
SERVICEHÅNDBOK

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

Svarapparat,
Svarunderapparat

Takk for at du valgte Aiphone for dine kommunikasjonsbehov.
* Sørg for å lese denne veiledningen for sikker og riktig bruk av systemet, og oppbevar på et trygt sted for senere bruk.

Vennligst vær oppmerksom på at bilder og illustrasjoner avbildet i denne håndboken kan avvike fra det virkelige produktet.
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FORHOLDSREGLER

ADVARSEL
(Uaktsomhet kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.)

 1. Ikke demonter eller modifiser enheten. Det kan resultere i brann eller 
elektrisk støt.

 2. Ikke stikk metall og brennbart stoff inn i åpningene i enheten. Det kan 
føre til brann, elektrisk støt eller problemer med enheten.

 3. Hold enheten borte fra vann eller annen væske. Det kan resultere i 
brann eller elektrisk støt.

 4. Ikke ta på enheten i tordenvær. Det kan gi elektrisk støt.
 5. Hvis det oppstår røyk, uvanlig lukt eller unormale lyder, eller hvis du 

slipper eller skader enheten, må du umiddelbart slå av systemets 
strømbryter. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.

 6. Ikke bruk strømforsyning med annen spenning enn spesifisert. Det kan 
resultere i brann eller elektrisk støt

FORSIKTIG
(Uaktsomhet kan resultere i personskade eller skade på 
eiendom.)

 1. Ikke legg noe oppå eller tildekk enheten med tøy, etc. Brann eller 
problemer med enheten kan oppstå.

 2. Ikke påfør høyt trykk på skjermen. Hvis skjermen sprekker kan det føre 
til skade.

 3. Hvis LCD-en er punktert, må du ikke berøre det flytende krystallet 
inni. Det kan føre til betennelse. Hvis kontakt skulle forekomme, spyl 
eller skyll området grundig med vann og kontakt legen din.

 4. Sørg for å utføre et testanrop med røret på kroken. Hvis du bruker 
bryteren på kroken med røret mot øret, kan et plutselig anrop etc. 
forårsake skade på øret.

 5. Ikke plasser øret ditt i nærheten av høyttaleren under bruk. En uventet 
høy lyd kan føre til hørselsskader.

Generelle forholdsregler
1. Minsteavstand fra enhet til radio eller TV er 1 m.
2. Hold svarapparatet mer enn 20 cm unna annet radioutstyr, som for 

eksempel kontroller for gulvvarme, trådløs ruter eller trådløs telefon, etc. 
De kan forårsake uønsket støy og forvrengning av video.

3. Snakk innen en avstand på 30 cm fra denne enheten. Hvis du er for langt 
unna, kan det være vanskelig å høre lyden.

4. Når du installerer og bruker denne enheten, må du beskytte motivets 
privatliv, portrettrettigheter, osv. på eget ansvar.

5. For å unngå uventede problemer på grunn av tilgang på din egen 
informasjon som er lagret på denne enheten, bør du slette den innspilte 
informasjonen som for eksempel innstillinger og innspilte bilder på eget 
ansvar når du kaster, overfører eller returnerer denne enheten. Se seksjon 
6-5  i denne håndboken for å lære hvordan du kan slette informasjonen.

6. Når det gjelder enheter fra andre produsenter (som sensorer, detektorer, 
døråpnere) som brukes med dette systemet, må du følge spesifikasjonene 
og garantibetingelsene som er gitt av produsentene eller forhandlerne.

7. Ikke bruk denne enheten på steder der det er direkte sollys. Hvis det er 
uunngåelig, må du stenge ute lyset under bruk.

8. Når du legger et høreapparat i T-modus og nærmer deg enheten, kan 
intercom-systemet bli påvirket av radiostøy etc., avhengig av 
installasjonsmiljøet.

Merknad
• Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eventuelle skader 

eller tap som følge av dette produktets innhold eller spesifikasjoner.
• Vi vil ikke under noen forhold være ansvarlig for skader som oppstår på 

grunn av manglende evne til å kommunisere på grunn av feil, problemer 
eller driftmessige feil på dette produktet.

• Enheten fungerer ikke ved strømbrudd.
• Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk på steder 

utendørs.
• Dette systemet er ikke beregnet for livredning eller forebygging av 

kriminalitet. Det er kun et supplerende middel for å formidle informasjon. 
Aiphone vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap av liv 
eller eiendom som oppstår mens systemet er i drift.

• I områder nær kringkastingsantenner, kan dette systemet påvirkes av 
radiofrekvensforstyrrelse.

• Vær oppmerksom på at selv om LCD-panelet er produsert med meget høye 
presisjonsteknikker, er det likevel uunngåelig at en svært liten del av 
bildeelementet alltid lyser eller ikke lyser i det hele tatt. Dette anses ikke 
som en feil med enheten.

• Enheten kan bli litt varm, men dette er ikke en funksjonsfeil.
• Under kommunikasjonen, hvis du snakker før den andre personen er ferdig 

med å snakke, kan det hende din stemme ikke kommer tydelig gjennom. 
Samtalen vil forløpe problemfritt hvis du snakker når den andre personen 
er ferdig med å snakke.

• Denne enheten er kun beregnet til å monteres på en vegg. Den kan ikke 
brukes på bordplater.

• Tilgjengelige funksjoner og tjenester begrenses i henhold til 
spesifikasjonene som er installert på systemet.

• Hvis du snakker med monoton stemme, kan støyfjerningsfunksjonen 
bedømme dette som støy og avbryte sendingen, men dette er ikke en 
funksjonsfeil.

• Ved bruk av mobiltelefon eller profesjonelt radioutstyr, som walkie-talkier, 
i nærheten av systemet, kan det oppstå funksjonsfeil. 

• Varm-farge belysning som skinner på kameraet kan endre fargetonen i 
bildet på skjermen. 

• Omrisset av videobilder som vises kan være forskjellig fra den/de virkelige 
personen/personene eller bakgrunnen, men dette er ikke en funksjonsfeil. 

• Når enhetens skjerm er opplyst med sterkt lys, ser bildet hvitt ut eller i 
silhuett, men dette er ikke en funksjonsfeil. 

• Når utetemperaturen synker kraftig etter regn, etc. kan innsiden av 
kameraet dugge litt, og føre til et uskarpt bilde, men dette er ikke en 
funksjonsfeil. Normal drift gjenopprettes når fuktigheten fordamper. 

• Når du bruker et fluorescerende lys som skinner i området rundt kameraet, 
kan skjermfargene veksle (fargerullering), men dette er ikke en 
funksjonsfeil.

 Forbudt  Ikke demonter enheten  Hold enheten unna vann  Sørg for at du følger instruksjonen



- 3 -

Innholdsfortegnelse

FORHOLDSREGLER ........................................................................................................................................ 2

DELNAVN OG FUNKSJONER ..................................................................................................................... 4

 1 BRUKSPANEL ........................................................................................................................................ 4

 2 INDIKATORER ........................................................................................................................................ 5

 3 SKJERMVISNING (svarapparat) ........................................................................................................... 6

BRUK AV STASJONEN ................................................................................................................................... 7

 1 BETJENINGSMETODE (svarapparat) ................................................................................................... 7
1-1  Slå av overliggende lag ......................................................................................................................... 7
1-2  Stille inn dato og tid ............................................................................................................................. 8

 2 MOTTA ANROP ....................................................................................................................................... 9
2-1  Besvare et anrop .................................................................................................................................. 9
2-2  Døråpner ........................................................................................................................................... 10
2-3  Lyskontroll ........................................................................................................................................ 10
2-4  Anrop med legefunksjon (svarapparat) ................................................................................................. 10

 3 ANROP .................................................................................................................................................. 11
3-1  Anrope vaktstasjoner .......................................................................................................................... 11
3-2  Rom-til-rom anrop ............................................................................................................................. 11

 4 OVERVÅKING ....................................................................................................................................... 12

 5 FUNKSJON UNDER KOMMUNIKASJON OG OVERVÅKING .......................................................13
5-1  Bytte mellom ZOOM/VIDVINKLET (ZOOM/WIDE) .......................................................................... 13
5-2  Panorering/skråstilling ........................................................................................................................ 13
5-3  Forhåndsinnstilling av zoomvisning for enkeltdør (svarapparat) ............................................................. 13
5-4  Nattbelysning .................................................................................................................................... 14
5-5  Justering av bakgrunnslys og nattfølsomhetsjustering ............................................................................ 14
5-6  Bytte til overvåkingsvideo i et fellesområde ......................................................................................... 14

 6 INNSPILLING OG AVSPILLING (svarapparat) ................................................................................... 15
6-1  Automatisk innspilling ....................................................................................................................... 15
6-2  Manuell innspilling ............................................................................................................................ 15
6-3  Spille av innspillinger ......................................................................................................................... 16
6-4  Lagre innspillinger ............................................................................................................................. 17
6-5  Slette innspillinger ............................................................................................................................. 17

 7 ALARMER OG RELATERT INFO ......................................................................................................... 18
7-1  Nødalarm .......................................................................................................................................... 18
7-2  OPTION-knapp ................................................................................................................................. 18
7-3  Eksterne anrop ................................................................................................................................... 19
7-4  PRESENCE SECURITY-, ABSENCE SECURITY-innstilling (svarapparat) .................................................19
7-5  Avbryte sikkerhetsinnstillinger etter ankomst (svarapparat) .................................................................... 20
7-6  Avbryte sikkerhetsalarmer (svarapparat) ............................................................................................... 20

 8 ENDRE INNSTILLINGER (svarapparat) .............................................................................................. 21
8-1  Bruke MENYEN ............................................................................................................................... 21
8-2  SPRÅK-innstilling ............................................................................................................................. 21
8-3  Bytte ANROPSTONE ........................................................................................................................ 22
8-4  Bildeminneinnstilling for enkeltdøranrop ............................................................................................. 22
8-5  Innstillinger for lydvarighet for eksterne anrop ..................................................................................... 23
8-6  Innstilling for anropstid for enkeltdør ................................................................................................... 23
8-7  Nattbelysningsinnstilling for enkeltdør ................................................................................................. 23
8-8  Innstilling for SIKKERHETSNØKKEL (SECURITY PIN) ................................................................... 24
8-9  DEPARTURE TIMER-, ARRIVAL TIMER-innstilling ......................................................................... 25

8-10  Varighetsinnstilling for lyd for sikkerhetsalarm ..................................................................................... 25

FOR KORREKT BRUK AV STASJONEN ................................................................................................... 26
 1 TEKNISKE FORHOLDSREGLER......................................................................................................... 26
 2 FEILSØKING ......................................................................................................................................... 26
 3 SPESIFIKASJONER ............................................................................................................................. 26

 4 FORSKRIFTER ..................................................................................................................................... 27
 5 GARANTI............................................................................................................................................... 27



- 4 -

(*1):  Denne enheten sender ut et elektromagnetisk felt for høreapparater utstyrt med T-modus for produksjon av skarp lyd.
(*2):  Når anropstonen er stilt på AV, vil dette LED-lyset blinke med lange intervaller.
(*3):  LED-en slår seg på mens du snakker.
(*4):  Når håndsettet er tilkoblet, kan ikke høyttalervolumkontrollen justeres. 

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

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

 1 BRUKSPANEL

DELNAVN OG FUNKSJONER

Juster lysstyrken til 
LCD-skjermen.

Juster høyttalervolumet under 
kommunikasjon.
Ved “0”, vil ingen lyd sendes ut.

Juster lydstyrken til 
anropstonen.
Ved “0”, vil ingen lyd sendes 
ut.

Farge-LCD-
videoskjerm

Høyttaler

ADJUST-knapp
ZOOM/WIDE-
knapp 

Pan-tilt-knappen 
er merket med 
knappesymbolene 
   .

TONE OFF LED (oransje) (*2)
STATUS LED (oransje) 

Mikrofon

DØRÅPNER-knapp
OPTION-knapp

MENU-knapp
CALL-knapp

MONITOR-knapp
REC/PLAY-knapp

Kompatibilitetssymbol for 
høreapparat i T-modus (*1) 
(kun GT-2C-L)

Skjermlysstyrkekontroll 
(0-10)

Volumkontroll for 
høyttaler (*4) (0-10)

Anropstonevolum (0-10)

OFF-knapp

TALK-knappen 
Sendings-LED (oransje) (* 3)

VAKTSTASJONSANROP/LYS-knapp

Juster lysstyrken til LCD-
skjermen.

Juster høyttalervolumet under 
kommunikasjon.
Ved “0”, vil ingen lyd sendes ut.

Juster lydstyrken til 
anropstonen.
Ved “0”, vil ingen lyd sendes 
ut.

Farge-LCD-
videoskjerm Høyttaler

ADJUST-knapp
ZOOM/WIDE-
knapp 

Pan-tilt-knappen 
er merket med 
knappesymbolene 
   .

TONE OFF LED (oransje) (*2)
STATUS LED (oransje)

Mikrofon

CALL-knapp
MONITOR-knapp

DØRÅPNER-knapp
OPTION-knapp

Kompatibilitetssymbol for 
høreapparat i T-modus (*1)

(kun GT-2H-L)

Skjermlysstyrkekontroll
(0-10)

Volumkontroll for høyttaler (*4)

(0-10)

Anropstonevolum (0-10)

OFF-knapp

TALK-knappen 
Sendings-LED (oransje) (* 3)

VAKTSTASJONSANROP/LYS-knapp
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DELNAVN OG FUNKSJONER

 2 INDIKATORER

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

1

23

1

23

Indikasjonsmønstre

1  STATUS LED (oransje) 2  Sendings-LED 
(oransje)

3  TONE OFF LED (oransje)*1

Når anropstonen er 
stilt på “av”

Når anrop med 
legefunksjon er 
aktivert

Standby Av Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

Innkommende anrop Rask blinking

 

(0,5 sek)

(0,5 sek)

Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

Kommunikasjon Lyser 
Lyser mens du 

snakker 
Av Av 

Anrop til vaktstasjon Rask blinking

 

(0,5 sek)

(0,5 sek)

Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

Overvåke en inngangsstasjon Lyser Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

Anrope et svarapparat eller et 
svarunderapparat

Rask blinking

 

(0,5 sek)

(0,5 sek)

Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

System i bruk Lyser Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

Nytt innspilt bilde Blinking med lange 
intervaller

 

(0,5 sek)

(5,5 sek)

Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

Ubesvart anrop fra vaktstasjon

Dato og tid ikke angitt

Sikkerhetsmodus er aktiv Langsom blinking

 

(0,5 sek)

(2,5 sek)

Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

Ett minutt har gått siden 
sikkerhetsalarmen stoppet

Rask blinking

 

(0,5 sek)

(0,5 sek)

Av Blinking med lange 
intervaller

Langsom blinking

10 minutter har gått siden 
sikkerhetsalarmen ble utløst

(*1):  Når anropstonen er stilt på “av” og anrop med legefunksjon er aktivert, blir blinkingen for anrop med legefunksjon prioritert. (Seksjon 2-4 )

Indikator

Status

ku
n

 G
T-

2C
-L

/G
T-

2C
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CALLING ENTRANCE1 MAY/26 18:45

 3 SKJERMVISNING (svarapparat)

Vises under innspilling eller avspilling

Døråpnerfunksjoner indikeres. 
(Hvis utdata for døråpneren fra 
GT-systemet er tilkoblet et 
adgangskontrollsystem, vil 
døråpneren aktiveres i henhold 
til 
adgangskontrollinnstillingene.)

： Innspilling

： Justering av bakgrunnsbelysning

： Avspilling

： Nattjustering

Vises mens skjermen justeres.

Vises når fraværssikkerhet eller 
tilstedeværelsessikkerhet er stilt 
inn.

Nåværende måned, dato og tid 
vises.

Symboler vises når fl ere 
handlinger er tilgjengelige.

Status vises.
“CALLING ENTRANCE1”: Når det er et anrop fra inngang 1
“IN-USE ENTRANCE1”: Under kommunikasjon med inngang 1

[Skjerm under anrop]

DELNAVN OG FUNKSJONER
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 1 BETJENINGSMETODE (svarapparat)

Slå av overliggende lag1-1

For å bruke denne enheten, sjekk symbolet og trykk på den ønskede funksjonsknappen.
Denne enheten har ikke berøringspanelfunksjoner.

Ikke trykk på LCD-skjermen eller utsett den for kraftige støt.
LCD-glasset kan bli punktert noe som kan føre til personskade.

Hovedsymboler og funksjonsbeskrivelser

For manuell innspilling
FunksjonsbeskrivelseSymbol

For å pause avspillingsskjermen

For å vise det neste (eldre dato/tid) bildet

For å lagre innspilte bilder

For å vise det forrige (nyere dato/tid) bildet

For å gå bakover på avspillingsskjermen bilde for bilde

For å slette et innspilt bilde

For å utføre rom-til-rom-kommunikasjon

For å gå tilbake til forrige skjermbilde

For å gå videre på avspillingsskjermen bilde for bilde

For å lagre eller slette et bilde

For å utføre overvåkning

For å spille av de innspilte bildene

For å slå av overliggende lag

For å spole fremover på avspillingsskjermen

For å stille inn

Funksjonsknapper
Trykk på knappen for å velge symbolet som vises 
på skjermen.
* Navnet på funksjonsknappen og symbolnavnet 

kan være forskjellig i enkelte tilfeller.

* Innstillingen kan lagres ved å trykke på 
 ZOOM/WIDE-knappen.

For å betjene, trykk på funksjonsknappen under 
symbolet.
Eksempel:  For å gå tilbake til forrige skjermbilde, 

trykk på knappen under [  REC/
PLAY].

Symbol
Symbolene er forskjellige avhengig av skjermen.

 vises på skjermen når videobilder spilles av. Trykk på [  

MENU]-knappen for å slå av overliggende lag (dato, tid, symboler, 

etc.) slik at hele bildet vises.

Trykk på [  MENU] igjen for å slå det overliggende laget på igjen.

BRUK AV STASJONEN
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BRUK AV STASJONEN

Stille inn dato og tid1-2

DATE/TIME

JAN / 01  2011  00:00

MENU

SECURITY

GUARD CALL

SETTINGS

DATE/TIME

1 I standby-modus, trykk på [  MENU]-knappen.
• Under førstegangsoppsett, hopper du over trinn 2 og går rett til trinn 3.

2 Trykk på []- eller []-knappen for å velge “DATE/TIME”, og 
trykk deretter på [  MENU]-knappen.

3 På “DATE/TIME”-skjermen, trykk på []- eller []-knappen 
for å velge “Month” (Måned).

4 Trykk på []-knappen for å stille inn “Month” og markøren vil 
flytte seg til “Day” (Dag).

5 Utfør de samme trinnene for å stille inn “Day” (Dag), “Year” 
(År), “Hour” (Time) og “Minute” (Minutt). Etter å ha stilt inn 
“Minute”, trykk på [  MENU]-knappen for å lagre 
innstillingene.

6 Trykk på [  OFF]-knappen for å gå tilbake til standby-modus.

MERKNADER: 1.  Hvis ingenting betjenes på ca. 1 minutt under oppsett, 
vil innstillingsmodus avsluttes automatisk. Hvis 
innstillingene avbrytes mens de fortsatt er 
ufullstendige, vil ingenting bli lagret.

 2.  I løpet av en måned kan det forekomme en forskjell på 
maksimalt ±60 sekunder på den viste tiden. Periodisk 
justering av tidsinnstillingen anbefales.

 3.  Når strøm ikke forsynes til enheten i mer enn 30 
minutter, vil den innstilte tiden tilbakestilles til 
standarden 
“JAN/01/2011 00:00”, og STATUS LED (oransje) vil 
blinke med lang intervall.

 4.  Hvis sikkerhetssensoren ikke er installert, vil ikke 
“SECURITY” vises i trinn 2.

Knapp Funksjon Effekt



Trykk én gang Dato eller klokkeslett blir ett tall 
større.

Trykk og hold inne i 
1 sekund eller mer

Dato eller tid blir fortløpende 
større.



Trykk én gang Dato eller tid blir ett tall mindre.

Trykk og hold inne i 
1 sekund eller mer

Dato eller tid blir fortløpende 
mindre.


Trykk én gang Markøren flytter seg til venstre.


Trykk én gang Markøren flytter seg til høyre.

 
MENU

Trykk én gang Innstillingene har blitt lagret.

Knappeoperasjoner for innstilling av dato og tid
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 2 MOTTA ANROP

1 Når du mottar et anrop fra en inngangsstasjon, vaktstasjon eller 
dørstasjon, utløses en anropstone og STATUS LED blinker. Hvis 
stasjonen har et kamera, blir video spilt av på skjermen. Hvis 
stasjonen anropes fra dørklokken sin, høres en anropstone. 
(Kommunikasjon er ikke mulig.)

2 Trykk på [  TALK]-knappen én gang og kommuniser med 
hands-free etter pipesignalet. Hands-free-kommunikasjonen 
starter når STATUS LED går fra å blinke til å lyse kontinuerlig. 
Sendings-LED lyser når du snakker og slår seg av når du lytter til 
innringer (eller hører lyder utenfra).
• Hvis du trykker på [  TALK]-knappen i minst ett sekund når du 

snakker med hands-free, høres et pip og push-to-talk-kommunikasjon 
starter.

• Trykk på [  TALK]-knappen ved bruk av push-to-talk-
kommunikasjon for å snakke og slipp knappen for å lytte.

• Anropet blir slått av etter en bestemt tidsperiode hvis det ikke kommer 
noe svar. (Avslåing skjer etter 45 sekunder for direktevalg av 
inngangsstasjon.)

• Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (kun GT-2C-L/GT-2H-L)
• På et svarunderapparat bytter også STATUS LED fra å blinke til å lyse 

kontinuerlig.

3 Når du er ferdig med å kommunisere, trykk på [  OFF]-
knappen.

 STATUS LED slår seg av.

Enheten sender ut et elektromagnetisk felt. Hvis du holder et 
høreapparat med T-modus for nært enheten, kan dette gi smerter i 
øret. (kun GT-2C-L/GT-2H-L)

Når et anrop fra en vaktstasjon ikke besvares, vil et ubesvart anrop-
bilde spilles inn (telles som 1 innspilling). Navnet på vaktstasjonen 
vises også.

Vis ubesvarte anrop fra vaktstasjonen (svarapparat)

MERKNADER: 1.  Hvis anropets tonevolum blir slått av, blinker TONE 
OFF LED med et langt intervall.

 2.  Når push-to-talk er deaktivert, kan ikke push-to-talk-
kommunikasjon brukes.

 3.  Under kommunikasjonen er det ikke mulig å bytte 
tilbake til hands-free kommunikasjon fra push-to-talk.

 4.  Kommunikasjonen slutter automatisk etter ca. 1 minutt 
når hands-free kommunikasjon brukes på svarapparat 
eller etter ca. 3 minutter når håndsettet brukes.

Besvare et anrop2-1

BRUK AV STASJONEN
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Døråpner2-2

Lyskontroll2-3

Anrop med legefunksjon (svarapparat)2-4

　

1 Trykk på [ ]-knappen ved kommunikasjon med 
inngangsstasjonen.

Slå inngangslyset på når et lys er installert i fellesområdet

1 Trykk på [  GUARD]-knappen én gang ved anrop, 
kommunikasjon eller overvåking av inngangsstasjonen.

2 Lyset ved inngangen er bare på i tidsperioden du har 
forhåndsinnstilt.

2 Døråpneren blir aktivert ved inngangsstasjonen.  vises i 
omtrent 5 sek på svarapparatet. (Dette tilsvarer ikke nøyaktig 
døråpnerstatusen til inngangsstasjonen.)
• Hvis inngangsstasjonen har et kamera, vil døråpneren også aktiveres 

under anrop.

Når det angitte svarapparatet ringes med anrop med legefunksjon 
(automatisk oppføring), blir den elektriske låsen automatisk åpnet 
uten at du trykker på døråpnerknappen på svarapparatet.

1 Trykk på [  GUARD]-knappen i standby-modus mens du trykker 
på [  TALK]-knappen. Trykk på knappen en gang til for å 
tilbakestille anrop med legefunksjon.
• Når anrop med legefunksjon er aktivert, blinker TONE OFF LED med 

3 sekunders intervaller.
• Når anropstonen er stilt på “av” og anrop med legefunksjon er aktivert, 

blir blinkingen for anrop med legefunksjon prioritert.

2 Trykk på ANROP-knappen til inngangsstasjonen for å låse opp 
døren uten en døråpnerfunksjon fra svarapparatet.

3 Svarapparatet som er angitt for anrop med legefunksjon blir ringt 
opp. Trykk på [  TALK]-knappen etter behov for å svare.

MERK:  Hvis utdata for døråpneren fra GT-systemet er tilkoblet et 
adgangskontrollsystem, vil døråpneren aktiveres i henhold til 
adgangskontrollinnstillingene.

MERK:  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis et overvåkingskamera 
er installert i fellesområdet. (Se seksjon 5-6 )

MERKNADER: 1.  Når anrop med legefunksjon er aktivert, kan ikke 
funksjonen TONE OFF LED brukes. (Det er mulig å 
slå av anropstonen.) Når anrop blir overført til 
vaktstasjonen, er det ikke mulig å åpne døren med 
anrop med legefunksjon.

 2.  Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av 
oppsettet.

BRUK AV STASJONEN
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 3 ANROP

Anrope vaktstasjoner3-1

Rom-til-rom anrop3-2

MENU

SECURITY

GUARD CALL

SETTINGS

DATE/TIME

1 Når du anroper alle vaktstasjonene
Trykk på [  GUARD]-knappen mens du er i standby-modus.

 Når du anroper en av vaktstasjonene
Trykk på [  MENU]-knappen, velg “GUARD CALL” og trykk 
på [  MENU]-knappen.

2 Flytt markøren til vaktstasjonen som skal anropes og trykk på
[  MENU]-knappen. STATUS LED blinker og anroper den 
angitte vaktstasjonen.
• Hvis du ikke får noe svar, blir en anropslogg lagret i vaktstasjonen og 

varsel om anropet blir sendt til vakten.
• STATUS LED til svarunderapparatet blinker også.

1 Når [  CALL]-knappen trykkes inn, anropes alle 
svarunderapparater.
• En anropstone høres, og STATUS LED blinker på alle 

svarunderapparater når du mottar et anrop.
• Ingen kommunikasjon høres før anropet har blitt besvart. 

3 Når du er ferdig med å kommunisere, trykk på [  OFF]-
knappen.

 STATUS LED slår seg av.

2 Når en annen person trykker på [  TALK]-knappen, slås 
STATUS LED på og kommunikasjon mellom to personer er 
mulig.
• Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (kun GT-2C-L/GT-2H-L)

MERKNADER: 1.  Rom-til-rom-kommunikasjon avsluttes automatisk 
etter ca. 10 minutter.

 2.  Hvis et anrop mottas fra inngangsstasjonen ved 
rom-til-rom-kommunikasjon, vises bildet fra 
inngangsstasjonen på svarapparatet og 
svarunderapparatet når kommunikasjon foregår. Trykk 
på [  OFF] for å avslutte rom-til-rom-
kommunikasjon, og trykk deretter på [  TALK]-
knappen for å bytte kommunikasjon til anropsstasjon.

MERK:  Et svarunderapparat kan bare anrope alle vaktstasjonene samtidig 
og aldri enkeltvis.

BRUK AV STASJONEN
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 4 OVERVÅKING

1 Trykk på [  MONITOR]-knappen i standby-modus for å vise 
video fra en enkeltdørstasjon (hvis montert). Lyd høres samtidig. 
STATUS LED slår seg på.

2 Trykk på [  MONITOR]-knappen igjen for å vise at videoen 
starter fra inngang 1. Lyd høres samtidig.

• Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (kun GT-2C-L/GT-2H-L)

MERKNADER: 1.  Overvåkingen avsluttes og anropsoperasjonene 
begynner hvis andre hendelser, som et anrop, 
inntreffer.

 2.  Hvis skjermknappen til et svarapparat til en annen 
boenhet trykkes inn, bytter overvåking av 
inngangsstasjonen til skjermen for svarapparat der 
skjermknappen sist ble trykket inn.

 3.  Under overvåking, trykker du på [  TALK]-
knappen for å kommunisere med den enkelte 
dørstasjonen eller inngangsstasjonen som overvåkes.

 4.  Under overvåking av en enkeltdør, kan ikke andre 
svarunderapparater også overvåke. Hvis det blir gjort 
et forsøk på overvåking fra et svarunderapparat mens 
det pågår overvåking fra et svarapparat, vil en alarmlyd 
høres.

 5.  Under overvåking er skjermen forhåndsinnstilt til 
vidvinkelvisning. Hvis [  ZOOM/WIDE]-knappen 
trykkes inn, endrer visningen seg til zoomvisning.

 6.  Når en enkeltdør blir overvåket, slår ikke lysdioden seg 
på om natten før TALK-knappen trykkes inn.

 7.  Overvåkingen avsluttes automatisk etter 30 sekunder.
 8.  Det tar et øyeblikk etter at du har trykket inn 

MONITOR-knappen før videoen vises. Vent til video 
vises før du trykker på den neste knappen.

 9.  Det kan hende at funksjonen ikke kan brukes avhengig 
av utstyret som er i bruk.

BRUK AV STASJONEN
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 5 FUNKSJON UNDER KOMMUNIKASJON OG OVERVÅKING

Bytte mellom ZOOM/VIDVINKLET (ZOOM/WIDE)5-1

Panorering/skråstilling5-2

Forhåndsinnstilling av zoomvisning for enkeltdør (svarapparat)5-3

1 Trykk på [  ZOOM/WIDE]-knappen når videoen blir vist.
• Enheten bytter mellom zoom ⇔ vidvinklet hver gang du trykker på 

knappen.

1 Når en zoomvisning vises, trykk på []-, []-, []- eller []-
knappen.
• []: Opp
• []: Ned
• []: Venstre
• []: Høyre
• Å flytte diagonalt er også mulig.

Zoomvisning kan forhåndsinnstilles for anrop som mottas fra en 
enkeltdør.
• Når du bytter fra vidvinkelvisning til zoomvisning, starter zoomvisningen 

fra den forhåndsinnstilte posisjonen.

1 Når zoomvisning for enkeltdør vises, trykk på []-, []-, []- 
eller []-knappen. (Eks. Å trykke på []-knappen flytter 
visningen oppover.)
• Still visningen til ønsket posisjon når du ser på video.

2 Trykk på [  ZOOM/WIDE]-knappen (i minst 2 sekunder).
• En pipelyd høres og den forhåndsinnstilte visningen blir lagret.

[Vidvinklet visning] [Zoom-visning]

MERKNADER: 1.  Når anroperen ikke blir vist på midten av bildet, kan 
du flytte zoomvisningen opp, ned, til venstre og til 
høyre. (Se seksjon 5-2 .)

 2.  Når visningen bytter fra vidvinkelvisning til 
zoomvisning for en enkeltdør, starter zoomvisning i 
forhåndsinnstilt stilling (seksjon 5-3 ).

 3.  Vidvinkelvisningen kan bli forvrengt i forhold til 
zoomvisningen på grunn av egenskapene til kameraet, 
men dette er ikke en funksjonsfeil.

MERKNADER: 1.  Bildeområdet i zoomvisning og vidvinkelvisning 
varierer. Kantene i vidvinkelvisningen vises ikke med 
zoomvisning.

 2.  Om natten kan lite belysning på motivene føre til at 
motiver blir uklare og vanskelige å se hvis du flytter 
zoomvisningen opp, ned, til venstre eller til høyre. 
(Det samme skjer med motiver i bevegelse.)

MERKNADER: 1.  For å endre posisjonen til zoomvisning, utfør 
innstillingene for zoomvisning på nytt. Tidligere 
innstillinger vil bli overskrevet.

 2.  Posisjonen som er stilt inn for zoomvisning for 
svarapparatet vises også på svarunderapparatet. 
*  Forhåndsinnstillinger kan ikke stilles inn på et 

svarunderapparat.
 3.  Visningen vises i henhold til innstillingene for 

anropsinnspilling til enkeltdøren.

BRUK AV STASJONEN



- 14 -

Nattbelysning5-4

Justering av bakgrunnslys og nattfølsomhetsjustering5-5

Bytte til overvåkingsvideo i et fellesområde5-6

Om natten slår lysdioden seg på ved anrop og kommunikasjon med en inngangsstasjon eller en enkeltdørstasjon.

Når en enhet blir installert ved en inngang eller en enkeltdør der 
bakgrunnslys gjør det vanskelig å se, kan du justere for å gjøre 
visningen bedre.

Om natten, eller når området rundt inngangen eller en enkeltdør er 
mørk, kan du justere for å gjøre visningen bedre.

1 Hvis anropsknappen til inngangsstasjonen eller 
enkeltdørstasjonen trykkes inn, slår lysdioden seg på.

1 Når videoen er vanskelig å se, trykker du på [  ADJUST]-
knappen for å justere etter belysningen.

2 Trykk på [  ADJUST]-knappen i minst to sekunder for å stille 
inn modusen som skal vises på en enkeltdør (kun svarapparat).

2 Når kommunikasjonen avsluttes, slår lysdioden seg av.

1 Når [  TALK]-knappen trykkes inn under overvåking, starter 
kommunikasjonen og lysdioden slår seg på.

1 Når videoen er vanskelig å se, trykker du på [  ADJUST]-
knappen for å bytte mellom “Night adjustment” og “No 
adjustment”.

2 Når kommunikasjonen avsluttes, slår lysdioden seg av.

1. Vær oppmerksom på at lyden inne kan høres ved inngangen.
2.  Lysdioden slår seg på i inngangsstasjoner når overvåking slås på.

Når et anrop blir foretatt fra en inngangsstasjon eller en 
enkeltdørstasjon

Når et overvåkingskamera er installert i fellesområdet

Dag

Trykk på [  GUARD]-knappen under anrop fra inngangsstasjonen, 
kommunikasjon med inngangen eller overvåking av inngangen for å 
bytte til overvåkingsvideo.  vises.
Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til video fra inngangsstasjonen.

Lyse opp lysdioden under overvåking av en 
enkeltdørstasjon

Natt

MERKNADER: 1.   vises under “Backlight adjustment”.
 2.  Når et anrop til blir foretatt, vil inngangsstasjoner 

bruke standardinnstilling for visning mens 
enkeltdørstasjoner vil bruke visningsmodusen som sist 
ble stilt inn.

MERKNADER: 1.   vises under nattjustering.
 2.  Når et anrop til blir foretatt, vil både inngangs- og 

enkeltdørstasjonene se bort fra eventuelle tidligere 
justeringer.

 3.  Inngangsstasjonen eller enkeltdørstasjonen skiller 
automatisk mellom dag og natt.

 4.  Du kan gjøre det lettere å se ansiktet til anroperen om 
natten ved å trykke på [  ADJUST]-knappen, men 
det kan gjøre det vanskeligere å se motiver i bevegelse.

Lysdioden slår 
seg på.

MERKNADER: 1.  Inngangsstasjonen eller enkeltdørstasjonen skiller 
automatisk mellom dag og natt.

 2.  Funksjonen varierer avhengig av 
inngangsstasjonsinnstillingen og 
nattbelysningsinnstillingen for enkeltdøren.

MERK:  Mens du bytter mellom inngangskameraet og 
overvåkingskameraet i fellesområdet, kan det hende at bildet på 
skjermen blir midlertidig forvrengt, men dette er ikke en 
funksjonsfeil.

BRUK AV STASJONEN
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 6 INNSPILLING OG AVSPILLING (svarapparat)

Automatisk innspilling6-1

Manuell innspilling6-2

Hvis et anrop mottas fra en inngangsstasjon eller en enkeltdørstasjon, 
starter innspilling automatisk. Under innspilling blinker 

-symbolet på skjermen.
• Innspilling starter ca. 2 sekunder etter at ANROP-knappen på 

inngangsstasjonen eller enkeltdørstasjonen trykkes inn. En 
maksimumslengde på ca. 6 sekunder kan spilles inn og 1 bilde lagres per 
sekund.

• Bilder lagres automatisk ved standardinnstillinger. Alle seks bildene er 
zoombilder i forhåndsinnstilt posisjon.

• Et maksimum av 40 innspillinger kan lagres (sammenlagt totalt for 
automatisk innspilling og manuell innspilling). Når 40 innspillinger 
overskrides, skriver nye innspillinger over de gamle innspillingene fra den 
eldste registrerte datoen og forover. (Inntil 10 innspillinger kan beskyttes 
fra å bli overskrevet.)

• Automatisk innspilling starter også hvis et anrop foretas fra en 
inngangsstasjon eller en enkeltdørstasjon som overvåkes.

• Når et anrop fra vaktstasjonen ikke blir besvart, skrives det inn et ubesvart 
anrop i anropsloggen.

• Hvis en funksjon med høyere prioritet forekommer under innspilling, 
stopper innspillingen og den høyere prioriterte funksjonen fortsetter.

1 Vis video som skal spilles inn manuelt. 2 Trykk på [  REC/PLAY]-knappen. -symbolet blinker på 
skjermen og innspilling starter.

• En maksimumslengde på ca. 6 sekunder kan spilles inn og 1 bilde lagres 
per sekund.

• Et maksimum av 40 innspillinger kan lagres (sammenlagt totalt for 
automatisk innspilling og manuell innspilling). Når 40 innspillinger 
overskrides, skriver nye innspillinger over de gamle innspillingene fra den 
eldste registrerte datoen og forover. (Inntil 10 innspillinger kan beskyttes 
fra å bli overskrevet.)

• Hvis en funksjon med høyere prioritet forekommer under innspilling, 
stopper innspillingen og den høyere prioriterte funksjonen fortsetter.

MERKNADER: 1.  Den automatiske innspillingsfunksjonen kan ikke 
avbrytes.

 2.  Bilder som spilles inn på enkeltdørstasjoner spilles inn 
med metoden som har blitt valgt. Bildeinnspilling på 
inngangsstasjoner stilles inn på forhånd (seksjon 8-4 ). 
Hvis du imidlertid bytter mellom zoom og vidvinklet under 
automatisk innspilling, vil det viste bildet bli spilt inn.

 3.  Automatisk innspilling utløses ikke under overvåking. 
For innspilling mens du overvåker, trykk på [  
REC/PLAY]-knappen (seksjon 6-2 ).

 4.  Hvis zoom- ⇔ vidvinkelområdet er stilt inn på 
innstillingene til anropsbildet for inngangsstasjon 
under installasjon, er det ikke sikkert at antall innspilte 
bilder bytter mellom 3 zoombilder ⇔ 3 vidvinklede 
bilder.

 5.  Hvis du bytter overvåkingskamera i fellesområdet 
under innspilling, kan et forvrengt bilde bli spilt inn, 
men dette er ikke en funksjonsfeil.

MERKNADER: 1.  Manuell innspilling er ikke mulig under automatisk 
innspilling (i ca. 7 sekunder etter mottatt anrop fra 
en inngangsstasjon eller enkeltdørstasjon).

 2.  Etter at automatisk innspilling er ferdig (ca. 7 
sekunder etter mottatt anrop fra en inngangsstasjon 
eller dørstasjon), kan innspilling av et nytt bilde, i 
tillegg til det automatisk innspilte bildet, foretas.

Zoomvisning (fra første til sjette bilde)
Første bilde

Andre bilde

Sjette bilde

MERK:  Hvis du bytter overvåkingskamera i fellesområdet under 
innspilling, kan et forvrengt bilde bli spilt inn, men dette er ikke 
en funksjonsfeil.
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Spille av innspillinger6-3
Hvis det er nye innspillinger, blinker STATUS LED med lange intervaller i standby-modus.

1 Trykk på [  REC/PLAY]-knappen når du er i standby-modus 
for å vise innspillingen med nyest dato og tid.

2 Trykk på [  REC/PLAY]-knappen på skjermen for avspilling 
venter. Innspillingen spilles av. Når innspillingen er ferdig 
avspilt, vil neste innspilling vises.

3 Når du går fremover bilde for bilde på avspillingskjermen, trykk 
på [  REC/PLAY]-knappen under avspilling for å pause. 
Avspillingen går fremover bilde for bilde hver gang [  CALL]-
knappen trykkes inn.

4 Trykk på [  OFF] for å avslutte avspillingen.

Funksjonene vist nedenfor er mulige under avspilling.

• [  REC/PLAY]-knapp:
 For å pause avspillingen.
• [  MONITOR]-knapp:
 For å vise den neste (eldre dato/tid) innspillingen.
• [  CALL]-knapp:
 For å spole fremover.
• [  MENU]-knapp:
 Symbolene på skjermen kan slås på og av.

I tillegg er funksjonene som vises nedenfor også mulige når du har satt på 
pause.

• [  REC/PLAY]-knapp:
 For å gå tilbake til avspillingsskjermen.
• [  MONITOR]-knapp:
 Avspillingen går bakover bilde for bilde hver gang knappen trykkes inn. 
• [  CALL]-knapp:
 Avspillingen går fremover bilde for bilde hver gang knappen trykkes inn.
• [  MENU]-knapp:
 For å gå til neste innspilling.

I tillegg er funksjonene som vises nedenfor også mulige på skjermen for 
avspilling venter.

• [  MONITOR]-knapp:

 For å vise den neste (nyere dato/tid) innspillingen.

 Trykk og hold inne knappen for å vise det første bildet i hver 

innspilling i rekkefølge fra det eldste til det nyeste. 

 (Hvis [  MONITOR]-knappen trykkes inn mens bildet med den 

nyeste datoen og tiden vises, vil bildet med den eldste datoen og tiden 

vises.)

• [  CALL]-knapp:

 For å vise den forrige (eldre dato/tid) innspillingen.

 Trykk og hold inne knappen for å vise det første bildet i hver 

innspilling i rekkefølge fra det nyeste til det eldste.

• [  MENU]-knapp:
 For å lagre eller slette et bilde. (Se seksjon 6-4  og 6-5 .)

•  vises på skjermen når det ikke finnes noen innspilte bilder.

MERKNADER: 1.  Hvis det ikke blir foretatt noen funksjoner på minst ca. 
1 minutt, vil skjermen slå seg av automatisk.

 2.  Hvis et anrop mottas under avspilling, vil anropstonen 
høres og avspillingen vil avsluttes.

07/16 JAN/01/2011 18:45 06/16 JAN/01/2011 17:45Lyser opp

[Under avspilling] [Neste innspilling]

07/16 JAN/01/2011 18:45

07/16 JAN/01/2011 18:45

Status

Nåværende hendelse/Antall hendelser
Vises på innspillinger som ikke 
har blitt avspilt

Vises når innspillingen er 
beskyttet

Tid og dato for 
innspilling

[Skjerm for avspilling venter]

MERK:  Innspilte bilder vises i rekkefølge etter dato stilt inn under 
innspillingen.
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Lagre innspillinger6-4

Slette innspillinger6-5

07/16 JAN/01/2011 18:45

07/16 JAMAY/26/2011 18:45

IMAGE SAVED

07/16 JAMAY/26/2011 18:45

SAVE CANCELLED

07/16 JAN/01/2011 18:45

JAN/01/2011 18:4507/16

07/16 JAN/01/2008 18:45

10 innspillinger kan lagres (av maksimalt 40 innspillinger).
Lagrede innspillinger kan ikke overskrives.

Det er også mulig å slette lagrede innspillinger.
Bare en innspilling om gangen kan slettes.

1 Vis innspillingen som skal lagres på skjermen for avspilling 
venter. (Se seksjon 6-3 .)

 Trykk på [  MENU]-knappen for å vise alternativer for lagring/
sletting.

1 Vis innspillingen som skal slettes på skjermen for avspilling 
venter. (Se seksjon 6-3 .)

 Trykk på [  MENU]-knappen for å vise alternativer for lagring/
sletting.

2 Trykk på [  MENU]-knappen.

3 Trykk på [  MENU]-knappen for å slette innspillingen.

 Trykk på [  REC/PLAY]-knappen for å avbryte.

3  vises når du lagrer. Hvis innspillingen allerede har blitt 
lagret, blir lagringen avbrutt.

 Hver gang [  MONITOR]-knappen trykkes inn, bytter 
funksjonen mellom lagre og avbryt.

07/16 JAN/01/2011 18:45

2 Trykk på [  MONITOR]-knappen.

MERKNADER: 1.  “CANNOT BE SAVED. MAX 10 IMAGES” vises 
hvis antall mulige lagringer har blitt overskredet. 

 2.  Avbrutte innspillinger slettes ikke med en gang, 
men blir overskrevet hvis antall innspillinger 
overskrides.

BRUK AV STASJONEN

MERKNADER: 1.  Når en innspilling slettes, kan den ikke gjenopprettes.
 2.  Når det er flere innspilte bilder, vises det neste (eldre 

dato) bildet når slettingen er ferdig.
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 7 ALARMER OG RELATERT INFO

OPTION-knapp7-2

Nødalarm7-1

Ved å trykke på [  OPTION]-knappen kan du betjene tilkoblede 
apparater, som for eksempel å slå lys av og på.

1 Trykk på og lås nødalarmbryteren (eller når det oppstår en 
linje-av-aktivering).

2 En alarm høres fra svarapparatet og et varselsignal blir sent til 
vaktstasjonen. En nødskjerm vises på skjermen.
• Nødskjermen vises ikke på svarunderapparater.

3 Når det foretas et anrop fra vaktstasjonen, vil alarmlyden endres 
til en anropstone. STATUS LED blinker.

4 Trykk på [  TALK]-knappen for å kommunisere med 
vaktstasjonen. STATUS LED slår seg på. Etter kommunikasjonen 
utløses nødalarmen igjen.

5 Frigjør låseposisjonen til nødalarmbryteren for å gå tilbake til 
standby (gjenopprett systemet til normal status).

MERKNADER: 1.  På svarapparat blir nødalarmen og anropstonen spilt av 
med lydstyrke 10 (HØY), uavhengig av 
lydstyrkeinnstillingen.

 2.  Du kan aktivere nødalarmfunksjonen selv når systemet 
er i bruk.

 3.  Svarapparat i samme bolig kan ikke motta normale 
anrop eller anrop til dørklokke så lenge nødalarmen er 
på. Det er bare mulig å besvare samtaler fra 
vaktstasjonen.

 4.  Når nødalarmen er på, kan ikke inngangsstasjonen 
gjøre anrop til svarapparatet eller til vaktstasjonen som 
utløser nødalarmer.

 5.  Nødalarmer høres også ved enkeltdørstasjoner og 
lysdioden blinker.

MERK:  Et signal sendes ut mens [  OPTION]-knappen blir trykket inn. 
(Betjeningsmetoden kan variere avhengig av apparatet som brukes 
i forbindelse med denne enheten.)

BRUK AV STASJONEN
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Eksterne anrop7-3

PRESENCE SECURITY-, ABSENCE SECURITY-innstilling (svarapparat)7-4

SECURITY

ABSENCE SECURITY

PRESENCE SECURITY

[ S1       S2       S3 ]

 :ON :ALARM ACTIVATED

START

SECURITY

SENSOR2 [ ENABLE ]

SELECT SENSOR TO BE ON ALART.

SENSOR1 [ ENEBLE ]

SENSOR3 [ DISABLE ]

1 Når en sensor som ble installert separat aktiveres eller CALL-
knappen trykkes inn, høres alarmen og advarselskjermen vises og 
blinker.
• Advarselskjermen vises ikke på svarunderapparat.

2 Trykk på [  OFF]-knappen eller [  REC/PLAY]-knappen 
([  OFF]-knappen for GT-2H-L/GT-2H) for å stoppe alarmlyden.

2 Velg “SECURITY” på “MENU”-skjermen og trykk deretter på 
[  MENU]-knappen.

1 Trykk på [  MENU]-knappen når du er i standby-modus.

4 På “SECURITY”-skjermen, bekreft områdene som er på vakt 
blant sensor 1 til 3 (bare sensorer som har innstilte 
sikkerhetsinnstillinger vil vises). For å endre innstillingene, flytt 
markøren til området som skal endres og trykk på [  MENU]-
knappen.
• Områdene vises i henhold til områdene som ble valgt når innstillingene 

ble angitt sist.

7 PRESENCE SECURITY er angitt. For “ABSENCE SECURITY” 
stilles “ABSENCE SECURITY” inn etter at den angitte tiden har 
gått.
• STATUS LED blinker langsomt.
• Hvis det ikke blir foretatt noen funksjoner på ca. 1 minutt, vil skjermen 

slå seg av.
• Hvis valgte områder er åpnet, vil de vises i rødt og “CHECK STATUS 

SENSOR” vises på skjermen.
• For å avbryte innstillingene, trykk på [  MENU]-knappen på 

skjermen for trinn 3.

6 Trykk på [  REC/PLAY]-knappen for å gå tilbake til skjermen 
for trinn 3, flytt markøren med “PRESENCE SECURITY” eller 
“ABSENCE SECURITY” og trykk deretter på [  CALL]-
knappen.

5 Velg “ENABLE” eller “DISABLE ” på “SECURITY”-skjermen 
for hver sensor, og trykk deretter på [  MENU]-knappen.

3 Velg “PRESENCE SECURITY” eller “ABSENCE SECURITY” 
på “SECURITY”-skjermen, og trykk deretter på [  MENU]-
knappen.

 (Eks.: Velge “PRESENCE SECURITY”)

Still inn sikkerhetsinnstillingene for enkeltdører og -vinduer. I 
henhold til sikkerhetsinnstillingene vil inntrenging ved enkeltdører 
eller -vinduer oppdages og en sikkerhetsalarm høres.
• PRESENCE SECURITY
 Sikkerhetsinnstilling for når beboeren er hjemme som angis umiddelbart 

etter innstilling.
• ABSENCE SECURITY
 Sikkerhetsinnstilling for når beboeren er borte som angis etter at 

tidsforsinkelsen (seksjon 8-9 ) har utløpt etter innstilling.

MERKNADER: 1.  Lydvarigheten for alarmen stilles inn i eksterne 
innstillinger. (Se seksjon 8-5 .)

  Standardinnstillingen er 10 minutter.
 2.  Når lydvarigheten for alarmen stilles til enten 1 time 

eller kontinuerlig, vil advarselskjermen slå seg av etter 
ca. 10 minutter.

 3.  Selv om anropstonevolumet er stilt til 0 (AV), vil det 
spilles av på lydstyrke 10 (HØY).

BRUK AV STASJONEN
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Avbryte sikkerhetsinnstillinger etter ankomst (svarapparat)7-5

Avbryte sikkerhetsalarmer (svarapparat)7-6

Prrrrrr

SENSOR1 ACTIVATED.

STOP

1 Når ABSENCE SECURITY-innstillingen fra 7-4  er stilt inn og 
en enkeltdør åpnes, vil en skjerm vises og alarmen utløses.
• På det tidspunktet kan ingen andre handlinger enn nødalarm utføres. 

Eks.: Når et anrop foretas fra inngangsstasjonen, starter ikke 
kommunikasjonen. (Svarapparatet er i opptattmodus.)

• Selv om anropstonevolumet er stilt til 0 (AV), vil det spilles av på 
lydstyrke 10 (HØY).

1 Når PRESENCE SECURITY-innstillingen fra 7-4  er stilt inn og 
en enkeltdør åpnes, vil sikkerhetsskjermen vises og alarmen 
utløses.

Når ABSENCE SECURITY er stilt inn, vises sikkerhetsskjermen 
og alarmen utløses etter at DEPARTURE TIMER eller 
ARRIVAL TIMER har gått ut.
• Alarmer høres også ved enkeltdørstasjoner og lysdioden blinker.
• Selv om anropstonevolumet er stilt til 0 (AV), vil det spilles av på 

lydstyrke 10 (HØY).

2 Trykk på [  REC/PLAY] for å vise inntastingsskjermen for 
sikkerhetsnøkkelen. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen ved å trykke på 
[]-, []-, []- og []-knappene.
• Når en sikkerhetsnøkkel ikke er i bruk, trykk på [  REC/PLAY]-

knappen for å avbryte innstillingen.

3 Trykk på [  REC/PLAY] for å vise inntastingsskjermen for 
sikkerhetsnøkkelen. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen ved å trykke på 
[]-, []-, []- og []-knappene.
• Når en sikkerhetsnøkkel ikke er i bruk, trykk på [  REC/PLAY]-

knappen for å gjenopprette.

2 Trykk på [  REC/PLAY]-knappen eller [  OFF]-knappen.
• Alarmlyden stopper.

3 Innstillingen vil avbrytes når sikkerhetsnøkkelen er korrekt.
• Hvis sikkerhetsnøkkelen ikke er riktig vil “WRONG SECURITY PIN” 

vises.
• Det er ingen begrensning på antall ganger nøkkelen kan skrives inn, 

men hvis en korrekt sikkerhetsnøkkel ikke skrives inn innen den 

angitte tidsforsinkelsen ( 8-9  DEPARTURE TIMER-, ARRIVAL 
TIMER-innstilling), høres en sikkerhetsalarm.

4 Gjenoppretting oppstår når sikkerhetsnøkkelen er korrekt.
• Hvis sikkerhetsnøkkelen ikke er riktig vil “WRONG SECURITY PIN” 

vises.
• Avhengig av innstillingene som ble foretatt ved installasjon, kan en 

alarm sendes til en vaktstasjon.

BRUK AV STASJONEN



- 21 -

 8 ENDRE INNSTILLINGER (svarapparat)
Skjermen kan være forskjellig avhengig av utstyret som brukes.

Bruke MENYEN8-1

SPRÅK-innstilling8-2

MENU

SECURITY

GUARD CALL

SETTINGS

DATE/TIME

SETTINGS

CALL TONE LANGUAGE

PICTURE MEMORY DOOR

UTILITY SECURITY

LANGUAGE

1 Trykk på [  MENU]-knappen når du er i standby-modus. 3 Trykk på []-, []-, []- og []-knappen på “SETTINGS”-
skjermen for å velge elementet som skal bekreftes, og trykk 
deretter på [  MENU]-knappen.

2 Trykk på []- eller []-knappen for å velge “SETTINGS”, og 
trykk deretter på [  MENU]-knappen.

4 For å avslutte innstillingene, trykk på [  OFF]-knappen for å gå 
tilbake til standby-modus. I andre tilfeller stiller du inn ved å 
trykke på [  MENU]-knappen. Trykk på [  REC/PLAY]-
knappen for å avbryte innstillingene og gå tilbake til forrige 
skjermbilde.

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “LANGUAGE” 
på “SETTINGS”-skjermen og trykk deretter på [  MENU]-
knappen.

Standardspråkinnstillingen er “ENGLISH”. 2 Velg ønsket språk på “LANGUAGE”-skjermen.

 Trykk på [  MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

BRUK AV STASJONEN
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Bytte ANROPSTONE8-3

Bildeminneinnstilling for enkeltdøranrop8-4

CALL TONE

DOOR [ 2  ]

ENTRANCE [ 1  ]

GUARD [ 3  ]

ENTRANCE CALL TONE

  1   4

  2   5

  3

PICTURE MEMORY (DOOR)

x 3 + x 3

x 3 + x 3

x 6

x 6

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “CALL TONE” 
på “SETTINGS”-skjermen og trykk på [  MENU]-knappen.

2 Velg en tone fra “ENTRANCE/DOOR/GUARD” på “CALL 
TONE”-skjermen, og trykk deretter på [  MENU]-knappen.

3 På de egne “CALL TONE”-skjermene for “ENTRANCE/DOOR/
GUARD”, velg de ønskede anropstonene. Den valgte 
anropstonen blir spilt av. Trykk på [  MENU]-knappen for å 
lagre innstillingen.
• Svarunderapparatets anropstone endres også.

Det kan velges mellom 5 lydtyper med enkeltanropstoner for 
inngangsstasjoner, enkeltdørstasjoner og vaktstasjoner.

For automatisk innspilling av et enkeltdøranrop, velg metoden for 
innspilling av bilder (inntil 6 for hvert bilde) fra de fire typene som er 
vist nedenfor. Alle seks bildene er zoombilder i forhåndsinnstilt 
posisjon ved standardinnstillinger.

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “PICTURE 
MEMORY” på “SETTINGS”-skjermen og trykk på 
[  MENU]-knappen.

2 Velg bildeinnspillingsmetoden på “PICTURE MEMORY”-
skjermen.

 Trykk på [  MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

Opprinnelige 
innstillinger
ENTRANCE :♪ 1
DOOR :♪ 2
GUARD :♪ 3

MERK:  Den angitte bildeinnspillingsmetoden gjelder ikke for bilder som 
vises for anrop fra inngangsstasjonen.

PICTURE MEMORY (DOOR)

x 3 + x 3

x 3 + x 3

x 6

x 6

Alle seks bildene er zoombilder 
i en forhåndsinnstilt posisjon.

Alle seks bildene er 
vidvinkelbilder.

De første tre bildene er 
zoombilder i en forhåndsinnstilt 
posisjon, og de neste tre bildene 
er vidvinkelbilder.

De første tre bilder er 
vidvinkelbilder, og de neste tre 
bildene er zoombilder i en 
forhåndsinnstilt posisjon.

BRUK AV STASJONEN
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Innstillinger for lydvarighet for eksterne anrop8-5

Innstilling for anropstid for enkeltdør8-6

UTILITY

ALARM TIMER

UTILITY-CALL TIMER

10SEC. 1HOUR

1MIN. CONT.

10MIN.

DOOR

CALL DURATION [  45SEC.  ]

NIGHT ILLUMINATION [ ENABLE ]

CALL DURATION

30SEC. 90SEC.

45SEC. 120SEC.

60SEC.

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “UTILITY” på 
“SETTINGS”-skjermen og trykk deretter på [  MENU]-
knappen.

3 Velg lydvarigheten på “UTILITY-CALL TIMER”-skjermen. 
Trykk på [  MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

2 Velg “ALARM TIMER” på “UTILITY”-skjermen, og trykk 
deretter på [  MENU]-knappen.

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “DOOR” på 
“SETTINGS”-skjermen og trykk deretter på [  MENU]-
knappen.

2 Velg “CALL DURATION” på “DOOR”-skjermen, og trykk 
deretter [  MENU]-knappen.

3 Velg anropstid på “CALL DURATION”-skjermen.
Trykk på [  MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

Velg anropstiden for enkeltdøren. Standardinntillingen er “45 SEC.”.

Velg lydvarigheten for eksterne anrop. Standardinnstillingen er “10 
MIN.”.

“CONT.” = kontinuerlig

BRUK AV STASJONEN

Nattbelysningsinnstilling for enkeltdør8-7

DOOR

CALL DURATION [  45SEC.  ]

NIGHT ILLUMINATION [ ENABLE ]

NIGHT ILLUMINATION

DISABLE

ENABLE

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “DOOR” på 
“SETTINGS”-skjermen og trykk deretter på [  MENU]-
knappen.

3 Velg “ENABLE” eller “DISABLE ” på “NIGHT 
ILLUMINATION”-skjermen. Trykk på [  MENU]-knappen 
for å lagre innstillingen.

2 Velg “NIGHT ILLUMINATION” på “DOOR”-skjermen, og 
trykk deretter på [  MENU]-knappen.

Velg om lysdioden til dørstasjonen skal være aktivert eller deaktivert. 
Standardinnstillingen er “ENABLE”.
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BRUK AV STASJONEN

Innstilling for SIKKERHETSNØKKEL (SECURITY PIN)8-8

SECURITY

ABSENCE SECURITY

ALARM TIMER

SECURITY PIN

SECURITY PIN

RESET SETTING

PIN SETTING

SECURITY PINSECURITY PIN

CHANGE SECURITY PIN?

YESNO

SECURITY PINSECURITY PIN

ENTER SECURITY PIN.

CLEAR

SECURITY PINSECURITY PIN

CHANGE SETTING?

YESNO

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “SECURITY” 
på “SETTINGS”-skjermen og trykk på [  MENU]-knappen.

Sikkerhetsnøkkelen kan stilles inn for å brukes når du utfører 
innstillinger for PRESENCE SECURITY og ABSENCE SECURITY.
Standardinnstillingen er “DISABLE ”. Når “ENABLE” er valgt, er 
standardinnstillingen for sikkerhetsnøkkelen [], [], [] og [].

 Sikkerhetsnøkkelen må endres fra forrige innstilling.

2 Velg “SECURITY PIN” på “SECURITY”-skjermen, og trykk 
deretter på [  MENU]-knappen.

3 Velg “RESET SETTING” på “SECURITY PIN”-skjermen og 
velg om en sikkerhetsnøkkel skal brukes med 
avbrytelsesmetoden. 

4 Når “ENABLE” er valgt, velg “PIN SETTING” på “SECURITY 
PIN”-skjermen, og trykk deretter på [  MENU]-knappen.

5 Etter at “CHANGE SECURITY PIN?” vises på “SECURITY 
PIN”-skjermen, trykk på [  MENU]-knappen.

6 Etter at “ENTER SECURITY PIN” vises, skriv inn 
sikkerhetsnøkkelen med []-, []-, []- og []-knappene.
• For å skrive inn sikkerhetsnøkkelen på nytt fra begynnelsen av, trykk 

på [  REC/PLAY]-knappen.

7 Når innstillinger for de 4 elementene angis, vises “CHANGE 
SETTING?”. Trykk på [  MENU]-knappen for å lagre 
innstillingene.
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BRUK AV STASJONEN

DEPARTURE TIMER-, ARRIVAL TIMER-innstilling8-9

Varighetsinnstilling for lyd for sikkerhetsalarm8-10

SECURITY

ABSENCE SECURITY

ALARM TIMER

SECURITY PIN

ABSENCE SECURITY

ARRIVAL TIMER

DEPARTURE TIMER

DEPARTURE TIMER SETTING

0SEC. 120SEC.

30SEC. 300SEC.

60SEC. 600SEC.

TIME DURATION FOR THE ALARM SET

SECURITY

ABSENCE SECURITY

ALARM TIMER

SECURITY PIN

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “SECURITY” 
på “SETTINGS”-skjermen og trykk på [  MENU]-knappen.

Velg lydvarigheten for sikkerhetsalarmen. Standardinnstillingen er 
“10 MIN.”.

Med ABSENCE SECURITY kan forsinkelsen fra når en handling 
som forårsaker en varslingsrespons blir oppdaget til når et varsel blir 
sendt stilles inn. Standardinntillingen er “60 SEC”.
DEPARTURE TIMER = tiden fra ABSENCE SECURITY angis til 
brukeren drar
ARRIVAL TIMER = tiden fra bruker ankommer til ABSENCE 
SECURITY blir avbrutt

3 Velg “DEPARTURE TIMER” eller “ARRIVAL TIMER” på 
“ABSENCE SECURITY”-skjermen, og trykk deretter på [  
MENU]-knappen.

 (Eks.: Velge “DEPARTURE TIMER”)

4 Velg forsinkelsestiden på “DEPARTURE TIMER SETTING”-
skjermen, og trykk deretter på [  MENU]-knappen. Gjenta den 
samme handlingen for “ARRIVAL TIMER”-skjermen.

2 Velg “ABSENCE SECURITY” på “SECURITY”-skjermen, og 
trykk deretter på [  MENU]-knappen.

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1 , velg “SECURITY” 
på “SETTINGS”-skjermen og trykk på [  MENU]-knappen.

3 Velg lydtiden på “SECURITY ALARM TIMER”-skjermen. 
Trykk på [  MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

2 Velg “ALARM TIMER” på “SECURITY”-skjermen, og trykk 
deretter på [  MENU]-knappen.

SECURITY ALARM TIMER

10SEC. 1HOUR

1MIN. CONT.

10MIN.

“CONT.“ = kontinuerlig

MERKNADER: 1.  Å stille “DEPARTURE TIMER” på “0 SEC.” gjør at 
sikkerhetsalarmen starter umiddelbart når en dør eller 
et vindu åpnes når ABSENCE SECURITY er angitt.

 2.  Å stille “ARRIVAL TIMER” på “0 SEC.” gjør at 
sikkerhetsalarmen starter umiddelbart når en dør eller 
et vindu åpnes etter ankomst.
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• Videobildet kan bli forvrengt når døråpneren blir aktivert. Dette er 
ikke en funksjonsfeil på stasjonen.

• Hvis du utfører zoom/vidvinkel eller panorering/skråstilling under 
kommunikasjon med inngangsstasjonen, oppstår det støy ved 
inngangsstasjonen. Dette er ikke en funksjonsfeil.

• Kontakt en kvalifisert tekniker for service hvis det oppstår en 
systemfeil.

• Rengjøring: 
 Rengjør enhetene med en myk klut fuktet med et nøytralt 

husrengjøringsmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller 
en slipende klut.

 FORSIKTIG: Bruk ikke kjemikalier som tynnere eller benzen. I 
tillegg må du ikke bruke skurebørste, sandpapir, etc. Ellers kan 
overflaten på enheten bli skadet eller misfarget.

 1 TEKNISKE FORHOLDSREGLER

 2 FEILSØKING

 3 SPESIFIKASJONER

FOR KORREKT BRUK AV STASJONEN

Strømforsyning Likestrøm 24 V (fra strømforsyning)

Strømforbruk

GT-2C-L (MAKS) Ca. 390 mA

GT-2H-L (MAKS) Ca. 240 mA

GT-2C (MAKS) Ca. 260 mA

GT-2H (MAKS) Ca. 110 mA

Kommunikasjon
Push-to-talk

Hands-free (automatisk 
stemmeaktivering)

Omgivelsestemperatur 0-40 °C 

Skjerm 3,5 tommers TFT-farge-LCD-skjerm

Montering Veggfeste

Materiale Plast

Farge Hvit

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

Masse

GT-2C-L Ca. 520 g 

GT-2C Ca. 470 g

GT-2H-L Ca. 480 g 

GT-2H Ca. 440 g 

Hvis enheten ikke fungerer som normalt, kontroller følgende punkter for å finne ut om feilen kan korrigeres med de enkle tiltakene som er 
foreslått. Hvis den ikke kan korrigeres, eller feilen ikke står oppført i kolonnen “Symptom”, kontakt din administrator eller systemets forhandler. 

Symptom Årsak Løsning
Skjermen er hvit, eller hvite vertikale linjer og 
ringer vises.

Linsen til inngangsstasjonen eller dørstasjonen 
opplyses av sterkt lys som for eksempel sollys. 
(Dette er ikke en funksjonsfeil.)

Å trykke på ADJUST-knappen kan forbedre problemet.

Det er vanskelig å se noe på skjermen fordi det 
er lyst eller mørkt.

Lysstyrken på skjermen kan være stilt inn feil. Juster lysstyrkekontrollen til skjermen.

Høyttalervolumet endres ikke under 
kommunikasjon med håndsettet.

Høyttalervolum kan bare justeres i i hands-free-
modus. Når du bruker håndsettet, kan ikke 
høyttalervolumet justeres.

-

Anropstonen fra inngangsstasjonen eller 
dørstasjonen/dørklokken spilles ikke av.

Volumet for anropstonen er stilt på “0”. Juster lydstyrken til anropstonen.

Kommunikasjonen starter ikke selv om TALK-
knappen trykkes inn.

Høyttalervolumet er stilt på “0”. Juster høyttalervolumkontrollen under kommunikasjon.

Under et anrop eller kommunikasjon, forsvant 
det overliggende laget (dato, tid, etc.) fra 
skjermen.

MENU-knappen ble trykket inn mens skjermen ble 
vist.

Trykk på MENU-knappen igjen for å vise det 
overliggende laget (dato, tid, etc.)

Kommunikasjonen avbrytes, eller blir til en 
enveissamtale.

Høye lyder rundt denne stasjonen, inngangsstasjonen 
eller dørstasjonen.

På grunn av automatisk stemmeaktivering kan lyden bli 
avbrutt når lyder fra omgivelsene rundt er høye. I så fall 
må du trykke og holde inn TALK-knappen for å aktivere 
push-to-talk-funksjonen.

Det er ingen respons når vaktstasjonens 
anropsknapp blir trykket inn.

En vaktstasjon er ikke installert. Kontakt administratoren din.

Stasjonen fungerer ikke i det hele tatt. Strømmen kan være av. Kontakt administratoren din.

STATUS LED blinker i standby-modus. Det kan være innspilte bilder som ikke har blitt 
avspilt, eller datoen og tiden kan kanskje ikke være 
stilt inn.

Se på den relaterte siden i tillegg til 
indikasjonsmønstrene til STATUS LED.

Du ønsker å sende ut video under et anrop til 
eksterne apparater.

Utstyr for sending av video må installeres. Kontakt administratoren din.

Du ønsker å vise innspilte bilder på 
svarunderapparatet (GT-2H, GT-2H-L).

Innspilte bilder kan bare vises på svarapparatet 
(GT-2C, GT-2C-L).

-

Du ønsker å eksportere innspilte bilder til et 
annet media.

Det er ikke mulig å eksportere innspilte bilder. Du 
kan kun vise dem på denne stasjonen.

-
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Utgivelsesdato: Juni 2017
B P0617 SZ 59039

FOR KORREKT BRUK AV STASJONEN

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

http://www.aiphone.net/

 4 FORSKRIFTER

 5 GARANTI

WEEE

Objektområde for  er EU.

Aiphone garanterer at produktene skal være fri for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk og service i en periode på to 
år etter levering til den endelige brukeren og vil reparere produktet gratis eller erstatte det uten kostnad hvis det skulle bli defekt og 
en undersøkelse har funnet at den er defekt og dekket av garantien. Aiphone forbeholder seg rettigheten til å ta den endelig 
avgjørelsen selv, om det er snakk om mangler med materialer og/eller konstruksjon, og om produktet dekkes av garantien. Denne 
garantien gjelder ikke for et Aiphone-produkt som har blitt behandlet eller brukt feil, skjødesløst, utsatt for overspenning eller 
brukt i strid med gjeldende retningslinjer. Den gjelder heller ikke for produkter som har blitt reparert eller modifisert utenfor 
fabrikken. Denne garantien dekker ikke batterier eller skader forårsaket av batterier brukt med enheten. Denne garantien dekker 
kun benkereparasjoner, og eventuelle reparasjoner som må gjøres i butikken eller et sted som er utpekt skriftlig av Aiphone. Denne 
garantien er begrenset til standardspesifikasjonene som er oppført i bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke supplerende 
funksjon av et tredjeparts produkt som er lagt til av brukere eller leverandører. Vær oppmerksom på at eventuelle skader eller andre 
problemer forårsaket av svikt i funksjon eller samtrafikk med Aiphone-produkter heller ikke dekkes av denne garantien. Aiphone 
skal ikke regnes for ansvarlig for kostnader påløpt ved serviceanrop på stedet. Aiphone vil ikke kompensere for tap eller skade som 
forårsakes av svikt eller funksjonsfeil på produktene sine under bruk, eller for andre tap eller uleiligheter som oppstår på grunn av 
dette.
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