedienpost is ingesteld voor gebruik als:
9L : toets op de telefoon altijd in [ 0 0 ] daarna de vrije boodschapcode [ 0 – 9 ], gevolgd door [ * ] Voorbeeld: “roep alle
ontvangers op met boodschapcode “6 ”in het display. Toets in: [ 0 0 6 * ].
9LPlus: toets op de telefoon altijd in [ 0 ] daarna de vrije oproepcode [ 0 – 9 ] en daarna altijd [ 0 * ]
ontvangernummer “8 “op.”Toets in: [ 0 8 0 * ].

Voorbeeld: “roep

Aansluiten interface op Omikron CallHelp 400TX bedienpost.

99L:
toets op de telefoon 3 nummers in van oproep- en boodschap code, gevolgd door [ * ]
ontvangernummer “17 ”op met boodschapcode “6 ”in het display. Toets in: [ 1 7 6 * ].

Voorbeeld: roep

Zet de bedienpost CallHelp400TX “uit”. Sluit uitsluitend de bijgeleverde kabel aan op de Omikron CallHelp 400TC in de
daarvoor bestemde modulaire aansluiting met kenmerk “main unit“op de achterzijde van de 400TC interface en de andere
kant van de kabel op de bedienpost Omikron CallHelp 400TX in de modulaire aansluiting met kenmerk “Tel/PC Box”.

999L: toets op de telefoon 6 vrije nummers in van oproep- en boodschapcode.
Voorbeeld: roep ontvangers “0 2 0”t/m “0 2 9”op met “4 5 6”in het display. Toets in: [ 0 2 # 4 5 6 ].

Indien nodig kunt u, terwijl de bedienpost “uit”staat, tevens de bedrading van de telefoonaansluiting en/of de RS232
aansluiting (*Optie 400CS) aanbrengen. Raadpleeg altijd eerst een bevoegd installateur/ systeembeheerder voor de juiste
wijze van installeren en aansluiten.

Hierna krijgt u een “piep”toon te horen, de verbinding wordt verbroken, en de oproep wordt uitgezonden.

Het is niet toegestaan de Omikron 400TC rechtstreeks aan de infrastructuur aan te
sluiten, sluit deze altijd achter een telefooncentrale aan op een vrije analoge
toestelpoort die niet vanaf “buiten”aankiesbaar is met belspanning en doorgave van
DTMF toetstonen. Raadpleeg hiervoor altijd uw telecom leverancier/installateur
p e r s o n e n z o e k s y s t e m e n

-1-2Lees deze handleiding aandachtig voordat u het toestel aanzet. Voor alle vragen betreffende het gebruik en onderhoud van dit artikel, welke niet in deze handleiding behandeld zijn, dient u zich tot uw leverancier te wenden.

