GT-1C7-L/GT-1C7
SERVICEHÅNDBOK
GT-1M3-L/GT-1M3
Svarapparat

BRUKERVEILEDNING
GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

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.

FORHOLDSREGLER
Forbudt

Ikke demonter enheten

Hold enheten unna vann

Sørg for at du følger instruksjonen

Merknad

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

• 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.

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. 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 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.
5. Ikke bruk denne enheten på steder der det er direkte sollys. Hvis det er
uunngåelig, må du stenge ute lyset under bruk.
6. Når du legger et høreapparat i T-modus og nærmer deg enheten, kan
intercom-systemet bli påvirket av radiostøy etc., avhengig av
installasjonsmiljøet.
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DELNAVN OG FUNKSJONER

1

BRUKSPANEL

GT-1C7-L/GT-1C7
Høyttaler
(på baksiden av enheten)

Opsjons knapp

Skjermlysstyrkekontroll
(0 - 10)

Farge-LCD-videoskjerm
Kompatibilitetssymbol
for høreapparat i
T-modus (*1)
(Kun GT-1C7-L)

Volumkontroll for høyttaler
(0 - 10)
Juster høyttalervolumet under
kommunikasjon.
Ved “0” er volumet satt på
minsteverdien.

Statusindikator (oransje)

Mikrofon

Døråpner-/
inngangsovervåkingsknapp
og indikator (grønn)

Justerer lydstyrken til
anropstonen.
Ved “0” er anropstonen slått av.

Samtale/av-knapp
og indikator (oransje)

Justeringsknapp
Zoom/vidvinkel-knapp

Anropstonevolum (0 - 10)

Pan-Tilt knapp
(
)

Anrop til vaktapparat/lysknapp

GT-1M3-L/GT-1M3
Skjermlysstyrkekontroll
(0 - 10)
Kompatibilitetssymbol for
høreapparat i T-modus (*1)
(Kun GT-1M3-L)

Mikrofon

Farge-LCD-videoskjerm
Statusindikator
(oransje)

Volumkontroll for høyttaler
(0 - 10)
Juster høyttalervolumet under
kommunikasjon.
Ved “0” er lyden slått av.

Anropstonevolum (0 - 10)

Døråpnerknapp

Samtale/av-knapp

Justeringsknapp
Zoom/vidvinkel-knapp

Justerer lydstyrken til
anropstonen.
Ved “0” er anropstonen slått av.

Opsjons knapp

Høyttaler

Anrop til vaktapparat/lysknapp

(*1): Denne svarapparatet sender ut et elektromagnetisk felt for høreapparater utstyrt med T-modus for produksjon av skarp lyd.
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DELNAVN OG FUNKSJONER

2

INDIKATORER
GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7

1
1

3

2

Indikasjonsmønstre
Indikator

1 Statusindikator (oransje)

2 Indikator for tale (oransje)

3 Indikator for

I standbymodus

Av

Av

Av

I standbymodus
(Anropstonevolum: av)

Blinking med lange intervaller

Av

Av

I standbymodus
(Anrop til lege: på)

Langsom blinking

Av

Av

Systemet er i bruk av en annen
stasjon.
(Denne svarapparatet er ute av stand.)

Av

Av

Av

Når dørstasjonen ringer

Rask blinking

Rask blinking

Status

døråpner (grønn)

(0,5 sek.)

(0,5 sek.)

(0,5 sek.)

(5,5 sek.)

(2,5 sek.)

(0,5 sek.)

(0,5 sek.)

• Lyser
(0,5 sek.)

(når du blir
oppringt av en
dørstasjon med kamera)

• Av (når du blir oppringt
av en dørstasjon uten
kamera)

Kommunisere med en dørstasjon

Lyser

Lyser

Overvåke en dørstasjon

Lyser

Lyser

Ringe et vaktapparat

Rask blinking

Rask blinking

Når vaktapparatet ringer

(0,5 sek.)

(0,5 sek.)

Lyser
Av

(0,5 sek.)

Av
(0,5 sek.)

Av

Kommuniserer med et vaktapparat

Lyser

Lyser

Når du blir varslet av en dørklokke

Av

Av

Av

Utløse en nødalarm

Rask blinking

Av

Av

(0,5 sek.)

(0,5 sek.)
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BRUK AV SVARAPPARATET

1

MOTTA ANROP

1-1 Besvare et anrop
1

3

Når du mottar et anrop fra en dørstasjon eller et vaktapparat,
utløses en anropstone og statusindikatoren blinker. Hvis
svarapparatet har et kamera, blir video spilt av på skjermen.

GT-1C7-L/GT-1C7

Lyser opp.

2

]-knappen når du ferdig med samtalen.

Alle indikatorene blir slått av.

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

NOTES: • Under kommunikasjonen er det ikke mulig å bytte tilbake til
hands-free fra push-to-talk.
• Kommunikasjonen slutter automatisk etter ca. 60 sekunder.
• Hvis anropets tonevolum blir slått av, blinker statusindikatoren
med et langt intervall.

bruker hands-free, utløses et lydsignal og du kan kommunisere med
push-to-talk.
• Trykk på [
]-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.
• Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (Kun GT-1C7-L og
GT-1M3-L)

Svarapparatet sender ut et elektromagnetisk felt. Hvis du holder
et høreapparat med T-modus for nært svarapparatet, kan dette gi
smerter i øret. (Kun GT-1C7-L og GT-1M3-L)

GT-1M3-L/GT-1M3

Lyser opp. Lyser opp.

1-2
1

GT-1M3-L/GT-1M3

Blinker.

Trykk på [
]-knappen én gang og kommuniser med handsfree etter lydsignalet. Hands-free-kommunikasjonen starter når
statusindikatoren går fra å blinke til å lyse kontinuerlig.
• Hvis du trykker på [
]-knappen i minst to sekunder mens du

GT-1C7-L/GT-1C7

Trykk på [

Anrop fra internknapp ved leilighetsdør

En anropstone blir spilt av når du trykker på ringe
knappen.
• En annen anropstone blir spilt av. (Kommunikasjon er
ikke mulig.)

GT-1C7-L/GT-1C7
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GT-1M3-L/GT-1M3

BRUK AV SVARAPPARATET

1-3
1

Døråpner

Trykk på [

2

]-knappen ved kommunikasjon med dørstasjonen.

GT-1C7-L/GT-1C7

Døråpneren blir aktivert ved dørstasjonen.
• Hvis du ringer fra en video dørstasjon, kan døråpneren bli aktivert uten
svar.

GT-1M3-L/GT-1M3

MERK: Hvis døråpner signalet er tilkoblet ett adgangskontroll system så
kan døråpner funksjonen være avhening av adgangskotroll
instillingene.

1-4

Trappelys kontroll
2

Slå inngangslyset på (når lyset er installert i fellesområdet)

1

Trykk på [ ]-knappen én gang ved anrop, kommunikasjon eller
overvåking av dørstasjonen.
GT-1C7-L/GT-1C7

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

GT-1M3-L/GT-1M3

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis et overvåkingskamera
er installert i fellesområdet. (Se seksjon 4-5.)

1-5

Anrop med lege funksjon

Hvis du ringer til den angitte boligen med anrop til lege funksjon
aktivert (automatisk døråpner), blir den elektriske låsen automatisk
åpnet uten at du trykker på døråpnerknappen på svarapparatet.

1

2

Trykk på ringeknapp ved dørstasjonen for å låse opp døren uten å
trykke på døråpnerknappen på svarapparatet.

3

Svarapparatet som er angitt for funksjonen anrop til lege blir
ringt opp. Trykk på [
] -knappen etter behov for å svare.

Trykk på [ ]-knappen i standby-modus mens du trykker på
[
] -knappen. Trykk på begge knappene en gang til for å
tilbakestille funksjonen anrop til lege.
• Når anrop med legefunksjon er aktivert, blinker statusindikatoren med 3
sekunders intervaller.
GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

MERK: Når anrop blir overført til vaktapparat, er det ikke mulig å åpne
døren med anrop til lege.
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BRUK AV SVARAPPARATET

2
1

ANROP TIL VAKTAPPARATER
2

Hvis du trykker på [ ]-knappen i standbymodus, vil
statusindikatoren blinke og en tone for bekreftelse av anropet
spilles av.

• Bruksindikatoren (oransje) til alle de tilkoblede dørstasjonene og
vaktapparatene begynner å lyse.
• Hvis det ikke er noe svar, blir en anropslogg lagret i vaktapparatet og
varselet blir vist.

GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7

En tone blir spilt av fra vaktapparatet.

Blinker.

Blinker.
Blinker.

3
1

OVERVÅKING

Trykk på [ ]-knappen i standbymodus for å vise video fra
dørstasjonene etter hverandre. Lyd kan høres samtidig.
Statusindikatoren vil lyse.

GT-1C7-L/GT-1C7

MERKNADER: • Overvåkingen avsluttes og anropsoperasjonene begynner
hvis andre hendelser, som et anrop, inntreffer.
• Overvåkingen blir automatisk avsluttet hvis den blir
utført ved en annet svarapparat.
• Trykk på [
]-knappen under overvåkingen for å
kommunisere med dørstasjonen som blir overvåket.
• Under overvåkingen vises vidvinkelvisningen. (Hvis du
trykker på [ ]-knappen skifter skjermbildet til
zoomvisningen.)
• Overvåkingen avsluttes automatisk etter 30 sekunder.
• Når du trykker på [ ]-knappen kan det ta flere
sekunder før videoen vises. Vent til videoen vises før du
trykker på den neste knappen.
• Det kan hende at funksjonen ikke fungerer når annet
utstyr er i bruk.
• Med denne funksjonen kan du bare overvåke
dørstasjoner med kameraet som ble konfigurert til å
kunne overvåkes under installasjonen.

GT-1M3-L/GT-1M3

• Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (Kun GT-1C7-L og GT1M3-L)
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BRUK AV SVARAPPARATET

4
4-1
1

FUNKSJON UNDER KOMMUNIKASJON OG OVERVÅKING
Bytte mellom zoom/vidvinkel

Trykk på [ ]-knappen når videoen blir vist.
• Enheten bytter mellom [zoom] og [vidvinklet] hver gang du trykker på
knappen.
GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7

[Vidvinklet visning]

[Zoom-visning]

MERK: • Kun GT-1C7-L/GT-1C7
Når gjesten ikke blir vist på midten av skjermen, kan du flytte
zoomvisningen opp, ned, til venstre og til høyre. (Se seksjon
4-2.)
• Vidvinkelvisningen kan bli forvrengt i forhold til zoomvisningen
på grunn av egenskapene til kameraet, men dette er ikke en
funksjonsfeil.

4-2
1

Pan-Tilt

Trykk på [

], [

• [

]: Opp

• [

]: Ned

• [

]: Venstre

• [

]: Høyre

], [

Kun GT-1C7-L/GT-1C7
] eller [

] i zoomvisning.

MERKNADER: • Bildeområdet i zoomvisningen og vidvinkelvisningen
varierer. Kantene i vidvinkelvisningen vises ikke med
zoomvisning.
• Om natten kan lite belysning føre til at motiver blir
uklare og vanskelig å se hvis du flytter zoomvisningen
opp, ned, til venstre eller til høyre. (Det samme skjer
med motiver i bevegelse.)
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BRUK AV SVARAPPARATET

4-3

Nattbelysning

Om natten lyser lysdioden på dørstasjonen under et anrop.
Du kan også konfigurere dioden til å lyse når inngangen blir overvåket.

Når du foretar et anrop fra dørstasjonen

Når du overvåker

1

1

Hvis du trykker på anropsknappen på dørstasjonen, lyser
lysdioden.

Hvis du trykker på [

]-knappen, vil lysdioden lyse.

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

Lysdioden lyser.

2

2

Når kommunikasjonen avsluttes, slår lysdioden seg av.

Når overvåkingen avsluttes, slår lysdioden seg av.

MERKNADER: • Dørstasjonen skiller automatisk mellom dag og natt.
• Funksjonen varierer avhengig av
dørstasjoninnstillingene.

4-4

Justering av bakgrunnslys og nattjustering

Dag

Natt

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

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

1

1

Når videobildet er vanskelig å se, trykker du på [
for å justere etter belysningen.

]-knappen

MERKNADER: • Når du gjør et nytt anrop, tilbakestilles nattjusteringen til
standardmodusen.
• Dørstasjonen skiller automatisk mellom dag og natt.
• Du kan gjøre det lettere se ansiktet til gjester om natten
ved å trykke på [
]-knappen, men det kan være
vanskeligere med motiver i bevegelse.

MERK: Når du gjør et nytt anrop, tilbakestilles justeringen av bakgrunnslys
til standardmodusen.

4-5

Når videobildet er vanskelig å se, trykker du på [
]-knappen
for å bytte mellom [Nattjustering] og [Ingen justering].

Bytte til overvåkingsvideo i et fellesområde

Når et overvåkingskamera er installert i fellesområdet
Trykk på [ ]-knappen når videobildet vises for å bytte til bildet fra
overvåkingskameraet. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til
videobildet fra dørstasjonen.

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

MERK: Når du bytter mellom dørstasjonskameraet og
overvåkingskameraet i fellesområdet, kan det hende at bildet på
skjermen blir midlertidig forvrengt, men dette er ikke en
funksjonsfeil.
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BRUK AV SVARAPPARATET

5
5-1

ALARMER OG RELATERT INFO.
Opsjons knapp

Hvis du trykker på [ ]-knappen, kan du aktivere tilkoblede enheter.
Du kan for eksempel slå lys på eller av.

5-2
1

GT-1C7-L/GT-1C7

Nødalarm
4

Aktiveres nødalarm (eller det blir brudd på alarm sløyfen).

Trykk på [
] -knappen for å kommunisere med vaktapparatet.
Statusindikatoren vil lyse. Etter kommunikasjonen utløses
nødalarmen igjen.
GT-1C7-L/GT-1C7

2

GT-1M3-L/GT-1M3

En alarm blir utløst fra svarapparatet og et varselsignal blir sent
til vaktapparatet.

Beep
Beep
Beep

GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7

Lyser opp.

5
Beep
Beep
Beep

3

GT-1M3-L/GT-1M3

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

Når det kommer et anrop fra vaktapparatet, endres varseltonen til
en anropstone som spilles av i en viss tidsperiode.
Statusindikatoren blinker.
GT-1C7-L/GT-1C7

MERKNADER: • På svarapparatet, blir nødalarmen og anropstonen spilt
av med lydstyrke 10 (HØY), uavhengig av
lydstyrkeinnstillingen.
• Du kan aktivere nødalarmfunksjonen selv når systemet
er i bruk. (Alarmer kan aktiveres samtidig med opptil 5
stasjoner.)
• Svarapparater i samme bolig kan ikke motta normale
anrop så lenge nødalarmen er på. Det er bare mulig å
besvare samtaler fra vaktapparatet.
• Når nødalarmen er på, kan ikke dørstasjonen gjøre anrop
til svarappater eller til vaktapparatet som mottar
nødalarmer.

GT-1M3-L/GT-1M3

Blinker.
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1

TEKNISKE FORHOLDSREGLER
• Rengjøring: Rengjør svarapparater 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.
• Kontakt en kvalifisert tekniker for service hvis det oppstår en
systemfeil.

• Videobildet kan bli forvrengt når døråpneren blir aktivert. Dette er
ikke en funksjonsfeil på svarapparatet.
• Hvis du utfører zoom/vidvinkel eller pan-tilt (*1) under
kommunikasjon med dørstasjonen, oppstår det støy ved
dørstasjonen. Dette er ikke en funksjonsfeil.

(*1): Kun tilgjengelig med GT-1C7-L og GT-1C7.

2

FEILSØKING

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

Skjermen er hvit, eller hvite vertikale linjer og
ringer vises.
Det er vanskelig å se noe på skjermen fordi det
er lyst eller mørkt.
Høyttalervolumet endres ikke under
kommunikasjon med håndsettet.
Anropstonen fra inngangsstasjonen eller
dørstasjonen/dørklokken spilles ikke av.
Kommunikasjonen starter ikke selv om TALKknappen trykkes inn.
Kommunikasjonen avbrytes, eller blir til en
enveissamtale.

Det er ingen respons når vaktstasjonens
anropsknapp blir trykket inn.
Stasjonen fungerer ikke i det hele tatt.

Å trykke på ADJUST-knappen kan forbedre problemet.

Høyttalervolum kan bare justeres i i hands-freemodus. Når du bruker håndsettet, kan ikke
høyttalervolumet justeres.
Volumet for anropstonen er stilt på “0”.

-

Høyttalervolumet er stilt på “0”.

Juster høyttalervolumkontrollen under kommunikasjon.

Juster lysstyrkekontrollen til skjermen.

Juster lydstyrken til anropstonen.

Høye lyder rundt denne stasjonen, inngangsstasjonen På grunn av automatisk stemmeaktivering kan lyden bli
eller dørstasjonen.
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.
En vaktstasjon er ikke installert.
Kontakt administratoren din.
Strømmen kan være av.

Kontakt administratoren din.
Se “ 2 INDIKATORER” (→ s. 5)

–

Statusindikator blinker i standby-modus.

3

Løsning

Linsen til inngangsstasjonen eller dørstasjonen
opplyses av sterkt lys som for eksempel sollys.
(Dette er ikke en funksjonsfeil.)
Lysstyrken på skjermen kan være stilt inn feil.

SPESIFIKASJONER
Likestrøm 24 V (levert fra GT-BC,
GT-VBC)
Push-to-talk
Hands-free
(automatisk stemmeaktivering)
0 - 40 °C

Strømforsyning

Kommunikasjon
Omgivelsestemperatur

Skjerm

Montering
Materiale
Farge

GT-1C7-L/
GT-1C7
GT-1M3-L/
GT-1M3

Dimensjoner

Masse

7 tommers TFT-farge-LCD-skjerm
3,5 tommers TFT-farge-LCDskjerm
Veggfeste
Plast
Hvit
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GT-1C7-L/
GT-1C7
GT-1M3-L/
GT-1M3
GT-1C7-L/
GT-1C7
GT-1M3-L/
GT-1M3

165 (H) × 200 (B) × 25 (D) (mm)
180 (H) × 125 (B) × 25 (D) (mm)
Ca. 610 g
Ca. 320 g

FOR KORREKT BRUK AV SVARAPPARATET

4

FORSKRIFTER

WEEE
Objektområde for

5

er EU.

GARANTI

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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