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Bedankt dat u Aiphone gekozen heeft 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.

VOORZORGSMAATREGELEN
Verboden

Haal het toestel niet uit elkaar

Houd het toestel uit de buurt van water

4. 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.
5. Gebruik van een gsm of professionele radioapparatuur zoals een walkietalkie dicht bij het systeem kan een storing veroorzaken.

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 brandbare materialen 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 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.

Mededelingen
• Neem alstublieft in acht dat wij onder geen enkele voorwaarde
aansprakelijk zijn voor schade of verliezen die het resultaat zijn van de
inhoud of technische gegevens van dit product.
• Houd er alstublieft rekening mee dat wij onder geen enkele voorwaarde
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade of verliezen als
gevolg van storingen, problemen, of operationele fouten in dit artikel.
• 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.
• Het toestel en de hoorn kunnen enigszins warm worden, maar dit is geen
storing.
• 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.

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.

Algemene voorzorgsmaatregelen
1. Houd het toestel meer dan 1 m verwijderd van een radio of tv.
2. Houd de binnenpost meer dan 20 cm weg van andere radioapparatuur
zoals de bediening van de vloerverwarming, draadloze router of telefoon,
enz. Het kan ongewenst geluidstoring veroorzaken.
3. 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.
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Zorg ervoor dat u de instructies volgt

NAMEN EN FUNCTIES
Symbool voor compatibiliteit met T-modus hoorapparaat*

1

Hoorn
Optieknop
Oproep conciërgepost-/lichtknop
Deurontgrendelingsknop
Beltoon-uit-LED (oranje)
Wanneer Beltoon-uit is ingesteld, knippert de LED bij intervallen van circa 5,5 seconden.
Gat zoemergeluid

UIT, MIDDEL, HOOG
Schakelaar voor het
beltoonvolume van een oproep
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*1: Dit toestel zendt een elektromagnetisch veld uit voor
hoorapparaten met een T-modus om duidelijk geluid te
produceren.
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BEDIENING
Een oproep beantwoorden
3

Wanneer een oproep wordt ontvangen van een buitenpost of
conciërgepost, weerklinkt er een beltoon.

Hang de hoorn op om de communicatie te beëindigen.
• De Beltoon-uit-LED gaat uit.
• Communicatie eindigt automatisch na circa 3 minuten.

• De Beltoon-uit-LED knippert.
* Als er geen reactie is, wordt het
gesprek beëindigd na de
gespreksduur is verstreken.
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Neem de hoorn op om de oproep te beantwoorden.
• Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus.
• De Beltoon-uit-LED gaat branden.
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Met de etagebeldrukknop bellen

* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

Bij het ontvangen van een oproep van een etagebeldrukknop, zal
een beltoon klinken gedurende de knop wordt ingedrukt.
• De beltoon is anders dan die van de buitenpost. (Communicatie is niet
mogelijk.)
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Elektrisch deurslot

* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.
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Druk op de
Deurontgrendelingsknop terwijl u in gesprek
bent met de buitenpost.

Deurontgrendeling wordt geactiveerd bij de buitenpost.

OPMERKING: De activeringsduur van het elektrisch deurslot kan worden
bestuurd met de geluidsmodule van het ingangspaneel of
door het elektrisch deurslotsysteem dat wordt gebruikt.
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Verlichtingsbediening

* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

2

De deurpostverlichting inschakelen als er verlichting in een
gemeenschappelijke ruimte geïnstalleerd is.

1

De verlichting bij de deurpost schakelt enkel in gedurende de
vooraf ingestelde tijdsduur.

Druk op eenmalig op de
oproep conciërgepost-/lichtknop
tijdens het bellen met een buitenpost of communicatie.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar indien een
bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone is
geïnstalleerd.
-3-

2-5

Doktersoproep

* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

Wanneer de desbetreffende woning gebeld wordt met een
doktersoproep (automatische toegang), wordt het elektrisch deurslot
automatisch ontgrendeld zonder dat de deurontgrendelingsknop bij
de binnenpost moet worden ingedrukt.

1

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

2

Neem de hoorn op om indien nodig de oproep te beantwoorden.

Om de doktersoproep in te schakelen

Druk in stand-bymodus op de
oproep conciërgepost/licht-knop.
* Herhaal dit om Doktersoproep uit te schakelen.
• Als de Doktersoproepfunctie is ingeschakeld, knippert de Beltoon-uit-LED
met intervallen van ongeveer 3 seconden.

OPMERKINGEN: • Als Doktersoproep actief is, kan de Beltoon-uit-LEDfunctie niet worden gebruikt.
Als de gesprekken naar de conciërgepost worden
doorgestuurd, is deurontgrendeling via een
doktersoproep niet mogelijk.
• De beschikbaarheid van deze functie dient te worden
geconfigureerd door de installateur.
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Conciërgeposten oproepen

Neem de hoorn op en druk vervolgens op de
conciërgepost/licht-knop.

* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

2

oproep

Spreek als de conciërgepost de oproep beantwoordt.
* Communicatie eindigt automatisch na circa 3 minuten.

• Een belterugtoon klinkt.
• De LED voor Beltoon-uit knippert.

Opmerkingen over het bellen en communicatie
• Als er twee of meer binnenposten in één ruimte zijn geïnstalleerd, kan
communicatie tussen de twee niet worden vastgesteld.
• Wanneer twee of meer binnenposten in een kamer zijn geïnstalleerd, als
men er één gebruikt, kan de andere niet worden gebruikt.
• Terwijl de binnenposten worden opgeroepen vanaf een ander apparaat,
weerklinkt er geen beltoon. Bovendien weerklinkt er geen beltoon van
andere apparaten terwijl de noodgevalwaarschuwing klinkt.

* Een bezettoon wordt gehoord als de conciërgepost communiceert met
een ander apparaat.
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Optieknop

* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

Met de
optieknop unt u aangesloten eenheden bedienen, zoals het
in- en uitschakelen van lichten.

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

* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

3

Als de paniekschakelaar wordt ingedrukt en vergrendeld (of
wanneer er een line-off activering optreedt), klinkt een alarm uit
de binnenpost, en een waarschuwingssignaal zal naar de
conciërgepost worden verzonden.

Neem de hoorn op om met de conciërgepost te communiceren.
Het noodalarm zal opnieuw afgaan wanneer de hoorn wordt
opgehangen.
• De LED voor Beltoon-uit
gaat branden.
• Het wordt uitgeschakeld
zodra de hoorn wordt
opgehangen.

Paniekschakelaar
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Conciërgepost
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Als er een oproep van de conciërgepost binnenkomt, verandert
het alarmgeluid naar een beltoon.

OPMERKINGEN: 1. Het noodalarm en de beltoon van de binnenpost worden
met een hoog volumeniveau (HOOG) uitgezonden,
ongeacht de volume-instelling.
2. De noodalarmfunctie kan ook worden ingeschakeld
terwijl het systeem in gebruik is. (Alarmen kunnen
tegelijkertijd worden geactiveerd door maximaal 5
eenheden.)
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.

• De LED voor Beltoon-uit knippert.

Oproep
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TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN

• 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
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benzine. Gebruik daarnaast geen schuurborstel, schuurpapier, enz.
Anders raakt het oppervlak van het toestel beschadigd of
verkleurd.
• Neem contact op met een bevoegde technicus voor hulp als er een
systeemstoring optreedt.

PROBLEEMOPLOSSING

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

De beltoon van de buitenpost of de deurpost/
deurbel weerklinkt niet.
Er komt geen reactie, zelfs niet als er op de
oproepknop van de conciërgepost/licht wordt
gedrukt.

Het beltoonvolume is ingesteld op "UIT."

Beltoonvolume aanpassen.

-

Neem de hoorn op en druk vervolgens op de oproep
conciërgepost/licht-knop.
Neem contact op met uw beheerder.

Het station werkt in zijn geheel niet.

De stroom van het systeem kan mogelijk
uitgeschakeld zijn.
De Beltoon-uit-LED knippert met intervallen van
ongeveer 5,5 seconden als de schakelaar van de
beltoonvolume is ingesteld op "UIT".
Doktersoproep is ingeschakeld.

De Beltoon-uit-LED knippert in de standbymodus.

Er is geen conciërgepost geïnstalleerd.
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Neem contact op met uw beheerder.
Verander het niveau van de beltoonvolume.

Schakel de doktersoproepfunctie uit.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Stroombron

DC 24 V (geleverd door GT-BC)

Materiaal

Kunststof

Communicatie

Hoorn: full-duplex

Kleur

Wit

Omgevingstemperatuur

0 - 40 °C

Afmetingen

200 (H) × 89 (B) × 63 (D) (mm)

Montage

Muur (oppervlakte)-montage

Gewicht

Circa 330 g

VOORSCHRIFTEN
WEEE
Het toepassingsgebied van

(WEEE) is de EU.

WAARBORG
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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