
 GEBRUIKSAANWIJZING  PARCOM 18 
                       

A Systeem aanzetten: 

1. De hoofdpost start na het aanbrengen van de spanning, power LED knippert  
           langzaam en is na ca. 15 seconden gereed, power LED is aan. 
 
2. D.m.v. de toets “SUB” schakelt men door naar een 2e hoofdpost,  
           (alleen mogelijk indien er een 2e hoofdpost is) power LED gaat snel  
           knipperen en op de andere hoofdpost gaat na enkele seconden de power LED aan. 
  

 
B Nevenpost geeft oproep naar hoofdpost: 
 

1. Op de nevenpost wordt een oproep geplaatst d.m.v. een drukknop in te toetsen,  
LED op de nevenpost knippert. 
Op de nevenpost klink een oproepsignaal en de bijbehorende LED knippert. 
Indien er al een gesprek staat zal er geen oproepsignaal zijn. 

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

Een oproepsignaal klinkt op de nevenpost en de rode LED op de hoofdpost/nevenpost zijn aan. 
 

3. Spreken, druk de “PUSH TO TALK” toets in en houdt deze vast tijdens het spreken. 
 

4. Men kan een contact generen voor b.v. deur of slagboom te openen door even op de  
           “CALL” toets te drukken tijdens de verbinding, de LED gaat even aan.    
           Gedurende ca. 1 of 5 seconde wordt het contact geactiveerd afhankelijk van de dipswitch  
           setting in de nevenpost, (zie instellingen print).      

 
5. Om het gesprek te beëindigen drukt men de bijbehorende toets van de nevenpost in 
           (intercom verbinding en LED op de hoofd/nevenpost zijn nu uit). 
 

C Hoofdpost geeft oproep naar nevenpost: 
 
 1. Vanaf de hoofdpost kan men elke aangesloten nevenpost oproepen d.m.v. het overeenkomstige 

nevenpostnummer. Door een toets in te drukken heeft men een directe verbinding met de nevenpost, 
de LED brand. Op de nevenpost klinkt een oproepsignaal ten teken van de oproep en de LED is aan. 

 
  2. Spreken, druk de “PUSH TO TALK” toets in en houdt deze vast tijdens het spreken. 
 
 3. Om het gesprek te beëindigen drukt men de bijbehorende toets van de nevenpost in 
  (intercom verbinding en de LED’s op hoofd/nevenpost zijn nu uit). 

 
D Algemene omroep: 
 
 1. Afhankelijk van de dipswitch setting van de nevenposten kan er een algemene omroep worden 

gemaakt. Druk de “PA” toets in (LED op hoofd/nevenpost zijn aan), druk vervolgens  
                      de “PUSH TO TALK” toets in en houdt deze vast tijdens het spreken. 
 
 2. Om de algemene-omroep te beëindigen drukt men nogmaals de “PA” toets in.  
                       (LED’s op hoofd/nevenpost zijn nu uit). 
 
E Volume: 
 

1. Het luidspreker volume op de hoofdpost kan men regelen d.m.v. de volumeknop onder de 
           “POWER”  LED. 
 
2. Het microfoon volume naar de nevenpost toe kan men regelen d.m.v. de volumeknop onder de 

microfoon. 
 










