INTERCOM APP AIPHONE Type GT

HANDLEIDING

Lees dit document (Handleiding) van tevoren door om het product op de juiste manier te gebruiken.
De illustraties en afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke items.
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LEES DIT VOOR U DEZE APP GAAT GEBRUIKEN
Over deze applicatie
AIPHONE Type GT (hierna aangeduid als deze app) is een applicatie die kan worden geïnstalleerd op een iOS- of Androidapparaat om intercomfuncties te geven.
Deze app kan worden gebruikt via een wifi-verbinding of een mobiel netwerk.
Registreer een iOS- of Android-apparaat met de applicatie geïnstalleerd op de binnenpost om deze app te gebruiken. Er
kunnen maximaal acht apparaten worden geregistreerd op de binnenpost.

* iPad en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
* Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Kennisgevingen
• Deze app kan conflicteren met oproepen of andere

Gebruik deze app alleen als aanvullend hulpmiddel op
de binnenpost.

applicaties.

• Afhankelijk van het iOS- of Android-apparaat dat wordt
gebruikt, kan het na

• In deze handleiding worden iPhone en iPad gezamenlijk
aangeduid als iOS-apparaten.

aan te raken even duren voordat

de communicatie begint.

• In deze handleiding worden Android-smartphones en -tablets

• De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de

gezamenlijk aangeduid als Android-apparaten.

werkelijke afbeeldingen.

• Verbind de binnenpost met een wifi-netwerk. Raadpleeg de

• Schermen die in dit document worden weergegeven, zijn

handleiding voor de binnenpost.

voor Android-apparaten.

• De gebruiker is verantwoordelijk voor alle kosten voor de

• Deze app kan mogelijk niet worden gebruikt als de

internetverbinding die het gebruik van deze app met zich
meebrengt. Kosten kunnen variëren, afhankelijk van het
data-abonnement en de plaats van gebruik. Bevestig uw
contractgegevens voordat u deze app gebruikt.

batterijbesparingsstand is ingeschakeld of als er meerdere
applicaties worden gebruikt.

• Wanneer de AIPHONE Type GT-integratiefunctie wordt
gebruikt, zorg er dan voor dat de datum en tijd op de
binnenpost de huidige datum en tijd zijn. Het kan zijn dat u
deze app niet kunt gebruiken als de datum en tijd niet
correct zijn.

• Afhankelijk van de netwerkomgeving kan deze app mogelijk
niet gebruikt worden.
- Een uploadsnelheid van 0,2 Mbps of hoger wordt
aanbevolen.
- Een downloadsnelheid van 1,3 Mbps of hoger wordt
aanbevolen.

• Het scherm wordt weergegeven in de liggende stand als u
een iPad- of Android-tablet gebruikt.

• Afhankelijk van het apparaat of het besturingssysteem kan

• Meldingen kunnen vertraagd worden of mogelijk niet

er een melding op het app-pictogram verschijnen.

aankomen, afhankelijk van de specificaties van het
besturingssysteem.

• Deze app kan mogelijk niet reageren als er storingen zijn op
het wifi-netwerk, het mobiele netwerk uitvalt of als de batterij
bijna leeg is.
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EERSTE INSTELLINGEN
Configureren van AIPHONE Type GT
OPMERKINGEN:
•

Er kunnen maximaal acht iOS- of Android-apparaten worden geregistreerd op de binnenpost. De registratie moet voor elk apparaat
individueel worden uitgevoerd.

•

Zorg ervoor dat alle apparaten worden geregistreerd wanneer ze zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als de binnenpost.

Een iOS- of Android-apparaat registreren op de binnenpost

1

4

Download AIPHONE Type GT.

Selecteer de taal aan die u wilt weergeven.

Download „AIPHONE Type GT” hier:
Language

• iOS-apparaat: App Store
• Android-apparaat: Google Play

2

3

Start AIPHONE Type GT op.

5

Raak OK aan.

6

Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door en
raak dan Akkoord aan.

Sta deze app toe om meldingen te verzenden.
* Als dit niet wordt toegestaan, kan deze app geen

meldingen weergeven.
* Als het dialoogvenster niet wordt weergegeven, of als u

de meldingsmethode wilt veranderen, moet u de
applicatie-instellingen van het iOS- of Android-apparaat
gebruiken om de instellingen naar wens te wijzigen.

* Wanneer deze app voor het eerst wordt gestart, wordt

de licentieovereenkomst weergegeven.
* Deze app kan niet worden gebruikt zonder

overeenkomsten.
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EERSTE INSTELLINGEN

7

9

Lees de gebruikersovereenkomst (EULA)
zorgvuldig door en raak dan Volgende aan.

1

Raak Start aan.

Een eenmalig wachtwoord wordt getoond op de
binnenpost.

Als de volgende foutmelding verschijnt
U moet het iOS-apparaat of het Androidapparaat als volgt handmatig op de binnenpost
registreren.

1

Raak OK aan om de foutmelding te sluiten.

2

Schakel het selectievakje uit en raak Start aan.

2

8

Bedien de binnenpost om het eenmalige
wachtwoord op het scherm weer te geven.
Volg de aanwijzingen op het scherm zorgvuldig op. Zie
indien nodig de handleiding van de binnenpost.

1
2
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EERSTE INSTELLINGEN

3

11 Voer de gebruikersnaam voor het mobiele

Voer het IP-adres in dat wordt weergegeven op het

apparaat in en raak Registreren aan.

scherm van de binnenpost en raak Volgende

* Er kunnen maximaal 12 tekens worden ingevoerd.

aan.

Voer de gebruikersnaam in.

* De ingevoerde naam wordt geregistreerd op de

binnenpost.

10 Voer het eenmalige wachtwoord dat getoond

12 Raak OK

wordt op het scherm van de binnenpost in
binnen de geldigheidsduur en raak dan
Volgende aan.

aan.

Voer het eenmalige
wachtwoord in.

Wanneer „Initiële instelling is voltooid.” wordt
weergegeven, is de registratie voltooid.
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EERSTE INSTELLINGEN

13 Raak OK

Controle van de werking

aan.

1
2

Druk op de oproepknop van de buitenpost.

3

Raak
aan en controleer of de communicatie
correct wordt uitgevoerd.

Controleer of het scherm van de binnenkomende
oproep op het apparaat wordt weergegeven.

14 Raak OK

aan om deze app toestemming te
geven om de microfoon te gebruiken.

* De toegang tot de microfoon is nodig om te

communiceren met de buitenpost.
* Na het configureren van de initiële instellingen moet u

de bewerking bevestigen.
* Wanneer een melding over de instellingen van de

schermoverlay wordt weergegeven, activeert u de
instelling. Als de instelling voor schermoverlay wordt
weergegeven, kunt u mogelijk niet op juiste wijze een
oproep ontvangen. (Alleen voor Android-apparaat)

De configuratie is voltooid als de communicatie met de
buitenpost gelukt is.
* De beltoon kan worden veranderd. (→ P. 16)

Bij het registreren van een extra iOS- of Android-apparaat
herhaalt u stappen 1 tot 14 van „Configureren van
AIPHONE Type GT” en configureert en controleert u het
apparaat door stappen 1 t/m 3 in „Controle van de
werking” te volgen.
* Er kunnen maximaal acht apparaten worden
geregistreerd op de binnenpost.
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Knoppen en pictogrammen
■ MENU-scherm
Raak dit aan om de volgende
webpagina’s te openen.
• Handleiding (deze handleiding)
• Aiphone-website
• FAQ
• Privacy
Videolijst (→P. 15)
Raak aan om opnamen die in de
binnenpost zijn opgeslagen te
bevestigen.

Instellingen (→P. 16)
Raak aan om de instellingen te
configureren.

■ Tijdens communicatie met een buitenpost.
* Er wordt geen videobeeld weergegeven bij het ontvangen van een oproep van een audiobuitenpost of conciërgepost.

Raak aan om tussen het videobeeld van
de buitenpost en de bewakingscamera te
schakelen, of om de geïnstalleerde
lichtapparatuur in de buurt van de
buitenpost in te schakelen.
* Deze functie is mogelijk niet
beschikbaar, afhankelijk van het
geïnstalleerde systeem.

Raak aan om de communicatie te
beëindigen.
Optie-uitgang schuifschakelaar (→P. 10)
Schuif de knop (pijl) naar rechts om
m een
extern apparaat te bedienen.
* Beschikbaar wanneer er externe
apparatuur is aangesloten op de
binnenpost.

Raak aan om met de bezoeker te praten.

Deurslot schuifschakelaar (→P. 10)
Schuif de knop (pijl) naar rechts om de
deur te ontgrendelen.
* Beschikbaar wanneer de buitenpost is
aangesloten op een elektronisch slot.

Raak aan om over te schakelen van
handenvrije communicatie naar telefooncommunicatie.

Raak aan om de microfoon van het
apparaat uit of in te schakelen.
: De microfoon is ingeschakeld.
(standaardwaarde)

: Luidsprekercommunicatie
(standaardwaarde)

: De microfoon is uitgeschakeld
(gedempt).

: Gelijktijdige tweewegcommunicatie
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Een oproep beantwoorden
Bij het ontvangen van een oproep van de buitenpost.

Meldingen van deze app worden op
het scherm weergegeven.
* De weergavemethode hangt mede
af van de instellingen van het
iOS- of Android-apparaat.

Een oproep beantwoorden

1

[Android]

[iOS]

Banner en video van de
buitenpost worden
weergegeven en de beltoon
klinkt.

Raak

aan.
Als het scherm vergrendeld is, moet u het eerst ontgrendelen.

Als het scherm is
vergrendeld, raak dan de
banner aan.

* Zie de handleiding van

het mobiele apparaat
voor informatie.
* Zie de handleiding van het mobiele

apparaat voor informatie.
De video van de buitenpost
wordt weergegeven en de
beltoon klinkt.

2

Bevestig de bezoeker.
* De inkomende oproep wordt automatisch beëindigd wanneer de oproeptime-out

van de bellende post is bereikt.
* De inkomende oproep wordt beëindigd wanneer de binnenpost of een andere app

antwoordt.
* De beltoon kan worden veranderd. (→ P. 16)
* Het beltoonvolume hangt mede af van de instellingen van het iOS- of Android-

apparaat.
Afhankelijk van de instellingen zijn Optie-input en Deurslot beschikbaar.
(→ P. 10)
De video kan worden in-/uitgezoomd en op het volledige scherm worden
weergegeven. (→ P. 12)
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

3

Raak

Bediening bij het ontvangen van een
oproep en tijdens communicatie

aan.

■ Een deur ontgrendelen
De deur kan worden ontgrendeld als de buitenpost is
verbonden met een elektrisch slot.
Schuif de deuropener knop naar rechts.

* De inkomende oproep wordt automatisch beëindigd na

ongeveer 60 seconden.

Wanneer de deur wordt ontgrendeld, wordt „Gelukt”
weergegeven.

Als de communicatie wordt onderbroken of moeilijk te
horen is door omgevingsruis, schakel dan de
spraakcommunicatie naar gelijktijdige
tweewegcommunicatie.
(→ P. 12)

4

* Als het ontgrendelen van de deur niet nodig is, verbergt u de

schuifschakelaar voor de deurontgrendeling. (→ P. 16)
* Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over hoe u
een elektrisch slot moet verbinden met de buitenpost.
* De deuropener kan niet worden gebruikt wanneer er een
oproep wordt ontvangen van een audiobuitenpost.

Raak
aan om de communicatie te
beëindigen.

■ Een extern apparaat bedienen
Een extern apparaat zoals een verlichting of 2de deur/poort
kan worden bediend wanneer het externe apparaat is
geïnstalleerd en aangesloten op de binnenpost.
Schuif de schuifschakelaar voor de optie-uitgang naar
rechts.

De communicatie wordt beëindigd en het scherm keert
terug naar het menuscherm.
OPMERKING:
Wanneer u de microfoon gebruikt met een andere applicatie, wordt
de audio mogelijk voor beide applicaties gebruikt.
Wanneer het externe apparaat wordt bediend, wordt „Gelukt”
weergegeven.
* Als deze handeling niet nodig is, kunt u de schuifschakelaar

voor de optie-uitgang verbergen. (→ P. 16)
* Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over hoe u
een extern apparaat moet verbinden met de binnenpost.
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

■ Lichtbediening in-/uitschakelen

■ Omschakelen naar videobeeld van de
bewakingscamera

Wanneer de lichtbediening is geactiveerd, zal geïnstalleerde
lichtapparatuur in de buurt van de buitenpost branden tijdens
het ontvangen van een oproep van de buitenpost of het
monitoren van de buitenpost.

Raak

* Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er een

bewakingscamera is geïnstalleerd.
Schakel het videobeeld om tussen de buitenpost en de
bewakingscamera.

aan om de lichtbediening in te schakelen.

Raak

Wanneer de verlichtingsapparatuur gaat branden, wordt
„Gelukt” weergegeven.

Raak

aan.

Wanneer het videobeeld wordt overgeschakeld naar het
videobeeld van de bewakingscamera, wordt „Gelukt”
weergegeven.

aan om de lichtapparatuur uit te schakelen.

OPMERKING:
•

Verberg de knop als deze functie niet nodig is.

•

Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over hoe u de
lichtapparatuur moet verbinden met de buitenpost.

•

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het
geïnstalleerde systeem.

Raak

nogmaals aan om terug te schakelen naar het

videobeeld van de buitenpost.
OPMERKING:
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•

Als deze functie niet nodig is, verbergt u de knop.

•

Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over hoe u de
bewakingscamera met het systeem verbindt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

■ Omschakelen van
luidsprekercommunicatie naar
gelijktijdige tweewegcommunicatie

■ Inzoomen/uitzoomen

Als er veel omgevingsgeluid is tijdens communicatie of
bewaking, kan de communicatie hierdoor worden onderbroken.
Schakel in dit geval voor het praten van
luidsprekercommunicatie naar gelijktijdige
tweewegcommunicatie.

Knijp uit

Raak

Wanneer video wordt weergegeven, kan de video worden in-/
uitgezoomd door het scherm in/uit te knijpen.

Zoom in op de video.

aan.

Inknijpen
Zoom uit op de video.

Het pictogram
aan te geven.

verandert in

om de overschakeling

■ Video op volledig scherm weergeven

: Luidsprekercommunicatie (standaardwaarde)
: Gelijktijdige tweewegcommunicatie

Als u het apparaat horizontaal draait, wordt de video
schermvullend weergegeven.
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Noodalarm ontvangen
Wanneer deze app een noodalarm ontvangt van de
binnenpost, klinkt er een alarm en wordt het volgende scherm
weergegeven.

OPMERKING:

LET OP:

•

De binnenpost blijft in een staat van alarm totdat de
noodalarmschakelaar weer in stand-by wordt gezet.

•

Als het mobiele apparaat niet kan herstellen na herstel van de
binnenpost, raakt u
wordt bijgewerkt.

Afhankelijk van het model of de instellingen van het mobiel
apparaat, kan er mogelijk een extreem hard geluid uitgezonden
worden als er een noodalarm afgaat of iets dergelijks. Dit kan
schade aan het gehoor veroorzaken. Wees voorzichtig met
volume-instellingen.

aan. De alarmstatus van de binnenpost

•

Communicatie met de binnenpost is niet beschikbaar.

•

Als de app ingesteld is op het ontvangen van alarmmeldingen als
een kritische melding, wordt er
weergegeven op de banner.
(Alleen voor iOS-apparaten)

■ Het alarm stoppen
Raak

.

■ Het alarmscherm weergeven
Raak de banner aan.

Het alarm wordt gestopt.
OPMERKING:
•

De binnenpost blijft in een staat van alarm totdat de
noodalarmschakelaar weer in stand-by wordt gezet.

•

Als het mobiele apparaat niet kan herstellen na herstel van de

Het alarmscherm wordt weergegeven.

binnenpost, raakt u
wordt bijgewerkt.
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aan. De alarmstatus van de binnenpost

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Een noodoproep ontvangen van de conciërgepost
Wanneer er een noodoproep wordt ontvangen van de
conciërgepost, klinkt er een alarm en wordt het volgende
scherm weergegeven.

■ Communiceren met de conciërgepost
Raak

.

■ Het alarmscherm weergeven
Raak de banner aan.

Spreek met een bewaker.

■ Beëindigen van de communicatie met de
conciërgepost
Raak
Het noodoproepscherm wordt weergegeven.
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Opnamen bekijken
3

Bekijk opnamen die zijn opgeslagen op de binnenpost.

1

Raak

Raak

aan.

op het menuscherm.

* De app kan de opname niet afspelen terwijl de

De lijst met opnamen worden weergegeven.
* De tijd en de datum worden in elke opname
weergegeven.

2

binnenpost of een ander mobiel apparaat toegang heeft
tot de opname.

4

Raak de opname aan om af te spelen.

* „

Raak

aan om het afspelen te beëindigen.

Het afspelen van de opname wordt beëindigd en het
scherm keert terug naar het videolijstscherm.

” wordt weergegeven voor onbekeken opnamen.
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INSTELLINGEN
Instellingenlijst
De volgende Instellingen kunnen worden geconfigureerd op het instellingenscherm.
LET OP:
Tijdens het configureren van de instellingen zal deze app niet reageren op een binnenkomende oproep en zal er geen beltoon klinken.
Menunaam
Taal

Details

Instellingen

Standaard

Stelt de schermtaal in.

English/Français/
Nederlands/
Español/
Deutsch/Norsk/
Italiano/Türk/Suomi

Beltoon

Selecteert de beltoon die moet worden afgespeeld voor
inkomende oproepen.
* Er kan een meldingstoon afspelen op het mobiele
apparaat, afhankelijk van de huidige status van het
apparaat of het besturingssysteem.
-

♪1/♪2/♪3/♪4/♪5

De taal die is
ingesteld in het
besturingssysteem
van het mobiele
apparaat is de
standaardtaal.
♪1

Deurslot

Stel in of de schuifregelaar van het deurslot wordt
weergegeven (Activeren) of niet (Geen).

Optie-uitgang

Stel in of de schuifregelaar van de optie-output wordt
weergegeven (Activeren) of niet (Geen).

Activeren/Alleen
Activeren
activeren tijdens
communicatie/Geen
Activeren/Alleen
Activeren
activeren tijdens
communicatie/Geen
Activeren/Alleen
Geen
activeren tijdens
communicatie/Geen

Deurslot / optie

Bedieningscontact / CCTVSchakelaar

Stel of de Bedieningscontact / CCTV-Schakelaar wordt
).
weergegeven (Activeren) of niet (Geen) (

Volgorde van datum/tijd

Stelt de manier in waarop datum en tijd op het scherm
worden weergegeven.
Instellingen
dd/mm/jjjj 23:59

Alarmmelding (Alleen voor
iOS-apparaten)
Push-melding

dd/mm/jjjj 23:59
mm/dd/jjjj 23:59

Weergavevoorbeeld

dd/mm/jjjj 11:59 PM

25 januari 2020 22:25
(24-uursnotatie)

mm/dd/jjjj 11:59 PM

mm/dd/jjjj 23:59

januari 25 2020 22:25
(24-uursnotatie)

dd/mm/jjjj 11:59 PM

25 januari 2020 10:25 PM
(12-uursnotatie)

mm/dd/jjjj 11:59 PM

januari 2020 10:25 PM
(12-uursnotatie)

dd/mm/jjjj PM 11:59

25 januari 2020 PM10:25
(12-uursnotatie)

mm/dd/jjjj PM 11:59

januari 25 2020 PM10:25
(12-uursnotatie)

dd/mm/jjjj 23:59

dd/mm/jjjj PM 11:59
mm/dd/jjjj PM 11:59

Stel in of je wel (AAN) of niet (UIT) push-meldingen ontvangt. AAN/UIT
Als deze UIT staat kunt u geen oproepen ontvangen.

Stel in of je wel (AAN) of niet (UIT) een alarmmelding
ontvangt als een kritische melding.
* Als het is ingesteld op AAN klinkt er een alarmmelding,
zelfs als het mobiel apparaat gedempt is of in de “niet
storen”-stand staat.
* Als een bericht over de kritische melding wordt
weergegeven, wordt dit toegestaan.
Informatie (*1)
Toont de geregistreerde gebruikersnaam en de versie van
Over
deze app.
Toont de licentieovereenkomst.
Licentieovereenkomst
Toont de auteursrechteninformatie.
Auteursrechten
Gebruikersovereenkomst Toont de gebruikersovereenkomst.
Hiermee kunt u de volgende webpagina’s openen.
Hoe te gebruiken (*1)
• Handleiding (deze handleiding)
• Beginpagina (Aiphone-website)
• FAQ
• Privacy

Ook actief in stille
modus (kritieke
melding)

AAN/UIT

-

-

-

-

(*1): Deze items zijn alleen voor het bekijken van informatie. Er is geen instelling vereist.
* Als u vragen hebt, bezoek dan onze website (https://www.aiphone.net/) voor meer informatie.
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Dit is afhankelijk
van de OSinstellingen van het
mobiel apparaat.
Dit is afhankelijk
van de OSinstellingen van het
mobiel apparaat.

INSTELLINGEN

Instellingen wijzigen
1

Raak

2

op het menuscherm.

Raak een item aan dat u wilt wijzigen.

De instellingenlijst wordt weergegeven.
Instellingsitems

Het instelscherm voor dat item zal worden weergegeven.
Instellingsitem

3

Wijzig de instellingen.

Huidige instelling

* Het keuzerondje van de huidige instelling wordt

aangevinkt.
Items voor het bekijken van informatie

4
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Om de andere instellingen te veranderen, keert u
terug naar de instellingenlijst en herhaalt u de
stappen 2 tot 3.

Uitgavedatum: Aug. 2021
B 0821 RZ 64087

https://www.aiphone.net/
AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

