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Wij danken u om Aiphone te selecteren voor uw communicatiebehoeften.
*  Gelieve deze handleiding te lezen voor veilig en juist gebruik van het systeem en bewaar de handleiding op een veilige 

plaats om op een later moment te raadplegen.

Hou er rekening mee dat de beelden en de afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
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VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING
(Het niet naleven kan de dood of ernstig lichamelijk letsel 
veroorzaken.)

 1. Demonteer of wijzig het toestel niet. Dit kan brand of een elektrische 
schok veroorzaken.

 2. Steek geen metalen of brandbaar materiaal in het toestel door de 
openingen. Dit kan brand, een elektrische schok of storing van het 
toestel veroorzaken.

 3. Houd het toestel uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Dit kan 
brand of een elektrische schok veroorzaken.

 4. Raak het toestel niet aan tijdens een onweer. Dit kan een elektrische 
schok veroorzaken.

 5. Schakel de stroomonderbreker van het systeem onmiddellijk uit als u 
het toestel laat vallen of beschadigd of als u rook, een ongewone geur 
of abnormaal geluid opmerkt. Dit kan brand of een elektrische schok 
veroorzaken.

 6. Gebruik geen DC-voeding met een andere dan de voorgeschreven 
spanning. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken

OPGELET
(Het niet naleven kan lichamelijk letsel of materiële schade 
veroorzaken.)

 1. Plaats niets op het toestel en dek het niet af met een doek e.d. Dit kan 
brand of problemen met het toestel veroorzaken.

 2. Oefen geen zware druk uit op de monitor. Een breuk kan lichamelijk 
letsel veroorzaken.

 3. Als het LCD-paneel wordt doorboord, dient u elk contact met de 
vloeibare kristallen te vermijden. Dit zou tot ontstekingen kunnen 
leiden. Als u ermee in aanraking komt, spoel het gebied dan goed af 
met water en raadpleeg uw dokter.

 4. Zorg ervoor dat u een oproeptest uitvoert met de hoorn op de haak. Als 
u de hookswitch bedient met de hoorn aan uw oor kan een plotselinge 
oproep, enz. binnenkomen en schade aan uw oor veroorzaken.

 5. Houd uw oor niet naast de luidspreker tijdens het gebruik. Een 
onverwacht hard geluid kan gehoorschade veroorzaken.

Algemene voorzorgsmaatregelen
1. Houd het toestel meer dan 1 m verwijderd van een radio of tv.
2. Houd het binnenpost meer dan 20 cm weg van andere radioapparatuur 

zoals de bediening van de vloerverwarming, draadloze router of telefoon, 
enz. Het kan ongewenst geluid en beeldstoring veroorzaken.

3. Praat binnen 30 cm van dit toestel. Als u te ver weg bent, kan het moeilijk 
zijn om het geluid te horen.

4. Bij de installatie en het gebruik van het toestel, zijn uw privacy- en 
portretrechten, enz. uw eigen verantwoordelijkheid.

5. Om onverwachte problemen vanwege de uitvoer van uw eigen informatie 
opgeslagen in dit toestel te voorkomen, is het uw eigen 
verantwoordelijkheid om de opgeslagen informatie zoals instellingen en 
opgenomen beelden te wissen als u het toestel weggooit, overdraagt of 
teruggeeft. Raadpleeg sectie 6-5  in deze handleiding om te weten hoe u 
informatie wist.

6. Wat toestellen van andere fabrikanten betreft (zoals sensoren, detectoren 
en deursloten) die bij dit systeem worden gebruikt, dient u de 
desbetreffende technische gegevens en garantievoorwaarden van de 
fabrikant of de leverancier op te volgen.

7. Vermijd het gebruik van dit toestel in direct zonlicht. Indien 
onvermijdelijk, dient u licht te blokkeren tijdens gebruik.

8. Als u een hoorapparaat in T-modus zet en het toestel nadert, kan het 
intercomsysteem worden verstoord door de radiofrequentie e.d., 
afhankelijk van de installatieomgeving.

Kennisgeving
• Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade of 

verliezen die het resultaat zijn van de inhoud of technische gegevens van 
dit product.

• Wij zijn onder geen voorwaarde aansprakelijk voor schade die voorkomt 
door de onmogelijkheid om te communiceren door defecten, problemen of 
bedieningsfouten van dit product.

• Het toestel werkt niet tijdens een stroomonderbreking.
• Het toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik de 

toestellen niet buiten.
• Dit systeem is niet bedoeld voor levensinstandhouding of inbraakpreventie. 

Het is enkel een aanvullend middel om informatie over te dragen. Aiphone 
is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies van leven of 
eigendom dat zich voordoet tijdens de bediening van het systeem.

• Wanneer er een zendstation in de buurt is, kan dit systeem nadelig 
beïnvloed worden door radiofrequentiestoringen.

• Merk op dat de mogelijkheid bestaat dat op het LCD-paneel, ook al is het 
gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen, deel van de beeldelementen 
constant zal branden of helemaal niet. Dit wordt niet beschouwd als een 
defect.

• Het toestel kan lichtelijk warm worden, maar dit is geen storing.
• Tijdens communicatie komt uw stem mogelijk niet helder door als u begint 

te spreken voordat de andere persoon is uitgesproken. Voor een vlotte 
conversatie dient u alleen te spreken als de andere persoon klaar is met 
praten.

• Dit toestel is enkel bedoeld om aan de muur te worden gemonteerd. Het 
kan niet gebruikt worden op een bureaublad.

• De beschikbare functies en diensten worden beperkt op basis van de 
technische gegevens van het geïnstalleerde systeem.

• Als u op een vaste toon praat, kan de geluidsonderdrukkingsfunctie bepalen 
dat het bijgeluid is en de uitzending afkappen, maar dit is geen storing. 

• Gebruik van een gsm of professionele radioapparatuur zoals een walkie-
talkie dicht bij het systeem kan een storing veroorzaken. 

• Lichtbronnen met warme kleuren die op de camera schijnen kunnen de tint 
van het weergegeven beeld veranderen. 

• De contouren van de videobeelden die worden weergegeven, kunnen 
verschillen van de daadwerkelijke persoon/personen of achtergrond, maar 
dit is geen defect. 

• Als het scherm van de eenheid wordt verlicht met een sterke lichtbron kan 
het beeld wittig of gesilhouetteerd lijken, maar dit is geen storing. 

• Als de buitentemperatuur sterk daalt na regen, enz., kan de binnenkant van 
de camera enigszins vochtig worden waardoor het beeld vervaagt. Dit is 
geen defect. Normale werking wordt hervat wanneer de vochtigheid is 
verdampt. 

• Bij het gebruik van tl-licht dat rondom de camera schijnt, kan het scherm 
afwisselend van kleur veranderen (color-rolling), maar dit is geen defect.

 Verboden  Haal het toestel niet uit elkaar  Houd het toestel uit de buurt van water   Zorg ervoor dat u de instructies volgt
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(*1):  Dit toestel zendt een elektromagnetisch veld uit voor hoorapparaten die met een T-modus zijn uitgerust om een duidelijk geluid te 
produceren.

(*2):  Wanneer de oproeptoon op UIT is ingesteld, zal deze LED met een lang interval knipperen.
(*3):  De LED schakelt in tijdens het spreken.
(*4):  Wanneer de hoorn is aangesloten, kan het luidsprekervolume niet worden aangepast. 

Binnenpost (GT-2C-L/GT-2C)

Subbinnenpost (GT-2H-L/GT-2H)

 1 BEDIENINGSPANEEL

NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN

Helderheid van het LCD-
scherm aanpassen.

Luidsprekersvolume tijdens 
het gesprek aanpassen.
Bij "0" wordt er geen geluid 
uitgezonden.

Beltoonvolume aanpassen.
Bij "0" wordt er geen geluid 
uitgezonden.

LCD-
kleurenvideomonitor

Luidspreker

ADJUST-knop
ZOOM/WIDE-
knop 

PAN-/TILT-knop 
Aangeduid met de 
knopsymbolen  
  .

BELTOON-UIT-LED 
(oranje) (*2)

STATUS-LED (oranje) 

Microfoon

DEURONTGRENDELING-knop
OPTION-knop

MENU-knop
CALL-knop

MONITOR-knop
REC/PLAY-knop

Symbool voor compatibiliteit 
met T-modus hoorapparaat (*1)

(alleen GT-2C-L)

Schermhelderheidsregelaar 
(0 - 10)

Volumeregeling luidspreker (*4)

(0 - 10)

Beltoonvolume oproep 
(0 - 10)

OFF-knop

TALK-knop 
Zend-LED (oranje) (*3)

OPROEP CONCIËRGEPOST/LICHT-knop (GUARD)

Helderheid van het LCD-
scherm aanpassen.

Luidsprekersvolume tijdens het gesprek 
aanpassen.
Bij "0" wordt er geen geluid uitgezonden.

Beltoonvolume aanpassen.
Bij "0" wordt er geen 
geluid uitgezonden.

LCD-
kleurenvideomonitor Luidspreker

ADJUST-knop
ZOOM/WIDE-
knop 

PAN-/TILT-knop 
Aangeduid met de 
knopsymbolen  
  .

BELTOON-UIT-LED (oranje) (*2)
STATUS-LED (oranje)

Microfoon

CALL-knop
MONITOR-knop

DEURONTGRENDELING-
knop

OPTION-knop

Symbool voor 
compatibiliteit met 
T-modus hoorapparaat (*1)

(enkel GT-2H-L)

Schermhelderheidsregelaar
(0 - 10)

Volumeregeling luidspreker (*4)

(0 - 10)

Beltoonvolume 
oproep (0 - 10)

OFF-knop

TALK-knop 
Zend-LED (oranje) (*3)

OPROEP CONCIËRGEPOST/LICHT-knop (GUARD)
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NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN

 2 INDICATORS

Indicatiepatronen

1  STATUS-LED (oranje) 2  Zend-LED 
(oranje)

3  BELTOON-UIT-LED (oranje)*1

Als de beltoon is 
ingesteld op "uit"

Als de doktersoproep 
is ingeschakeld

Stand-by Uit Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Inkomende oproep Snel knipperen

 

(0,5 sec.)

(0,5 sec.)

Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Communicatie Licht op 
Licht op tijdens het 

spreken 
Uit Uit 

Oproep conciërgepost Snel knipperen

 

(0,5 sec.)

(0,5 sec.)

Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Een buitenpost bewaken Licht op Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Een binnenpost of subbinnenpost 
oproepen

Snel knipperen

 

(0,5 sec.)

(0,5 sec.)

Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Systeem in gebruik Licht op Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Nieuwe opgenomen afbeeldingen Knipperen met lang interval

 

(0,5 sec.)

(5,5 sec.)

Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Gemiste oproep van de 
conciërgepost

Datum en tijd zijn niet ingesteld

Beveiligingsmodus geactiveerd Traag knipperen

 

(0,5 sec.)

(2,5 sec.)

Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Er is één minuut verstreken sinds 
het beveiligingsalarm is gestopt

Snel knipperen

 

(0,5 sec.)

(0,5 sec.)

Uit Knipperen met lang 
interval

Traag knipperen

Er zijn 10 minuten verstreken nadat 
het beveiligingsalarm afging

(*1):  Als de beltoon is ingesteld op "uit" en de doktersoproep is ingeschakeld, heeft het knipperen voor de doktersoproep prioriteit. (Secties 2-4 )

GT-2C-L/GT-2C GT-2H-L/GT-2H

1

23

1

23

Indicator

Status

E
n

ke
l G

T-
2C

-L
/G

T-
2C
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OPROEP BUITENPOST1 26/MAY 18:45

 3 SCHERMWEERGAVE (Binnenpost)

Wordt weergegeven tijdens het opnemen 
of afspelen

De 
deurontgrendelingsbedieningen 
worden aangeduid. (Als de 
uitvoer van de 
deurontgrendeling van het 
GT-systeem is verbonden aan 
een toegangsregelingssysteem, 
wordt de deurontgrendeling 
geactiveerd gebaseerd op de 
toegangsregelingsinstellingen.)

： Opnemen

： Tegenlichtcompensatie

： Afspelen

： Nachtinstelling

Wordt getoond terwijl het scherm wordt afgesteld.

Wordt getoond wanneer de 
alarmfunctie is ingesteld.

De huidige maand, datum en tijd 
worden weergegeven.

Er worden symbolen 
weergegeven als extra acties 
beschikbaar zijn.

De status wordt weergegeven.
"OPROEP BUITENPOST1": 　　　 Als er een oproep binnenkomt van buitenpost 1
"COMMUNICATIE BUITENPOST1": Tijdens de communicatie met buitenpost 1

[Scherm tijdens oproep]

NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN
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 1 BEDIENINGSMETHODE (Binnenpost)

De overlappende weergaven uitschakelen1-1

Om dit toestel te bedienen, controleert u het symbool en drukt u vervolgens op de geschikte bedieningsknop.
Dit toestel wordt niet met een aanraakscherm bediend.

Druk niet op het LCD-scherm of stel het niet bloot aan hevige 
schokken.
Het LCD-glas kan breken wat kan leiden tot letsel.

Belangrijkste symbolen en functiebeschrijvingen

Handmatig opnemen
FunctiebeschrijvingSymbool

Het afspeelscherm pauzeren

De volgende afbeelding (oudere datum/tijd) weergeven

Opgenomen afbeeldingen opslaan

De vorige afbeelding (recentere datum/tijd) weer te geven

Het afspeelscherm frame voor frame terugspoelen

Een opgenomen beeld wissen

Intern gesprek uitvoeren

Teruggaan naar het vorige scherm

Het afspeelscherm frame voor frame vooruitspoelen

Een afbeelding opslaan of wissen

Bewaking uitvoeren

Opgenomen beelden afspelen

De overlappende weergaven uitschakelen

Het afspeelscherm snel vooruitspoelen

Instellingen uitvoeren

Bedieningsknoppen
Druk op de knop om het symbool te selecteren dat op 
het scherm wordt weergegeven.
* De naam van de bedieningsknop en de naam van het 

symbool kunnen in bepaalde gevallen verschillend zijn.

* Instellingen kunnen eveneens worden 
opgeslagen door op de 

 ZOOM/WIDE-knop te drukken.

Druk op de bedieningsknop onder het symbool om 
te bedienen.
Voorbeeld:  Om terug te keren naar het vorige 

scherm, drukt u op de onderstaande 
knop [  REC/PLAY].

Symbool
De symbolen verschillen afhankelijk van het scherm.

 wordt op het scherm getoond terwijl videobeelden worden 
afgespeeld. Druk op de knop [  MENU] om de overlappende 
weergaven (datum, tijd, symbolen, enz.) uit te schakelen zodat de 
gehele afbeelding zichtbaar is.

Druk nogmaals op [  MENU] om de overlappende weergaven 
weer in te schakelen.

GEBRUIK VAN HET STATION
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GEBRUIK VAN HET STATION

Datum en tijd instellen1-2

DATUM/TIJD

 01/ JAN  2011 00:00

MENU

BEVEILIGING

OPROEP CONCIERGEPOST

INSTELLINGEN

DATUM/TIJD

1 In de stand-bymodus drukt u op de [  MENU]-knop.
• Tijdens de initiële installatie slaat u stap 2 over en gaat u naar stap 3.

2 Druk op de knop [] of [] om "DATUM/TIJD" te selecteren 
en druk vervolgens op de [  MENU]-knop.

3 Op het "DATUM/TIJD"-scherm drukt u op de []- of []-knop 
om de "Maand" te selecteren.

4 Druk op de []-knop om de "Maand" in te stellen en de cursor 
verschuift naar "Dag".

5 Voer dezelfde stappen uit om "Dag", "Jaar", "Uur" en "Minuten" 
in te stellen. Na het instellen van de "Minuten" drukt u op de [  
MENU]-knop om de instellingen op te slaan.

6 Druk op de [  OFF]-knop om terug naar de stand-bymodus te 
gaan.

OPMERKINGEN: 1.  Als er tijdens de installatie geen bediening 
plaatsvindt gedurende ongeveer 1 minuut, wordt de 
instellingsmodus automatisch beëindigd. Als het 
instellen wordt beëindigd terwijl ze nog niet 
voltooid zijn, wordt er niets opgeslagen.

 2.  De maximale afwijking voor de tijdsweergave 
bedraagt ongeveer 60 seconden per maand. We 
raden u aan om de tijdsinstellingen regelmatig aan 
te passen.

 3.  Als het toestel gedurende een langere tijd dan 30 
minuten geen stroom krijgt, wordt de 
oorspronkelijke instelling, 
"01/JAN 2011 00:00" opnieuw van kracht en zal de 
STATUS-LED (oranje) met lange intervallen 
knipperen.

 4.  Als de beveiligingssensor niet is geïnstalleerd, 
wordt "BEVEILIGING" niet getoond in stap 2.

Knop Bediening Effect



Druk eenmaal De datum of tijd wordt met één 
verhoogd.

Houd langer dan 1 
seconde of meer 
ingedrukt

De datum of tijd wordt 
stapsgewijs verhoogd.



Druk eenmaal De datum of tijd wordt met één 
verlaagd.

Houd langer dan 1 
seconde of meer 
ingedrukt

De datum of tijd wordt 
stapsgewijs verlaagd.


Druk eenmaal De cursor beweegt naar links.


Druk eenmaal De cursor beweegt naar rechts.

 
MENU

Druk eenmaal De instelling wordt opgeslagen.

Knopbedieningen voor het instellen van de 
datum en tijd



- 9 -

 2 OPROEPEN ONTVANGEN

1 Als een oproep van een buitenpost, conciërgepost of deurpost 
wordt ontvangen, weerklinkt een oproeptoon en knippert de 
STATUS-LED. Als het station een camera heeft, zal video 
worden weergegeven op het scherm. Als het station wordt 
opgeroepen vanaf hun deurbel, klinkt er een beltoon. 
(Communicatie is niet mogelijk.)

2 Druk kort op de [  TALK]-knop en spreek handenvrij na de 
pieptoon. Handenvrije communicatie begint wanneer de 
STATUS-LED stopt met knipperen en gaat oplichten. De zend-
LED is aan terwijl u spreekt en gaat uit als u naar de beller 
luistert (of buitengeluiden hoort).
• Als de [  TALK]-knop wordt ingedrukt gedurende ten minste één 

seconde tijdens het handenvrij praten, wordt er een pieptoon 
uitgezonden en begint de communicatie via druk-om-te-spreken.

• Bij communicatie via druk-om-te-spreken drukt u de [  TALK]-
knop in om te spreken en laat u hem los om te luisteren.

• De oproep wordt beëindigd indien na een ingestelde tijdsduur geen 
antwoord komt. (Het uitschakelen gebeurt na 45 seconden voor 
buitenposten met beldrukknoppen).

• Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (enkel 
GT-2C-L/GT-2H-L)

• Bij een subbinnenpost stopt de STATUS-LED ook met knipperen en 
begint hij constant op te lichten.

3 Als u klaar bent met de communicatie, drukt u op de [  OFF]-
knop.

 De STATUS-LED gaat uit.

Het toestel zendt een elektromagnetisch veld uit. Als een 
hoorapparaat met een T-modus te dicht in de buurt van het toestel 
komt, kan dit oorpijn veroorzaken. (enkel GT-2C-L/GT-2H-L)

Als een oproep van een conciërgepost niet wordt beantwoord, wordt 
een gemist oproepbeeld opgenomen (telt als 1 opname). De naam van 
de conciërgepost wordt ook getoond.

Geef gemiste oproepen van het conciërgepost weer 
(Binnenpost)

OPMERKINGEN: 1.  Als het beltoonvolume is uitgeschakeld, knippert de 
BELTOON-UIT-LED met een lang interval.

 2.  Als 'druk-om-te-spreken' buiten werking is gesteld, 
kan de 'druk-om-te-spreken'-functie niet worden 
gebruikt.

 3.  Tijdens het gesprek kunt u niet wisselen tussen de 
functies 'handenvrij' en 'druk-om-te-spreken'.

 4.  Het gesprek wordt automatisch beëindigd na 
ongeveer 1 minuut bij handenvrij spreken op het 
binnenpost of na ongeveer 3 minuten wanneer de 
hoorn wordt gebruikt.

Een oproep beantwoorden2-1

GEBRUIK VAN HET STATION
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Deurontgrendeling2-2

Extra bedieningsfunctie2-3

Doktersoproep (Binnenpost)2-4

1 Druk op de [ ]-knop terwijl u in gesprek bent met de 
buitenpost.

Mits aansluiting van een optioneel relais RYAC thv de deurpost kan een 
extra contact bediend worden (bv. voor verlichting, 2de deur,... enz)

1 Druk eenmaal op de [  GUARD]-knop tijdens de oproep, het 
gesprek met of de bewaking van de buitenpost.

2 Het optioneel relaiscontact bij de buitenpost wordt alleen 
ingeschakeld gedurende de vooraf ingestelde tijd.

2 Deurontgrendeling wordt geactiveerd bij de buitenpost.  
wordt ongeveer 5 sec. bij de binnepost getoond. (Dit komt niet 
exact overeen met de deurontgrendelingsstatus van de 
buitenpost.)
• Als de buitenpost een camera 

heeft, zal de deurontgrendeling 
ook tijdens het bellen worden 
geactiveerd.

Wanneer het desbetreffende binnenpost opgeroepen wordt vanaf een 
deurpost met een doktersoproep (bel en kom binnen -functie), wordt 
het elektronische slot automatisch geactiveerd zonder dat een 
deurontgrendelingsbediening vanaf de binnenpost moet worden 
uitgevoerd.

1 Druk in de stand-bymodus op de [  GUARD]-knop terwijl u de 
[  TALK]-knop indrukt om de functie te activeren. Druk 
nogmaals op de knop om de doktersoproepfunctie uit te schakelen.
• Als de doktersoproepfunctie is ingeschakeld, knippert de BELTOON-

UIT-LED met intervallen van ongeveer 3 seconden.
• Als de beltoon is ingesteld op "uit" en de doktersoproep is 

ingeschakeld, heeft het knipperen voor de doktersoproep prioriteit.

2 Druk op de OPROEP-knop van de buitenpost om de deur 
automatisch te ontgrendelen zonder een 
deurontgrendelingsbediening vanuit de binnenpost.

3 De binnenpost waarvoor de doktersoproepfunctie is ingesteld 
wordt opgeroepen. Druk indien nodig op de [  TALK]-knop 
om te antwoorden.

OPMERKING:  Als de uitvoer van de deurontgrendeling van het GT-
systeem is verbonden aan een toegangscontrolesysteem, 
wordt de deurontgrendeling geactiveerd gebaseerd op de 
toegangscontroleinstellingen.

OPMERKING:  Deze functie is niet beschikbaar indien een 
bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone is 
geïnstalleerd. (Zie sectie 5-6 )

OPMERKINGEN: 1.  Als doktersoproep actief is, kan de BELTOON-UIT-
LED-functie niet worden gebruikt. (Het is mogelijk 
om de beltoon uit te schakelen). Als de gesprekken 
naar de conciërgepost worden doorgestuurd, is 
deurontgrendeling via een doktersoproep niet 
mogelijk.

 2.  De beschikbaarheid van deze functie dient te 
worden geconfigureerd door de installateur.

GEBRUIK VAN HET STATION
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 3 BELLEN

Conciërgeposten oproepen3-1

Interne oproepen3-2

MENU

BEVEILIGING

OPROEP CONCIERGEPOST

INSTELLINGEN

DATUM/TIJD

1 Om alle conciërgeposten op te roepen,
drukt u op de [  GUARD]-knop in de stand-bymodus.

 Wanneer u één van de conciërgeposten
oproept, drukt op u de [  MENU]-knop, selecteert u "OPROEP 
CONCIERGEPOST" en drukt u op de [  MENU]-knop.

2 Verplaats de cursor naar de conciërgepost die u wilt oproepen en 
druk op de [  MENU]-knop. De STATUS-LED knippert en de 
aangeduide conciërgepost wordt opgeroepen.
• Indien niet wordt geantwoord, wordt een oproepmelding in de 

conciërgepost opgeslagen en verschijnt er een bericht op het scherm 
van de conciërgepost.

• De STATUS-LED van het subbinnenpost zal ook knipperen.

1 Als er op de [  OPROEP]-knop wordt gedrukt, worden alle 
subbinnenposten opgeroepen.
• Er klinkt een beltoon en de STATUS-LED knippert op alle 

subbinnenposten bij het ontvangen van een oproep.
• Er klinkt geen spraakgeluid totdat de oproep wordt beantwoord. 

3 Als u klaar bent met de communicatie, drukt u op de [  OFF]-
knop.

 De STATUS-LED gaat uit.

2 Als de andere persoon op de [  TALK]-knop drukt, licht de 
STATUS-LED op en is een gesprek in 2 richtingen mogelijk.
• Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (enkel 

GT-2C-L/GT-2H-L)

OPMERKINGEN: 1.  Interne gesprekken worden automatische beëindigd 
na ongeveer 10 minuten.

 2.  Als er een oproep van de buitenpost binnenkomt 
tijdens een intern gesprek, wordt het beeld van de 
buitenpost weergegeven op de binnenpost en 
subbinnenpost waar het gesprek plaatsvindt. Druk 
op de [  OFF]-knop om het interne gesprek te 
beëindigen, druk vervolgens op de [  TALK]-
knop om de communicatie naar het bellende station 
te schakelen.

OPMERKING:  Een subbinnenpost kan enkel alle conciërgeposten 
tegelijk bellen, niet één voor één.

GEBRUIK VAN HET STATION
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 4 BEWAKEN

1 Druk in de stand-bymodus op de [  MONITOR]-knop om 
video van een individuele deurpost (indien uitgerust) weer te 
geven. Audio kan tegelijkertijd gehoord worden. De STATUS-
LED wordt ingeschakeld.

2 Druk nogmaals op de [  MONITOR]-knop om de video vanaf 
gemeenschappelijke buitenpost 1 weer te geven. Audio kan 
tegelijkertijd gehoord worden.

• Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (enkel GT-
2C-L/GT-2H-L)

OPMERKINGEN: 1.  Als een bediening zoals een oproep wordt 
uitgevoerd, wordt het toezicht beëindigd en begint 
de oproepbediening.

 2.  Als de monitorknop van een binnenpost in een 
andere woning wordt ingedrukt, schakelt de 
bewaking van de buitenpost over op het 
woningsstation waarvan de monitorknop laatst werd 
ingedrukt.

 3.  Druk tijdens de bewaking op de [  SPREKEN]-
knop om te communiceren met de individuele 
deurpost of buitenpost die wordt bewaakt.

 4.  Tijdens individuele deurbewaking, kunnen andere 
subbinnenposten niet ook bewaakt worden. Als een 
poging wordt gedaan om vanaf een subbinnenpost te 
bewaken tijdens bewaking van een binnenpost, zal 
een alarmgeluid afgaan.

 5.  De weergave is vooraf ingesteld op breedbeeld 
tijdens het toezicht houden. Als de [  ZOOM/
WIDE]-knop wordt ingedrukt, wijzigt de weergave 
naar de zoomweergave.

 6.  Als een individuele deur wordt bewaakt, zal de 
LED-verlichting 's nachts niet oplichten totdat de 
TALK-knop wordt ingedrukt.

 7.  De controle wordt automatisch beëindigd na 30 
seconden.

 8.  Het duurt even voordat de video wordt weergegeven 
nadat er op de MONITOR-knop is gedrukt. Wacht 
tot de video wordt weergegeven voor het uitvoeren 
van de volgende knopbediening.

 9.  Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt 
omwille van de uitrusting die u gebruikt.

GEBRUIK VAN HET STATION



- 13 -

 5 BEDIENING TIJDENS COMMUNICATIE EN TOEZICHT

Schakelen tussen ZOOM/WIDE5-1

Pan-/tiltbediening5-2

Voorinstelling zoombeeld individuele deurposten (Binnenpost)5-3

1 Druk op de [  ZOOM/WIDE]-knop wanneer er video wordt 
weergegeven.
• Er wordt telkens gewisseld tussen zoombeeld ⇔ breedbeeld wanneer 

er op de knop wordt gedrukt.

1 Wanneer een zoombeeld wordt weergegeven, drukt u op de []-, []-, []- of []-knoppen.
• []: Omhoog
• []: Omlaag
• []: Links
• []: Rechts
• Diagonaal verplaatsen 

is ook mogelijk.

Er kan vooraf een ingezoomde weergave worden ingesteld voor 
oproepen die ontvangen worden vanuit de individuele deurpost.
• Bij de overschakeling van breedbeeld naar zoombeeld wordt het zoombeeld 

vanaf de vooraf ingestelde positie weergegeven.

1 Als een zoombeeld van een individuele deurpost wordt 
weergegeven, drukt u op de []-, []-, []- of []-knop. (Bvb. 
Door op de []-knop te drukken, beweegt het beeld omhoog.)
• Stel de gewenste beeldpositie in tijdens het bekijken van video.

2 Druk op de [  ZOOM/WIDE]-knop (gedurende ten minste 2 
seconden).
• Er gaat een pieptoon af en de voorgestelde weergave-instelling wordt 

opgeslagen.

[Breedbeeld] [Zoombeeld]

OPMERKINGEN: 1.  Als de beller niet in het midden van het beeld wordt 
weergegeven, kan het zoombeeld naar boven, beneden, 
links en rechts worden bewogen. (Zie sectie 5-2 .)

 2.  Wanneer de weergave voor een individuele deur van 
een breedbeeld naar een zoombeeld verandert, 
begint het zoombeeld vanaf de vooraf ingestelde 
positie (sectie 5-3 ).

 3.  Het breedbeeld kan vervormd zijn in vergelijking 
met het zoombeeld door de eigenschappen van de 
camera, maar dit is geen defect.

OPMERKINGEN: 1.  Het beeldbereik van het zoombeeld en het breedbeeld 
verschillen. De randen van het breedbeeld worden 
niet weergegeven bij het zoombeeld.

 2.  's Nachts kunnen personen door een beperkte 
verlichting wazig worden en moeilijk zichtbaar zijn 
als het zoombeeld naar boven, onder, links of rechts 
wordt verplaatst. (Hetzelfde geldt voor bewegende 
personen).

OPMERKINGEN: 1.  Om de zoombeeldpositie te wijzigen, voert u de 
zoombeeldinstellingen opnieuw uit. De vorige 
instellingen worden overschreven.

 2.  De ingestelde zoombeeldpositie op de binnenpost zal 
eveneens worden weergegeven op de subbinnenpost. 
*  Instellingen kunnen niet vooraf worden uitgevoerd 

vanaf een subbinnenpost.
 3.  Het beeld zal worden weergegeven op basis van de 

individuele deuroproepinstelling.

GEBRUIK VAN HET STATION
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Nachtverlichting5-4

Tegenlichtcompensatie en nachtbeeld instellen5-5

Omschakelen naar bewakingscamera in een gemeenschappelijke zone5-6

's Nachts, bij lage omgevingsverlichting gaat de verlichtings-LED tijdens een oproep van de buitenpost of een individuele deurpost branden.

Wanneer de herkenbaarheid van bezoekers door tegenlicht wordt 
bemoeilijkt, kan een tegenlichtcompensatie voor een betere 
zichtbaarheid worden uitgevoerd.

's Nachts of wanneer de zone rond de buitenpost of een individuele 
deur minder goed verlicht is, kan er een aanpassing voor betere 
zichtbaarheid worden uitgevoerd.

1 Als de oproepknop van de buitenpost of de individuele deurpost 
wordt ingedrukt, gaat de verlichtings-LED branden.

1 Bij een tegenlichtsituatie, drukt u op de [  ADJUST]-knop 
om de verlichting aan te passen.

2 Voor de individuele deurpost drukt u ten minste 2 seconden op de 
[  ADJUST]-knop om de modus die wordt weergegeven in te 
stellen (enkel binnenpost).

2 Wanneer de communicatie is beëindigd, gaat de verlichtings-
LED uit.

1 Als de video moeilijk zichtbaar is, drukt u op de [  
ADJUST]-knop om te wisselen tussen (Nachtbeeld) "Night 
adjustment" en (Normaal beeld) "No adjustment".

1. Let erop dat het geluid van binnen aan de buitenpost hoorbaar is.
2.  Voor buitenposten gaat de LED branden wanneer de bewaking actief is.

Als een oproep wordt uitgevoerd vanaf een buitenpost of 
een individuele deurpost

Wanneer een bewakingscamera in de gemeenschappelijke 
zone is geïnstalleerd

Dag

Druk op de [  GUARD]-knop tijdens de oproep vanaf de buitenpost of 
het gesprek met de buitenpost of de buitenpostbewaking om naar de 
bewakingscamera over te schakelen.  zal worden getoond.
Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de buitenpostvideo.

De verlichtings-LED laten branden bij bewaking van een 
individuele deurpost

Nacht

OPMERKINGEN: 1.   wordt weergegeven tijdens 
(Tegenlichtcompensatie) "Backlight adjustment".

 2.  Als er een andere oproep wordt geplaatst, zullen de 
buitenposten de standaardinstelling gebruiken 
terwijl individuele deurposten de laatste modus die 
werd ingesteld zullen gebruiken.

OPMERKINGEN: 1.   wordt weergegeven tijdens instelling 
nachtlicht.

 2.  Buitenpost Als er een andere oproep wordt 
geplaatst, verwerpen zowel de buitenpost als 
individuele deurposten de vorige instellingen.

 3.  De buitenpost of de individuele deurpost 
onderscheidt dag en nacht automatisch van elkaar.

 4.  Met de [  ADJUST]-knop wordt het gezicht van 
de bezoeker 's nachts duidelijker, maar bewegende 
personen zijn mogelijk moeilijker zichtbaar.

De verlichtings-
LED gaat 
branden.

OPMERKINGEN: 1.  De buitenpost of de individuele deurpost 
onderscheidt dag en nacht automatisch van elkaar.

 2.  De werking varieert op basis van de instelling van 
de buitenpost en de nachtverlichtingsinstelling van 
de individuele deur.

OPMERKING:  Tijdens het wisselen tussen de camera aan de buitenpost 
en de bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone 
wordt het beeld op het scherm mogelijk tijdelijk 
verstoord, dit is geen defect.
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2 Wanneer de communicatie is beëindigd, gaat de verlichtings-LED uit.

1 Wanneer de [  TALK]-knop wordt ingedrukt tijdens de 
bewaking, begint het gesprek en zal de verlichtings-LED gaan 
branden.
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 6 OPNEMEN EN AFSPELEN (Binnenpost)

Automatische opname6-1

Handmatige opname6-2

Als een oproep van een buitenpost of individuele deurpost wordt 
ontvangen, start het opnemen automatisch. Tijdens het opnemen 
knippert het -symbool op het scherm.
• Het opnemen begint ongeveer 2 seconden nadat de OPROEP-knop van een 

buitenpost of individuele deurpost wordt ingedrukt. Er kan maximaal 
gedurende 6 seconden worden opgenomen waarbij 1 afbeelding per 
seconde wordt opgeslagen.

• Afbeeldingen worden automatisch opgeslagen bij de standaardinstellingen. 
Alle zes afbeeldingen zijn zoombeelden op de vooraf ingestelde positie.

• In totaal kunnen maximaal 40 opnames worden opgeslagen (automatische 
en handmatige opnames gecombineerd). Als 40 opnames wordt 
overschreden, overschrijven nieuwe opnames de oude opnames beginnende 
bij de oudste opnamedatum. (U kunt maximaal 10 opnames beschermen 
tegen overschrijving.)

• Automatisch opnemen zal ook starten als een oproep wordt uitgevoerd 
vanaf een buitenpost of individuele deurpost die wordt bewaakt.

• Als een oproep van een conciërgepost niet wordt beantwoord, wordt een 
gemiste oproep opgenomen in het oproepregister.

• Als er een bediening met hogere prioriteit optreedt tijdens het opnemen, 
stopt het opnemen en begint de bediening met hogere prioriteit.

1 Videoweergave wordt handmatig opgenomen. 2 Druk op de [  REC/PLAY]-knop. Het -symbool knippert 
op het scherm en de opname begint.

• Er kan maximaal gedurende 6 seconden worden opgenomen waarbij 1 
afbeelding per seconde wordt opgeslagen.

• In totaal kunnen maximaal 40 opnames worden opgeslagen (automatische 
en handmatige opnames gecombineerd). Als 40 opnames worden 
overschreden, overschrijven nieuwe opnames de oude opnames beginnende 
bij de oudste opnamedatum. (U kunt maximaal 10 opnames beschermen 
tegen overschrijving.)

• Als er een bediening met hogere prioriteit optreedt tijdens het opnemen, 
stopt het opnemen en begint de bediening met hogere prioriteit.

OPMERKINGEN: 1.  De automatische opnamefunctie kan niet worden 
geannuleerd.

　　　　　　　 2.  Beelden die bij individuele deurposten worden 
opgenomen, worden opgenomen via de methode die 
werd ingesteld. Het opnemen van beelden aan 
buitenposten wordt op voorhand ingesteld (sectie 
8-4 ). Maar als u wisselt tussen zoom- en 

breedbeeld tijdens het automatisch opnemen, zal het 
weergegeven beeld worden opgenomen.

　　　　　　　 3.  Automatische opname wordt niet geactiveerd tijdens 
het bewaken. Om op te nemen tijdens het bewaken, 
drukt u op de [  REC/PLAY]-knop (sectie 6-2 ).

　　　　　　　 4.  Als tijdens de installatie een zoombereik ⇔ 
breedbeeldbereik wordt ingesteld bij de 
oproepscherminstellingen van de buitenpost, kan het 
aantal opgeslagen beelden niet wisselen tussen 3 
zoombeelden ⇔ 3 breedbeelden. 

　　　　　　　 5.  Als de externe bewakingscamera tijdens de opname 
wordt geselecteerd, kan een vervormd beeld worden 
opgenomen, maar dit is geen defect.

OPMERKINGEN: 1.  Handmatige opname is niet mogelijk tijdens de 
automatische opname (tot ong. 7 seconden na het 
ontvangen van een oproep van een buitenpost of 
een individuele deurpost).

 2.  Na het beëindigen van de automatische opname 
(ong. 7 seconden na het ontvangen van een 
oproep van een buitenpost of een individuele 
deurpost), kunt u een ander beeld opnemen naast 
het automatisch opgenomen beeld.

Zoombeeld (van de 1ste tot de 6de foto)
1ste foto

2de foto

6de foto

OPMERKING:  Als de externe bewakingscamera tijdens de opname 
wordt geselecteerd, kan een vervormd beeld worden 
opgenomen, maar dit is geen defect.

GEBRUIK VAN HET STATION
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Opnames afspelen6-3
Als er nieuwe opnames zijn, knippert de STATUS-LED bij lange intervallen tijdens de stand-bymodus.

1 Druk op de [  REC/PLAY]-knop in de stand-bymodus om de 
opname met de meest recente datum en tijd weer te geven.

2 Druk op de [  REC/PLAY]-knop op het stilgezet 
weergavescherm. De opname wordt afgespeeld. Als de opname 
klaar is met afspelen, wordt de volgende opname weergegeven.

3 Om de beelden frame voor frame weer te geven, drukt u tijdens 
de weergave op de [  REC/PLAY]-knop om het beeld stil te 
zetten. Bij elke druk op de [  CALL]-knop gaat de weergave 
één beeld vooruit.

4 Druk op [  OFF]-knop om de weergave te beëindigen.

De onderstaande bedieningen zijn mogelijk tijdens het 
afspelen.

• [  REC/PLAY]-knop:
 Weergave stilzetten.
• [  MONITOR]-knop:
 Weergave van volgende (oudere datum/tijd) opname.
• [  CALL]-knop:
 Snel vooruitspoelen.
• [  MENU]-knop:
 De symbolen op het scherm kunnen worden in- en 

uitgeschakeld.

Daarnaast zijn ook de onderstaande bedieningen mogelijk terwijl de 
weergave is stilgezet.

• [  REC/PLAY]-knop:
 Teruggaan naar het weergavescherm.
• [  MONITOR]-knop:
 Bij elke druk op de knop gaat de weergave één beeld achteruit. 
• [  CALL]-knop:
 Bij elke druk op de knop gaat de weergave één beeld vooruit.
• [  MENU]-knop:
 Naar de volgende opname gaan.

Daarnaast zijn ook de onderstaande bedieningen mogelijk op het stilgezet 
weergavescherm.

• [  MONITOR]-knop:

 Weergave van volgende (recentere datum/tijd) opname.

 Houd de knop ingedrukt om de eerste foto van elke opname in volgorde 

van oudste naar nieuwste te bekijken. 

 (Als de [  MONITOR]-knop wordt ingedrukt terwijl het beeld met de 

meest recente datum en tijd wordt weergegeven, zal het beeld met de 

oudste datum en tijd worden weergegeven.)

• [  CALL]-knop:

 Weergave van vorige (oudere datum/tijd) opname.

 Houd de knop ingedrukt om de eerste foto van elke opname in volgorde 

van nieuwste naar oudste te bekijken.

• [  MENU]-knop:
 Een afbeelding opslaan of wissen. (Zie secties 6-4  en 6-5 .)

•  wordt op het scherm weergegeven als er geen opgenomen beelden 
zijn.

OPMERKINGEN: 1.  Als er gedurende ong. 1 minuut geen bedieningen 
zijn, zal het scherm automatisch uitschakelen.

 2.  Als tijdens de weergave een oproep wordt 
ontvangen, weerklinkt de oproeptoon en wordt het 
afspelen beëindigd.

07/16 01/JAN/2011 18:45 06/16 01/JAN/2011 17:45Oplichten

[Tijdens de weergave] [Volgende opname]

07/16 01/JAN/2011 18:45

07/16 01/JAN/2011 18:45

Status

Huidige gebeurtenis / 
Alle gebeurtenissen

Wordt weergegeven bij 
onafgespeelde opnames

Wordt weergegevens als de 
opname beveiligd is

Tijd en datum van 
opname

[Stilgezet weergavescherm]

OPMERKING:  De opgenomen beelden worden weergegeven in een 
volgorde gebaseerd op de datum ingesteld tijdens het 
opnemen.
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Opnames opslaan6-4

Opnames wissen6-5

Er kunnen 10 opnames worden opgeslagen (uit maximaal 40 
opnames).
Opgeslagen opnames kunnen niet worden overschreven.

Opgeslagen opnames kunnen eveneens worden gewist.
De beelden kunnen tevens één voor één worden gewist.

1 Geef de opname die opgeslagen moet worden weer op het 
stilgezet weergavescherm. (Zie sectie 6-3 .)

 Druk op de [  MENU]-knop om het keuzescherm voor opslaan/
wissen weer te geven.

1 Geef de opname die gewist moet worden weer op het stilgezet 
weergavescherm. (Zie sectie 6-3 .)

 Druk op de [  MENU]-knop om het keuzescherm voor opslaan/
wissen weer te geven.

2 Druk op de [  MENU]-knop.

3 Druk nogmaals op de [  MENU]-knop om de opname te 
wissen.

 Druk op de [  REC/PLAY]-knop om te annuleren.

3  wordt getoond wanneer de opname wordt opgeslagen. Als de 
opname al is opgeslagen, wordt het opslaan geannuleerd.

 Bij elke druk op de [  MONITOR]-knop wordt gewisseld 
tussen opslaan en annuleren.

2 Druk op de [  MONITOR]-knop.

OPMERKINGEN: 1.  "KAN NIET WORDEN GEBLOKKEERD
-MAX 10" wordt weergegeven als het maximale 
aantal opgeslagen beelden wordt overschreden. 

 2.  Geannuleerde opnames worden niet direct gewist 
maar ze worden overschreven als het maximale 
aantal opnames wordt overschreden.

GEBRUIK VAN HET STATION

OPMERKINGEN: 1.  Als een opname is gewist, kan het niet meer worden 
teruggehaald.

 2.  Wanneer er meerdere opgenomen beelden zijn, zal 
het volgende beeld (oudere datum) na het wissen 
worden weergegeven.
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 7 ALARMEN EN BIJBEHORENDE INFORMATIE

OPTION-knop7-2

Noodalarm7-1

Met de [  OPTION]-knop kunt u aangesloten apparaten bedienen, 
zoals het in- en uitschakelen van lichten.

1 Druk op de noodalarmschakelaar om deze te vergrendelen (of bij 
onderbreking van de kring).

2 Er weerklinkt een alarm vanaf de binnenpost en er wordt een 
waarschuwingssignaal naar de conciërgepost gestuurd. Er wordt 
een noodbeeld op het scherm weergegeven.
• Het noodscherm wordt niet weergegeven op subbinnenposten.

3 Als er een oproep van de conciërgepost binnenkomt, verandert 
het alarmgeluid naar een beltoon. De STATUS-LED knippert.

4 Druk op de [  TALK]-knop om te spreken met de 
conciërgepost. De STATUS-LED wordt ingeschakeld. Nadat het 
gesprek is beëindigd, wordt het noodalarm weer ingeschakeld.

5 Ontgrendel de noodalarmschakelaar om terug te keren naar stand-
by (om de normale toestand van het systeem te herstellen).

OPMERKINGEN: 1.  Het alarmsignaal en de beltoon van de binnenpost 
worden met niveau 10 (HOOG) volume 
uitgezonden, ongeacht de volume-instelling.

 2.  De noodalarmfunctie kan ook worden ingeschakeld 
wanneer het systeem in gebruik is.

 3.  Binnenposten in dezelfde woning kunnen geen 
gewone oproepen of deurbeloproepen ontvangen 
zolang het alarmsignaal afgaat. Enkel oproepen van 
de conciërgepost kunnen worden beantwoord.

 4.  Tijdens het noodalarm is geen oproep mogelijk 
vanaf de binnenpost naar het woningsstation of naar 
de conciërgepost waarop het alarm werd 
ingeschakeld.

 5.  Noodalarmen zullen ook vanaf individuele 
deurposten worden uitgezonden en de verlichtings-
LED zal knipperen.

OPMERKING:  Er wordt een signaal uitgezonden terwijl er op de 
[  OPTION]-knop wordt gedrukt. (De 
bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van 
het apparaat dat samen met dit toestel wordt 
gebruikt.)

GEBRUIK VAN HET STATION
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Externe oproepen7-3

Instelling AANWEZIGHEIDSMODUS, AFWEZIGHEIDSMODUS (Binnenpost)7-4

BEVEILIGING

AFWEZIG

AANWEZIG

[ S1       S2       S3 ]

 :AAN :ALARM GEACTIVEERD

AAN

BEVEILIGING

SENSOR2 [ ACTIVEREN  ]

SELECTEER TE ACTIVEREN SENSOR

SENSOR1 [ ACTIVEREN  ]

SENSOR3 [ DEACTIVEREN ]

1 Wanneer het contact van een apart geïnstalleerde sensor of de 
CALL-knop wordt geactiveerd, weerklinkt het alarm en wordt 
het waarschuwingsbeeld op het scherm getoond en knippert het.
• Het waarschuwingsscherm wordt niet weergegeven op 

subbinnenposten.

2 Druk op de [  OFF]-knop of [  REC/PLAY]-knop ([  
OFF]-knop voor de GT-2H-L/GT-2H) om het alarmgeluid te 
stoppen.

2 Selecteer "BEVEILIGING" in het "MENU"-scherm en druk dan 
op de [  MENU]-knop.

1 Druk in stand-by op de [  MENU]-knop.

4 In het scherm "BEVEILIGING" bevestigt u de locaties die moeten 
worden bewaakt met sensors 1 tot 3 (alleen sensors waarvoor de 
veiligheidsinstellingen werden uitgevoerd, zullen worden 
weergegeven). Om de instellingen te veranderen, beweegt u de cursor 
naar de te wijzigen locatie en drukt u op de [  MENU]-knop.
• De locaties zullen worden weergegeven op basis van de locaties die 

werden geselecteerd tijdens de laatste instellingen.

7 AANWEZIG is ingesteld. Voor "AFWEZIG", wordt 
"AFWEZIG" ingesteld nadat de insteltijd is verstreken.
•  De STATUS-LED knippert langzaam.
• Indien er gedurende ongeveer 1 minuut geen bedieningen zijn, zal het 

scherm worden uitgeschakeld.
• Indien geselecteerde locaties openstaan, zullen ze in het rood worden 

weergegeven en wordt "CONTROLEER STATUS SENSOR" op het 
scherm weergegeven.

• Om instellingen te annuleren, drukt u op de [  MENU]-knop bij het 
scherm van stap 3.

6 Druk op de [  REC/PLAY]-knop om terug te keren naar het 
scherm van stap 3, selecteer "AANWEZIG" of "AFWEZIG" en 
druk dan op de [  CALL]-knop om de beveiliging in te 
schakelen.

5 Selecteer "ACTIVEREN" of "DEACTIVEREN" in het 
"BEVEILIGING"-scherm voor elke sensor en druk dan op de 
[  MENU]-knop.

3 Selecteer "AFWEZIG" of "AANWEZIG" in het 
"BEVEILIGING"-scherm en druk op de [  MENU]-knop.

 (Bvb. Selectie van "AANWEZIG")

Stel de beveiligingsinstellingen voor individuele deuren en ramen in. 
Volgens de beveiligingsinstellingen, wordt inbraak bij individuele 
deuren of ramen gedetecteerd en zal er een beveiligingsalarm 
weerklinken.
• AANWEZIGHEIDSMODUS
 Veiligheidsinstelling voor wanneer de bewoner thuis is en die onmiddellijk 

na het instellen wordt toegepast.
• AFWEZIGHEIDSMODUS
 Veiligheidsinstelling voor wanneer de bewoner afwezig is en die toegepast 

wordt na een bepaalde vertraging (sectie 8-9 ) na het instellen.

OPMERKINGEN: 1.  De duur van het alarmgeluid kan worden ingesteld 
bij de externe instellingen. (Zie sectie 8-5 .)

  De standaardinstelling is 10 minuten.
 2.  Als de tijd van het alarmgeluid op 1 uur wordt 

ingesteld of het alarm continu weerklinkt, zal het 
monitorwaarschuwingsscherm na ongeveer 10 
minuten doven.

 3.  Zelfs wanneer het beltoonvolume op 0 (UIT) staat, 
is het geluidsniveau gelijk aan 10 (HOOG).

GEBRUIK VAN HET STATION
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De beveiligingsinstelling na aankomst annuleren (Binnenpost)7-5

Beveiligingsalarmen annuleren (Binnenpost)7-6

1 Wanneer de instelling AFWEZIG bij 7-4  is ingesteld en een 
individuele deur wordt geopend, zal een beeld worden 
weergegeven en zal een waarschuwingstoon weerklinken.
• Op dit ogenblik kan geen andere bediening dan een noodalarm worden 

uitgevoerd. Bvb. Als een oproep wordt uitgevoerd vanaf een buitenpost 
wordt communicatie niet gestart. (De binnenpost is bezet.)

• Zelfs wanneer het beltoonvolume op 0 (UIT) staat, is het geluidsniveau 
gelijk aan 10 (HOOG).

1 Wanneer de AANWEZIGHEIDSMODUS bij 7-4  is ingesteld en 
een sensor wordt geactiveerd, zal een waarschuwing op het 
scherm worden weergegeven en zal het alarmgeluid weerklinken.

Wanneer de AFWEZIGHEIDSMODUS is ingesteld, zal een 
waarschuwing op het scherm worden getoond en zal het alarm 
weerklinken nadat de INSCHAKELTIJD of UITSCHAKELTIJD 
is verstreken.
• Alarmen zullen ook vanaf individuele deurposten worden uitgezonden 

en de verlichtings-LED zal knipperen.
• Zelfs wanneer het beltoonvolume op 0 (UIT) staat, is het geluidsniveau 

gelijk aan 10 (HOOG).

2 Druk op de [  REC/PLAY]-knop om het invoerscherm voor 
de beveiligings-PIN weer te geven. Voer de beveiligings-PIN in 
door op de knoppen [], [], [] en [] te drukken.
• Als u geen beveiligings-PIN gebruikt, drukt u op de [  REC/

PLAY]-knop om de instelling te annuleren.

3 Druk op de [  REC/PLAY]-knop om het invoerscherm voor de 
beveiligings-PIN weer te geven. Voer de beveiligings-PIN in door 
op de knoppen [], [], [] en [] te drukken.
• Als u geen beveiligings-PIN gebruikt, drukt u op de [  REC/

PLAY]-knop om de situatie te herstellen.

2 Druk op de [  REC/PLAY]-knop of de [  OFF]-knop.
• Het alarmgeluid zal stoppen.

3 De instelling wordt geannuleerd als de beveiligings-PIN juist is.
• Als de beveiligings-PIN niet correct is, zal "FOUTIEVE 

VEILIGHEIDSCODE" worden getoond.
• Het aantal pogingen om de PIN in te geven, is niet begrensd, maar 

indien geen correcte PIN wordt ingegeven binnen de ingestelde tijd (

8-9  instelling INSCHAKELTIJD, UITSCHAKELTIJD) gaat een 
beveiligingsalarm af.

4 De situatie wordt hersteld als de beveiligings-PIN correct is.
• Als de beveiligings-PIN niet correct is, zal "FOUTIEVE 

VEILIGHEIDSCODE" worden getoond.
• Afhankelijk van de installatie-instellingen kan een alarm naar een 

conciërgepost worden verstuurd.

GEBRUIK VAN HET STATION
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 8 INSTELLINGEN WIJZIGEN (Binnenpost)
Het scherm kan variëren op basis van de gebruikte uitrusting.

De MENU-balk gebruiken8-1

TAAL-instelling8-2

MENU

BEVEILIGING

OPROEP CONCIERGEPOST

INSTELLINGEN

DATUM/TIJD

INSTELLINGEN

BELTOON TAAL

BEELDGEHEUGEN DEUR

FUNCTIE-INGANG BEVEILIGING

TAAL

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

NEDERLANDS

ITALIANO

1 Druk in stand-by op de [  MENU]-knop. 3 Druk op de knoppen [], [], [] en [] in het 
"INSTELLINGEN"-scherm om het te bevestigen item te 
selecteren en druk dan op de [  MENU]-knop.

2 Druk op de knop [] of [] om "INSTELLINGEN" te 
selecteren en druk dan op de [  MENU]-knop.

4 Om het instellen af te ronden en terug naar de stand-bymodus te 
gaan, drukt u op de [  OFF]-knop. In andere gevallen, drukt u 
op de [  MENU]-knop om de instellingen uit te voeren. Druk 
op de [  REC/PLAY]-knop om de instellingen te annuleren en 
terug te gaan naar het vorige scherm.

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"TAAL" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [  
MENU]-knop.

De standaardtaalinstelling is "ENGLISH". 2 Selecteer de gewenste taal in het "TAAL"-scherm.

 Druk op de [  MENU]-knop om de instelling op te slaan.

GEBRUIK VAN HET STATION
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BELTOON aanpassen8-3

Beeldgeheugeninstelling voor individuele deurpostoproepen8-4

BELTOON

DEUR [ 2 ]

BUITENPOST [ 1 ]

CONCIERGE [ 3 ]

BUITENPOST BELTOON

  1   4

  2   5

  3

BEELDGEHEUGEN (DEUR)

x 3 + x 3

x 3 + x 3

x 6

x 6

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"BELTOON" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de 
[  MENU]-knop.

2 Selecteer een van de opties "BUITENPOST/DEUR/
CONCIERGE" in het "BELTOON"-scherm en druk vervolgens 
op de [  MENU]-knop.

3 Selecteer in de aparte "BELTOON"-schermen de gewenste 
beltonen voor "BUITENPOST/DEUR/CONCIERGE". De 
geselecteerde beltoon klinkt. Druk op de [  MENU]-knop om 
de instelling op te slaan.
• De beltoon van de binnenpost verandert ook.

Er kunnen verschillende beltonen worden geselecteerd voor 
buitenposten, individuele deurposten en conciërgeposten uit 5 
geluidstypes.

Selecteer voor automatische opname aan een individuele deur een 
methode om beelden op te nemen (maximaal 6 beelden per oproep) 
uit de onderstaande vier types. Volgens de standaardinstellingen zijn 
alle zes de beelden zoombeelden op een vooraf ingestelde positie.

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"BEELDGEHEUGEN (DEUR)" in het "INSTELLINGEN"-
scherm en drukt u op de [  MENU]-knop.

2 Selecteer de opnamemethode voor beelden in het 
"BEELDGEHEUGEN (DEUR)"-scherm.

 Druk op de [  MENU]-knop om de instelling op te slaan.

Oorspronkelijke 
instellingen
BUITENPOST :♪ 1
DEUR :♪ 2
CONCIERGE :♪ 3

OPMERKING:  De ingestelde opnamemethode is niet van toepassing 
voor beelden die worden weergegeven tijdens een 
oproep vanaf de buitenpost.

BEELDGEHEUGEN (DEUR)

x 3 + x 3

x 3 + x 3

x 6

x 6

Alle zes beelden zijn zoombeelden 
op een vooraf ingestelde positie.

Alle zes afbeeldingen zijn 
breedbeelden.

De eerste drie beelden zijn 
zoombeelden op een vooraf 
ingestelde positie, de volgende 
drie beelden zijn breedbeelden.

De eerste drie beelden zijn 
breedbeelden, de volgende drie 
beelden zijn zoombeelden op 
een vooraf ingestelde positie.

GEBRUIK VAN HET STATION
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Duur van het alarmsignaal instellen8-5

Oproepduur van de individuele deurpost instellen8-6

FUNCTIE-INGANG

ALARM TIMER

UTILITY-CALL TIMER

10SEC. 1UUR

1MIN. CONTINU

10MIN.

DEUR

OPROEPTIJD [ 45SEC. ]

NACHTVERLICHTING [ ACTIVEREN  ]

OPROEPTIJD

30SEC. 90SEC.

45SEC. 120SEC.

60SEC.

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"FUNCTIE-INGANG" in het "INSTELLINGEN"-scherm en 
drukt u op de [  MENU]-knop.

3 Selecteer de geluidsduur in het "UTILITY-CALL TIMER"-
scherm. Druk op de [  MENU]-knop om de instelling op te 
slaan.

2 Selecteer "ALARM TIMER" in het "FUNCTIE-INGANG"-
scherm en druk vervolgens op de [  MENU]-knop.

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"DEUR" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [  
MENU]-knop.

2 Selecteer "OPROEPTIJD" in het "DEUR"-scherm en druk dan op 
de [  MENU]-knop.

3 Selecteer de oproepduur in het "OPROEPTIJD"-scherm. 
 Druk op de [  MENU]-knop om de instelling op te slaan.

De oproeptijd van een individuele deurpost selecteren. De 
standaardinstelling is "45 SEC.".

Selecteer de duur van de externe beltoon. De standaardinstelling is 
"10 MIN.".

"CONTINU" = Continu

GEBRUIK VAN HET STATION

Individuele deurpostverlichting instellen8-7

DEUR

OPROEPTIJD [ 45SEC. ]

NACHTVERLICHTING [ ACTIVEREN  ]

NACHTVERLICHTING

DEACTIVEREN

ACTIVEREN

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"DEUR" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [  
MENU]-knop.

3 Selecteer "ACTIVEREN" of "DEACTIVEREN" in het 
"NACHTVERLICHTING"-scherm. Druk op de [  MENU]-
knop om de instelling op te slaan.

2 Selecteer "NACHTVERLICHTING" in het "DEUR"-scherm en 
druk dan op de [  MENU]-knop.

Selecteer of de verlichtings-LED van de deurpost in- of 
uitgeschakeld is. De standaardinstelling is "ACTIVEREN".
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Beveiligings-PIN instellen8-8

BEVEILIGING

AFWEZIG

ALARM TIMER

VEILIGHEIDSCODE

VEILIGHEIDSCODE

RESET INSTELLING

CODE INSTELLEN

SECURITY PINVEILIGHEIDSCODE

VEILIGHEIDSCODE AANPASSEN?

JANEE

SECURITY PINVEILIGHEIDSCODE

VOER VEILIGHEIDSCODE IN

WISSEN

SECURITY PINVEILIGHEIDSCODE

INSTELLING AANPASSEN?

JANEE

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"BEVEILIGING" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u 
op de [  MENU]-knop.

De beveiligings-PIN kan worden ingesteld om gebruikt te worden bij 
het uitvoeren van de instellingen voor AANWEZIG en AFWEZIG.
De standaardinstelling is "DEACTIVEREN". Als "ACTIVEREN" is 
geselecteerd, is de standaardinstelling voor de beveiligings-PIN [], 
[], [] en [].

 De beveiligingspin moet gewijzigd worden sinds de vorige 
 instelling.

2 Selecteer "VEILIGHEIDSCODE" in het "BEVEILIGING"-
scherm en druk dan op de [  MENU]-knop.

3 Als u "RESET INSTELLING" op het scherm 
"VEILIGHEIDSCODE" selecteert, kunt u selecteren of een 
veiligheids-PIN voor de annulerings methode wordt gebruikt. 

4 Wanneer "ACTIVEREN" is geselecteerd, selecteert u "CODE 
INSTELLEN" in het "VEILIGHEIDSCODE"-scherm en drukt u 
vervolgens op de [  MENU]-knop.

5 Nadat "VEILIGHEIDSCODE AANPASSEN?" op het 
"VEILIGHEIDSCODE"-scherm wordt getoond, drukt u op de [

 MENU]-knop.

6 Nadat "VOER VEILIGHEIDSCODE IN" wordt getoond, voert u 
de beveiligings-PIN met de knoppen [], [], [] en [] in.
• Om de beveiligings-PIN vanaf het begin opnieuw in te geven, drukt u 

op de [  REC/PLAY]-knop.

7 Wanneer de instellingen voor de 4 items zijn ingevoerd, wordt 
"INSTELLING AANPASSEN?" weergegeven. Druk op de [  
MENU]-knop om de op te slaan.
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INSCHAKELTIJD EN UITSCHAKELTIJD instellen8-9

Duurtijd beveiligingsalarm instellen8-10

BEVEILIGING

AFWEZIG

ALARM TIMER

VEILIGHEIDSCODE

AFWEZIG

UITSCHAKELTIJD

INSCHAKELTIJD

INSCHAKELTIJD

0SEC. 120SEC.

30SEC. 300SEC.

60SEC. 600SEC.

TIJDSINSTELLING ACTIVERING ALARM

BEVEILIGING

AFWEZIG

ALARM TIMER

VEILIGHEIDSCODE

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"BEVEILIGING" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u 
op de [  MENU]-knop.

Selecteer de duur van het beveiligingsalarm. De standaardinstelling is 
"10 MIN.".

Met AFWEZIG kunt u de vertraging instellen tussen wanneer een 
sensor wordt geactiveerd en wanneer effectief een alarm wordt 
gegenereerd. De standaardinstelling is "60 SEC.".
INSCHAKELTIJD = Tijd vanaf wanneer de AFWEZIG wordt 
ingesteld als de gebruiker vertrekt
UITSCHAKELTIJD = Tijd waarop de gebruiker arriveert en de 
AFWEZIG wordt geannuleerd

3 Selecteer "INSCHAKELTIJD" of "UITSCHAKELTIJD" in het 
"AFWEZIG"-scherm en druk dan op de [  MENU]-knop.

 (Bvb.: Selectie van "INSCHAKELTIJD")

4 Selecteer de duur van de vertraging in het "INSCHAKELTIJD"-
scherm en druk op de [  MENU]-knop. Voer dezelfde 
handeling uit bij het scherm "UITSCHAKELTIJD".

2 Selecteer "'AFWEZIG" in het "BEVEILIGING"-scherm en druk 
vervolgens op de [  MENU]-knop.

1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1  kiest u 
"BEVEILIGING" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u 
op de [  MENU]-knop.

3 Selecteer de geluidsduur in het "SECURITY ALARM TIMER"-
scherm. Druk op de [  MENU]-knop om de instelling op te 
slaan.

2 Selecteer "ALARM TIMER" in het "BEVEILIGING"-scherm en 
druk dan op de [  MENU]-knop.

SECURITY ALARM TIMER

10SEC. 1UUR

1MIN. CONTINU

10MIN.

"CONTINU" = Continu

OPMERKINGEN: 1.  Als u de "INSCHAKELTIJD" op "0 SEC." instelt, 
zal onmiddellijk een beveiligingsalarm afgaan 
wanneer een deur of venster wordt geopend terwijl 
"AFWEZIG" is ingesteld.

 2.  Als u de "UITSCHAKELTIJD" op "0 SEC." instelt, 
zal onmiddellijk een geluidsalarm afgaan wanneer 
na aankomst een deur of een venster wordt geopend.
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• Het videobeeld kan vervormd worden wanneer de 
deurontgrendeling is ingeschakeld. Dit is geen defect van het 
station.

• Indien een zoom/breedbeeld- of pan-/kantelbediening wordt 
uitgevoerd tijdens de communicatie met de buitenpost, zal geluid 
worden geproduceerd bij de buitenpost. Dit is geen storing.

•  Neem contact op met een bevoegde technicus voor hulp als er een 
systeemstoring optreedt.

• Reiniging: 
 Reinig de toestellen met een zachte doek die bevochtigd is met een 

neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik nooit een 
schuurmiddel of -doek.

 OPGELET: Gebruik geen chemische middelen zoals thinner of 
benzine. Gebruik daarnaast geen schuurborstel, schuurpapier, enz. 
Anders raakt het oppervlak van het toestel beschadigd of 
verkleurd.

 1 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN

 2 PROBLEEMOPLOSSING

 3 TECHNISCHE GEGEVENS

CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION

Voeding DC 24 V (van voeding)

Stroomverbruik

GT-2C-L (MAX) Ong. 390 mA

GT-2H-L (MAX) Ong. 240 mA

GT-2C (MAX) Ong. 260 mA

GT-2H (MAX) Ong. 110 mA

Communicatie
Druk-om-te-spreken

Handenvrij (automatische 
spraakbediening)

Omgevingstemperatuur 0 - 40 °C 

Scherm 3,5 inch TFT LCD-kleurenmonitor

Montage Muurbevestiging

Materiaal Kunststof

Kleur Wit

Afmetingen 140 (H) × 190 (B) × 30 (D) (mm)

Gewicht

GT-2C-L Circa 520 g 

GT-2C Circa 470 g 

GT-2H-L Circa 480 g 

GT-2H Circa 440 g

Als het toestel niet naar behoren werkt, controleert u de volgende punten om te bepalen op de storing kan worden opgelost door de eenvoudige 
maatregelen die worden voorgesteld. Als het niet opgelost kan worden, of als de storing niet wordt genoemd in de "Symptoom"-kolom, neemt u 
contact op met uw beheerder of de systeemleverancier. 

Symptoom Oorzaak Oplossing
Het scherm is wit of er worden witte verticale 
lijnen en ringen weergegeven.

De lens van de buitenpost of de deurpost wordt 
verlicht door helder licht zoals zonlicht. 
(Dit is geen storing.)

Het aanraken van de ADJUST-knop kan het symptoom 
oplossen.

Het scherm is moeilijk te zien omdat het licht 
of donker is.

De schermhelderheid kan mogelijk onjuist zijn 
ingesteld.

Pas de regeling van de schermhelderheid aan.

Het luidsprekervolume wijzigt niet tijdens 
communicatie met de hoorn.

Het luidsprekervolume kan alleen worden afgesteld 
in de Handenvrije modus. Bij gebruik van de hoorn 
kan het luidsprekervolume niet worden aangepast.

-

De beltoon van de buitenpost of de deurpost/
deurbel weerklinkt niet.

Het beltoonvolume is ingesteld op "0." Beltoonvolume aanpassen.

De communicatie kan niet worden gestart, zelfs 
niet als er op de TALK-knop wordt gedrukt.

Het luidsprekervolume is ingesteld op "0". Stel het luidsprekervolume tijdens het gesprek af.

Tijdens een oproep of gesprek verdwenen de 
overlappende weergaven (datum, tijd, enz.) van 
het scherm.

Er werd op de MENU-knop gedrukt terwijl het 
scherm werd weergegeven.

Druk opnieuw op de MENU-knop om de overlappende 
weergaven (datum, tijd, enz.)

Communicatie wordt onderbroken of het wordt 
een monologe conversatie.

Luide geluiden rond dit station, buitenpost of 
deurpost.

Vanwege automatische spraakbediening kan geluid 
worden onderbroken als het omgevingsgeluid luid is. 
Houd in dat geval de TALK-knop ingedrukt om de 
druk-om-te-spreken-functie in te schakelen.

Er komt geen reactie als er op de oproepknop 
van de conciërgepost wordt gedrukt.

Er is geen conciërgepost geïnstalleerd. Neem contact op met uw beheerder.

Het station werkt in zijn geheel niet. De stroom kan zijn uitgeschakeld. Neem contact op met uw beheerder.

De STATUS-LED knippert in de stand-
bymodus.

Er kunnen opgenomen beelden zijn die nog niet zijn 
afgespeeld of de datum en tijd kunnen niet ingesteld 
zijn.

Controleer de gerelateerde pagina naast de 
indicatiepatronen van de STATUS-LED.

U wenst de video tijdens een oproep naar 
externe apparaten uit te voeren.

Er dient video-uitgangsapparatuur geïnstalleerd te 
zijn.

Neem contact op met uw beheerder.

U wenst opgenomen beelden te bekijken op het 
subbinnenpost (GT-2H, GT-2H-L).

Opgenomen beelden kunnen enkel op de binnenpost 
(GT-2C, GT-2C-L) worden bekeken.

-

U wenst de opgenomen beelden naar andere 
media te exporteren.

Het is niet mogelijk opgenomen beelden te 
exporteren. U kunt ze enkel op dit station bekijken.

-
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 4 VOORSCHRIFTEN

 5 WAARBORG

WEEE

Het toepassingsgebied van  (WEEE) is de EU.

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode 
van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat 
het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al 
dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. Deze waarborg geldt niet voor 
ieder Aiphoneproduct dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening 
en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade 
veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere 
herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt 
zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende 
functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat 
schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, 
eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden 
verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een 
defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.
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