
GT-1C7W/GT-1C7W-L

BRUKERVEILEDNING

Sørg for å lese dette dokumentet (brukerveiledning) på forhånd for å bruke produktet på riktig måte. Oppbevar dette på et trygt 
sted for fremtidig referanse. 

Illustrasjonene og bildene som brukes i denne håndboken kan være forskjellige fra de faktiske gjenstandene.

Svarapparat
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FORHOLDSREGLER

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

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

 1. Ikke demonter eller endre stasjonen. Dette kan føre til brann eller 
elektrisk støt.

 2. Hold stasjonen unna lettantennelige materialer. Dette kan føre til brann 
eller elektrisk støt.

 3. Hold stasjonen unna væske. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

 4. Hvis det er røyk, unormal lukt, unormal lyd eller hvis stasjonen er 
skadet, må du straks koble fra strømkontakten eller slå av systemets 
strømbryter. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

 5. Bruk Aiphone strømforsyning som er spesifi kk for bruk med systemet. 
Dette kan føre til brann eller funksjonsfeil.

 6. Stikkontakten må være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig.

 7. Ikke bruk stasjonen på følgende steder eller under følgende forhold. 
Dersom disse overses, kan det føre til funksjonsfeil.

• Dette produktet er ikke ment for kommersiell bruk, for eksempel 
sykehus.

• Nær elektrisk medisinsk utstyr og steder som operasjonsrom, ICU 
eller CCU

• Nær automatisk kontrollutstyr, som automatiske dører eller 
brannalarmanlegg

• Innen 15 cm fra en hjerte-pacemaker

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

 1. Ikke prøv å dekke til, isolere eller dekke til stasjonen på noen måte. 
Dette kan føre til brann eller feil.

 2. Ikke utsett LCD-skjermen for ekstrem kraft. Hvis skjermen har hull, 
kan det føre til personskade.

 3. Hvis LCD-skjermen har hull, ikke ta på de fl ytende krystallene på 
innsiden. Det kan føre til betennelse.

 *  Skyll munnen straks med vann og kontakt en lege hvis fl ytende 
krystaller svelges.

 *  Hvis det er kontakt, skyll av området nøye med vann og kontakt 
legen.

 4. Ikke punkter LCD-skjermen med en skarp gjenstand. Hvis skjermen 
har hull, kan det føre til personskade.

 5. Ikke ha øret ditt nær høyttaleren når du bruker stasjonen. Hørselen kan 
skades hvis en plutselig lyd sendes ut.

Generelle forholdsregler
1. Les denne håndboken før bruk for å sikre trygg og korrekt bruk. 

Oppbevar denne på et trygt sted for fremtidig referanse.

2. Hold stasjonen minst 20 cm unna trådløse enheter som trådløse rutere 
eller trådløse telefoner. Disse enhetene kan forstyrre bildet eller lyden.

3. Hold stasjonen mer enn 1 m unna radio eller TV. Det kan forårsake 
forstyrrelser og uønsket støy.

4. Når du gjør håndsfrie anrop, snakk innen 30 cm eller mindre fra 
stasjonen. Hvis du står for langt unna kan det være vanskelig for den 
andre personen å høre deg.

5. Når du installerer eller bruker stasjonen, husk rett til personvern, da det er 
systemeierens ansvar å sette opp skilt eller advarsler i henhold til lokale 
forskrifter.

6. Ved kassering, overføring eller returnering av stasjonen, er det kundens 
ansvar å slette innstillinger, innspilt video og annen informasjon lagret på 
stasjonen, for å forhindre at sensitiv informasjon som er lagret på 
stasjonen går tapt eller blir stjålet. Se den relevante siden i dette 
dokumentet (side 31 og 42) for informasjon om hvordan du sletter 
informasjon.

7. Når det gjelder andre enheter fra 3. part (slik som sensorer, detektorer, 
døråpnere) som brukes med dette systemet, må du følge spesifi kasjonene 
og garantibetingelsene som er gitt av produsentene eller forhandlerne.

8. Ikke installer stasjonen i direkte sollys. Skjerm stasjonen mot sollys hvis 
nødvendig, ellers kan det være vanskelig å se skjermen.

9. 
(for taiwansk modell)

Merknader
• Illustrasjonene som brukes i denne håndboken kan være forskjellig fra de 

faktiske elementene.

• Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for noe skade som skyldes innhold 
eller spesifi kasjonene til dette produktet.

• Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for noe skade som skyldes feil, 
defekter eller misbruk av dette produktet.

• Denne stasjonen kan ikke brukes ved strømbrudd.

• Hvis stasjonen brukes i områder hvor trådløse enheter som en mottaker 
eller mobiltelefon brukes for forretningsformål, kan dette føre til feil.

• Det må bemerkes på forhånd at LCD-panelet vil ha en svært liten del av 
bildeelementene alltid tent eller ikke tent i det hele tatt. Dette regnes ikke 
som en feil med stasjonen.

• Håndsfrie anrop gjøres med automatisk bytting mellom senderen og 
mottakeren så den høyeste av disse to prioriteres og den stilleste kan høres. 
Hvis omgivelsene er for høye kan anropet forstyrres som gjør det vanskelig 
å svare.

• Under kommunikasjon kan det hende at stemmen ikke høres tydelig før 
den andre parten er ferdig med å snakke. Kommunikasjonen går uten 
problemer når man venter til den andre parten er ferdig før man snakker.

• Når du setter et høreapparat i T-modus og går nær enheten, kan intercom-
systemet påvirkes av interferens fra radiofrekvens, e.l. avhengig av 
installasjonsmiljøet.

• Toppen på stasjonen kan bli mørk når den er montert på veggen. Dette er 
ikke en feil.

• Lys med varm farge som skinner på dørstasjonen kan endre nyansen til 
bildet på skjermen.

• Hvis gjenskinn fra et LED-lys eller et fl uoriserende lys osv. kommer inn i 
kameraet, kan sorte striper vises på LCD-skjermen for hovedstasjonen, 
skjermen kan fl imre og fargene kan variere. Dette er ikke en funksjonsfeil.
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• Når utetemperaturen synker kraftig etter regn osv., kan innsiden av 
kameraet dugge lett, og føre til et uskarpt bilde, men dette er ikke en 
funksjonsfeil. Normal drift gjenopprettes når fuktigheten fordamper.

• Aiphone godtar ikke noe ansvar for korrupsjon av lagret informasjon (som 
endringer av eller sletting av lagret informasjon). Vær obs på dette på 
forhånd.

• Hvis et strømbrudd varer i 15 minutter eller mer, tilbakestilles dato og 
klokkeslett til standard.

• Denne stasjonen er ikke ment å beskytte liv eller eiendom. Aiphone skal 
ikke holdes ansvarlige for eventuelle resulterende alvorlige ulykker, 
katastrofale ulykker eller fysisk skade.

• Støyreduksjonsfunksjonen kan bestemme at visse toner er støy og fjerne 
disse. Dette er ikke en feil.

• Hvis lys trenger inn i kameraet kan lysstyrken på LCD-skjermen fl imre. 
Motivet til kameraet kan bli mørkere på grunn av motlyset. Dette er ikke en 
feil.

• Bakgrunnen eller fargene kan være forskjellig fra det faktiske bildet hvis et 
stripete mønster eller annet tynt mønster vises. Dette er ikke en feil.

• Bruk av et fl uorescerende lys kan av og til endre fargen på skjermen 
(fargerulling). Dette er ikke en feil.

• Hvis kommunikasjon blir travel eller anrop gjøres fra fl ere 
videodørstasjoner i systemet, kan lyden falle ut, bli forsinket eller på annen 
måte ikke fungere som normalt.

• Aiphone påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av forsinkede eller 
ubrukelige tjenester, som skyldes feil i nettverksutstyr, 
kommunikasjonstjenester via Internett- og mobiltelefonselskaper, 
linjeavbrudd, kommunikasjonsfeil eller unøyaktigheter eller utelatelser i 
overføringsenheten.

• Aiphone skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader fra kunde 
PIN-koder eller annen overført informasjon som lekkes på grunn av 
forstyrrelser, uautorisert tilgang eller andre årsaker ved kommunikasjon 
over Internett.

• Grunnet funksjonene og tjenestene som tilbys av denne stasjonen og appen 
AIPHONE Type GT, kan fremtidige nødvendige endringer i enhetens 
funksjonalitet, nettverkskommunikasjon, sikkerhet osv. kreve fastvare-
oppdateringer som ikke er tilgjengelige for denne stasjonen.
I denne situasjonen vil denne stasjonen måtte byttes ut og kostnaden legges 
til den ansvarlige parten.

• I stasjonen og denne håndboken, vil trådløst LAN refereres til som “Wi-Fi” 
uavhengig av hvorvidt stasjonen har oppnådd Wi-Fi-sertifi sering.

• Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, WPA og WPA2 er varemerker eller 
registrerte varemerker for Wi-Fi Allience.

• Hold en avstand på mer enn 10 cm fra brukerens kropp under tale. Dersom 
avstanden er 10 cm eller mindre, avslutter du kommunikasjonen innen 1 
minutt.
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FORBEREDELSE

Delnavn og funksjoner

Brukspanel

Mikrofon

Varsel-LED (oransje)
Indikerer gjeldende status for stasjonen ved å lyse eller blinke.

Stasjonsstatus Indikasjonsmønster
Starter på nytt. (0,75 sek.)Lyser (0,75 sek.)

Oppdaterer fastvaren. Av
Noen opptak har ikke blitt vist. (1,0 sek.) (1,0 sek.)

Noen varsler har ikke blitt vist. (1,0 sek.) (1,0 sek.)

I standbymodus Av

I standbymodus 
(Ringetonevolum: av)

(0,5 sek.) (5,5 sek.)

I standbymodus 
(Anrop med legefunksjon: på)

(0,5 sek.) (2,5 sek.)

Systemet er i bruk av en annen stasjon. 
(Denne stasjonen kan ikke brukes)

Av

Motta et anrop fra en dørstasjon (0,5 sek.) (0,5 sek.)

Kommunisere med en dørstasjon Lyser 

Overvåke en dørstasjon Lyser

Ringe et vaktapparat (0,5 sek.) (0,5 sek.)
Motta et anrop fra et vaktapparat

Kommunisere med et vaktapparat Lyser

Motta et anrop fra en dørklokke (0,5 sek.) (1,0 sek.)

Nødalarm (0,5 sek.) (0,5 sek.)

NULLSTILLE-knapp
Trykk på denne knappen 
for å starte stasjonen på 
nytt når den ikke svarer. mikroSDHC-kortspor (→S. 8)

HøyttalerM

på 
er.

Farge-LCD-berøringsskjerm 
Se neste side for mer informasjon.

Fjern beskyttelsesfi lmen før 
bruk.

Antenne A for trådløst LAN Antenne B for trådløst LAN
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FORBEREDELSE

(GMT+01:00)Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praha

25 Desember 202010:25AM

MENY

Hvordan lese skjermen
Skjermen for stasjonen er en berøringsskjerm. Du kan enkelt trykke på ikonene eller knappene som vises på skjermen.
Følgende er eksempler på vanlige skjermbilder og ikoner.
* Skjermbildene og ikonene som vises kan variere avhengig av enhetene som er koblet til dette systemet.

■ MENY-skjermbilde
Dette skjermbildet vises når skjermen slås på.

Trykk for å ta opp videoen som vises i 
øyeblikket.
*  vil lyse rødt under opptak.

Overvåk (→S. 28)
Trykk for å overvåke dørstasjonen.

Opptaksliste (→S. 29)
Trykk for å spille av innspillinger. 
*  Dette ikonet blinker når det er en innspilling som ikke har blitt 

spilt av enda.
Varsel (→S. 34)
Trykk på for å vise varslingslisten. 
*  Dette ikonet blinker når et nytt varsel 

har kommet.

Innstillinger (→S. 35)
Trykk for å konfi gurere innstillingene.

Trykk for å konfi gurere skjermens 
lysstyrke, mottaksvolum osv. (→S. 25)

Anrop med legefunksjon (→S. 22)
Trykk for å aktivere eller deaktivere anrop med legefunksjon.
*  Avhengig av innstillingene, kan det hende at dette ikonet ikke vises.

Av
Trykk for å slå av skjermen.

Trykk for å gå tilbake til forrige 
skjermbilde eller angre siste 
handling.

Trykk for å bruke eller bekrefte.

*   (sletter alle opptak) vil vises 
når opptakslisten vises.

Trykk for å gå tilbake til forrige side. Trykk for å gå til neste side.

Trykk for å gå til MENY-skjermbildet.

Angi hvorvidt mobile enheter skal 
kunne motta anrop fra dørstasjonen 
og vaktapparatet.

Alternativ (→S. 22)
Trykk for å aktivere den tilkoblede 
eksterne enheten.
*  Avhengig av innstillingene, kan det 

hende at dette ikonet ikke vises.

Vises når et mikroSDHC-kort er installert og tilgjengelig.

*   vil vises mens en lese- eller skriveoperasjon utføres på 
et mikroSDHC-kort. Ikke fjern mikroSDHC-kortet mens dette 
ikonet vises. Ellers kan dataene skades.

*   vil vises når et mikroSDHC-kort som ikke samsvarer er 
installert. (→S. 8)

Høreapparatikon (*1)

(Kun GT-1C7W-L)

Vises når ringetonen er satt til lydløs.

Indikerer Wi-Fi-signalstyrken når stasjonen 
er koblet til nettverket. (→S. 10)

Indikerer nummeret til den mobile enheten som 
er registrert på stasjonen.

Gjeldende dato og klokkeslett
Ved å trykke på dette kan du angi 
gjeldende dato og klokkeslett. 
(→S. 38)

■ Under kommunikasjon med dørstasjonen

■ Navigasjonsknapper

*

j

nspillinger.
når det er en innnspilling som ikke har blitt 

se var
inker n MENY

rslingslisten. 
når et nytt varsel MENYl

M

Døråpner (→S. 22)
Trykk for å låse opp døren ved dørstasjonen.

Trykk for å besvare et anrop.

Trykk for å ringe vaktapparatet.
*  Avhengig av innstillingene, kan det 

hende at dette ikonet ikke vises.

Alternativ (→S. 22)
Trykk for å aktivere en tilkoblet 
ekstern enhet.

Trykk for å bytte visningsmodusen 
mellom zoom og vidvinkel.  (→S. 23)

MERK: 
Ikke punkter LCD-skjermen med en skarp gjenstand. Dersom skjermen punkteres, kan det resultere i personskade. 

(1*):  Denne stasjonen sender ut et elektromagnetisk felt for høreapparater utstyrt med T-modus for å produsere tydelig lyd.

. 25)
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FORBEREDELSE

Første oppsett

Stille inn gjeldende dato og tid
Når stasjonen slås på for første gang, angir du gjeldende dato 
og klokkeslett.

1 Dersom skjermen er av, trykker du på skjermen 
for å slå på skjermbildet LANGUAGE 1/2.

2 Trykk på ønsket visningsspråk, og trykk deretter 
på  .

LANGUAGE 1/2

English Français

Nederlands Español

Deutsch Norsk

3 Trykk på   for å angi dato og klokkeslett.
DATO OG KLOKKESLETT IKKE INNSTILT

Dato og klokkeslett ikke innstilt.
Angi dato og klokkeslett.

4 Trykk på riktig tidssone fra listen over tidssoner.

(GMT 00:00)Greenwich Mean Time

(GMT 00:00)Dublin, Edinburgh, Lisboa, London

(GMT+01:00)Amsterdam, Berlin, Bern, Roma, Stockholm

(GMT+01:00)Sarajevo, Skopje, Warszawa, Zagreb, Beograd

(GMT+01:00)Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praha

TIDS SONE 1/20

* Trykk på   >  eller   <  for å endre sidene i listen.

5 Trykk på   for å bruke endringene.

Skjermbildet GJELDENDE TID vises.

6 Angi dag, måned, år, time og minutt individuelt 
ved å trykke på  eller .

GJELDENDE TID

MÅNEDDAG ÅR TIME MINUTT

Des.

7 Når innstillingen er fullført, trykker du på  .

■ For å korrigere dato og klokkeslett
Korriger gjeldende dato og klokkeslett når som helst ved å 
følge fremgangsmåten nedenfor.

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Dato/tid → Gjeldende tid .

2 Angi dag, måned, år, time og minutt individuelt 
ved å trykke på  eller .

3 Når innstillingen er fullført, trykker du på  .

MERK:

• Maksimalt 60 sekunder med tidsøkning/-tap kan forekomme i den 
viste tiden i løpet av en måned. Det anbefales å korrigere tiden 
med jevne mellomrom.

• Når stasjonen er koblet til Internett, korrigeres dato og klokkeslett 
automatisk.

• Hvis det ikke er noen strømforsyning i 15 minutter eller mer, går 
dato og klokkeslett tilbake til standard.

Endre visningsspråket
Visningsspråket for skjermen er satt til engelsk som standard. 
Først velger du et språk som følger.

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Språk .
Skjermbildet SPRÅK 1/2 vises.

2 Trykk på ønsket språk, og trykk deretter på  .
SPRÅK 1/2

English Français

Nederlands Español

Deutsch Norsk

* Trykk på   >  eller   <  for å endre sidene i listen.

Dag     Måned      År       Time       Minutt
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FORBEREDELSE

Klargjøre et mikroSDHC-kort

Om mikroSDHC-kort
Et mikroSDHC-kort følger ikke med stasjonen.
Velg et mikroSDHC-kort ved bruk av de anbefalte 
spesifi kasjonene nedenfor.

Spesifi kasjoner
Standard mikroSDHC
Lagringskapasitet 4 til 32 GB
Format FAT32
Hastighetsklasse 10

Opptakene lagres på et mikroSDHC-kort.
Hvis et mikroSDHC-kort ikke er installert, lagres opptakene i 
det innebygde minnet. Opptil 10 innspillinger kan lagres i det 
innebygde minnet.

* Maksimalt antall opptak som kan lagres på mikroSDHC-
kortet, avhenger av kortets lagringskapasitet.

* Opptil 1 000 opptak kan lagres.

MERK:
• Bruk et kort som er i samsvar med SD-standarden. 

Noen kort fungerer kanskje ikke som de skal.
• Dersom et mikroSDXC-kort er satt inn i stasjonen og formatert 

med stasjonen, vil det ikke bli identifi sert som et mikroSDXC-
kort.

• Sørg for å formatere et mikroSDHC-kort når du bruker det i 
stasjonen for første gang. Hvis det er igjen noen andre data enn 
opptak på kortet, kan det hende at et opptak mislykkes på grunn 
av for lite minne.

• Ikke fjern et mikroSDHC-kort eller start stasjonen på nytt under 
opptak, formatering av et kort eller kopiering av opptak på et kort, 
ellers kan kortet mislykkes med å fungere riktig ved opptak eller 
avspilling av videoer. Skulle dette skje, formaterer du kortet på 
nytt.

• Aiphone er ikke ansvarlig for ytelsen til et mikroSDHC-kort.

Sette inn/ta ut et mikroSDHC-kort
MERK: 
Sørg for å sette inn eller ta ut et mikroSDHC-kort når stasjonen er i 
standbymodus, og ikke kommuniserer med dørstasjon eller 
vaktapparat.

■ Sette inn et mikroSDHC-kort
I standbymodus, sett inn et mikroSDHC-kort i 
kortsporet.
Sett inn kortet slik det er vist nedenfor.

•  Hvis kompatibelt, vises en melding som sier at kortet er 
gjenkjent.

Minnekortet er gjenkjent.
For å se videoer som er tatt opp i enheten, 
er det nødvendig å fjerne mikroSDHC-kortet.

mikroSDHC-KORT

• Dersom en melding om å formatere kortet vises, trykker du 
på   og formaterer kortet. (→S. 9)

Dette mikroSDHC-kortet må formateres.
Formatere mikroSDHC-kortet?

Kan ikke bruke stasjonen under formatering.
Forsiktig: Kan ikke bruke mikroSD/SDXC-kort.

mikroSDHC-KORT

■ Ta ut et mikroSDHC-kort
Trykk lett på kortet slik at det spretter ut.
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Formatere et mikroSDHC-kort
MikroSDHC-kort kan kreve formatering når det brukes med 
stasjonen for første gang.
* Tidligere formatert mikroSDHC-kort vil kanskje ikke fungere 

med stasjonen. Sørg for å formatere et mikroSDHC-kort ved 
bruk av stasjonen.

* Merk at formatering av et mikroSDHC-kort sletter alle 
eksisterende data. 

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

25 Desember 2020 10:25AM

MENY INNSTILLINGER 1/2

Lysstyrke

Dato/tid

Rengjøringsmodus

Språk

Varsel-LED

Volum

INNSTILLINGER 2/2

Andre innstillinger

En bekreftelsesmelding vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på mikroSDHC-kort
→ Formater mikroSDHC-kort .

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

mikroSDHC-KORT

Formater mikroSDHC-kort Eksporter opptakene til 
mikroSDHC-kortet

En melding som spør om du vil fortsette formateringen av 
et mikroSDHC-kort eller ikke, vil vises.

4 Trykk på  .

Når fullført, vil “MicroSDHC-kortet er formatert.” vises.

* Denne prosessen kan ta lengre tid.

* Trykk på  for å avbryte formateringen.

1
2

3

21
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Koble til en mobil enhet

Flyten for innstillingene
Følgende innstillinger er nødvendige for å opprette en tilkoblingslenke med en mobil enhet.

Koble stasjonen til Wi-Fi. (→ S. 11)

Registrer en mobil enhet til stasjonen. (→ S. 17)

Koble en mobil enhet til Wi-Fi. 
(Se bruksanvisningen for hver mobile enhet.)

MERK:
• Forbered en kommersielt tilgjengelig Wi-Fi-ruter for å koble systemet til Internett. En Wi-Fi-ruter følger ikke med dette produktet. 
• Svarapparatet bruker radiobølger på 2,4 GHz-båndet.
• Bruk av mikrobølgeovn kan påvirke Wi-Fi-kommunikasjon på 2,4 GHz-båndet.
• Kanal 1 til 11 kan brukes.
• Båndbredden som kreves for å koble til Internett er som følger (når ett svarapparat og en mobil enhet er koblet til Wi-Fi-ruteren):

Minimum båndbredde for internettilkobling

Videokvalitet Opplasting/nedlasting (Mbps)

Ingen video 0,3

Lavest 0,5

Lav 0,7

Medium 1,0

Høy 1,5

• Sørg for å angi gjeldende dato og klokkeslett på stasjonen på forhånd. Dersom det angitte klokkeslettet er forskjellig fra det gjeldende 
klokkeslettet mer enn 1 måned, funger kanskje ikke Aiphone-appen som den skal. 

• Opptil 8 mobile enheter kan registreres på stasjonen.
• Registrer en trådløs LAN-ruter til kun én GT-1C7W(-L) i samme leilighet.

Funksjoner:
• Et anrop og video fra dørstasjonen eller vaktapparatet kan mottas på en mobil enhet. 

Kommunikasjon mellom dørstasjonen eller vaktapparatet og en mobil enhet er også mulig.
• Nødalarm kan mottas med en mobil enhet.
• Opptak på stasjonen kan spilles av og vises med en mobil enhet.

Kontrollere signalstyrken:
Tilkoblingsstatusen mellom stasjonen og nettverket kan kontrolleres på MENY-skjermbildet.
Når tilkoblingsinnstillingene er fullført, kontrollerer du hvorvidt tilkoblingen er vellykket.

Svak

Utenfor 
rekkevidde

Ikke koblet 
til serveren

Wi-Fi-funksjonen 
er deaktivert.

Sterk

25 Desember 202010:25  AM

MENY
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Koble stasjonen til Wi-Fi
Det fi nnes to tilkoblingsmetoder.
• Automatisk tilkobling (WPS)
• Manuelt oppsett

• Wi-Fi (søk etter SSID)
• Wi-Fi (manuelt oppsett)
• IP-adresse

Koble til ved hjelp av “Automatisk 
tilkobling (WPS)”

Denne metoden kobler til et Wi-Fi-nettverk ved hjelp av 
funksjonen “Wi-Fi Protected SetupTM” for en ruter/STB. Velg 
denne metoden når det ikke er nødvendig med detaljerte 
innstillinger.

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

25 Desember 2020 10:25AM

MENY INNSTILLINGER 1/2

Lysstyrke

Dato/tid

Rengjøringsmodus

Språk

Varsel-LED

Volum

INNSTILLINGER 2/2

Andre innstillinger

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Nettverk → 
→ Auto tilkobling (WPS) .

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

NETTVERKSINNSTILLINGER

Stasjonen vil starte på nytt når du endrer 
IP-ver. (IPv4/IPv6) eller konfigurerer IPv6.

Fortsette?

NETTVERKSINNSTILLINGER

Auto tilkobling (WPS) 

Status

Manuelt oppsett

Avan. nettverksinnst.

NB: Kontroller signalstyrken til Wi-Fi ruter

4 Trykk på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren, og trykk 
deretter på  . 

2. Klikk på haken.
Se instruksjonshåndboken for Wi-Fi
ruteren for WPS-knappen.

Tilkobling mellom svarapparatet og Wi-Fi-ruteren etableres 
automatisk. (I noen tilfeller kan det være nødvendig å 
trykke på   før du trykker på WPS-knappen på den 
trådløse ruteren.)

Når “Wi-Fi-ruteren er tilkoblet.” vises, er tilkoblingen 
vellykket.

Etter at innstillingen er ferdig, bytter displayet til 
skjermbildet VIDEOKVALITET. Se trinn 4 i «Justere 
videokvaliteten». (→ s. 40)

Hvis tilkoblingen mislyktes
“Tilkoblingen mislyktes.” vil vises. 
Bekreft de gjeldende nettverksinnstillingene og endre 
innstillingene på riktig måte. (→ S. 14)
Hvis tilkoblingen ikke kan opprettes på riktig måte, bruker du 
“Manuelt oppsett”-metoden.
* Hvis du kobler stasjonen til Wi-Fi-ruteren ved hjelp av 

metoden “Automatisk tilkobling (WPS)” etter at IP-adressen 
ble angitt med metoden “Manuelt oppsett”, er initialisering av 
brukerinnstillingen nødvendig. (→ S. 42)

Koble til ved hjelp av “Manuelt oppsett”
Velg denne metoden for å konfi gurere de detaljerte 
innstillingene.

1 Konfi gurere trådløst LAN

Konfi gurer innstillingene for følgende elementer manuelt. 

Punkt Beskrivelse
SSID Ved å trykke på inntastingsfeltet, vises tastaturet. 

(→ S. 16) 
Bruk tastaturet for å angi SSID-en for den trådløse 
LAN-ruteren. 

Kryptering Ved å trykke på inntastingsfeltet, vises valgene. Velg 
passende krypteringsmetode og trykk på  .

Innstillinger:  Ingen/WEP/WPA-PSK(TKIP/AES)/
WPA2-PSK(AES)

Standard:  WPA2-PSK(AES)
Passord Ved å trykke på inntastingsfeltet, vises tastaturet. 

(→ S. 16) 
Bruk tastaturet for å skrive inn passordet. 
* Heksadesimalt nøkkelformat støttes ikke.

* Når du bruker tastaturet, må du trykke på   etter at du 
har fylt ut inntastingsfeltet for å bestemme innholdet. 

* Bare bruk tegnene på tastaturet for SSID og Passord.

1

2

1 2

3

3
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 Søke etter SSID
* SSID-en til en ruter med SSID stealth-modus vil ikke vises.

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Nettverk →  → Manuelt oppsett .
ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

NETTVERKSINNSTILLINGER

Stasjonen vil starte på nytt når du endrer 
IP-ver. (IPv4/IPv6) eller konfigurerer IPv6.

Fortsette?

NETTVERKSINNSTILLINGER

Auto tilkobling (WPS) 

Status

Manuelt oppsett

Avan. nettverksinnst.

NB: Kontroller signalstyrken til Wi-Fi ruter

4 Trykk på Wi-Fi (Søk etter SSID) .
MANUELT OPPSETT

Wi-Fi (Søk etter SSID)

IP-adresse

Konfigurer i henhold til Wi-Fi-miljøet.

Wi-Fi (manuelt oppsett)

Tilkoblingssjekk

Resultatet av SSID-søket vil vises.

5 Velg SSID.
Wi-Fi (SØK ETTER SSID) 1/4

aiphone-ssid-1

aiphone-ssid-2

aiphone-ssid-3

aiphone-ssid-4

* Hvis SSID-er ikke vises, trykker du på for å 
oppdatere. 

6 Velg krypteringsmetode, skriv inn passord, og 
trykk deretter på  .

Wi-Fi (MANUELT OPPSETT)

SSID aiphone-ssid-1

Kryptering WPA2-PSK(AES)

Passord

Etter at innstillingen er ferdig, bytter displayet til 
skjermbildet VIDEOKVALITET. Se trinn 4 i «Justere 
videokvaliteten». (→ s. 40)

Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet MANUELT 
OPPSETT.

 Ved inntasting av SSID manuelt

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

En bekreftelsesmelding vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Nettverk →  → Manuelt oppsett .
ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

NETTVERKSINNSTILLINGER

Stasjonen vil starte på nytt når du endrer 
IP-ver. (IPv4/IPv6) eller konfigurerer IPv6.

Fortsette?

NETTVERKSINNSTILLINGER

Auto tilkobling (WPS) 

Status

Manuelt oppsett

Avan. nettverksinnst.

NB: Kontroller signalstyrken til Wi-Fi ruter

4 Trykk på Wi-Fi (manuelt oppsett) .
MANUELT OPPSETT

Wi-Fi (Søk etter SSID)

IP-adresse

Konfigurer i henhold til Wi-Fi-miljøet.

Wi-Fi (manuelt oppsett)

Tilkoblingssjekk

5 Konfi gurer innstillingene for hvert element, 
og trykk deretter på  .

Wi-Fi (MANUELT OPPSETT)

SSID aiphone-ssid-1

Kryptering WPA2-PSK(AES)

Passord

Etter at innstillingen er ferdig, bytter displayet til 
skjermbildet VIDEOKVALITET. Se trinn 4 i «Justere 
videokvaliteten». (→ s. 40)

Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet MANUELT 
OPPSETT.

1

1

2

2

1

2

3

1

2

3

3
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2 Angi IP-adresse

1 Fra skjermbildet MANUELT OPPSETT, 
trykker du på IP-adresse .

MANUELT OPPSETT

Wi-Fi (Søk etter SSID)

IP-adresse

Konfigurer i henhold til Wi-Fi-miljøet.

Wi-Fi (manuelt oppsett)

Tilkoblingssjekk

Innstillingselementene vil vises.

2 Konfi gurer innstillingene for hvert element.

* Trykk på   >  eller   <  for å endre siden til 
elementlisten. 

IP-INNSTILLINGER 1/2

IP

IP Adresse

Subnettmaske

V4 V6 Auto Manuell

255.255.255.255

255.255.255.255

IP-INNSTILLINGER 2/2

IP

Standard 
Gateway

DNS Server

V4 V6 Auto Manuell

255.255.255.255

255.255.255.255

Punkt Beskrivelse
IP Velg IP-versjonen (v4 eller v6) og 

innstillingsmetoden (auto eller 
manuell). 

IP Adresse/
Subnettmaske 
(kun v4)/
Prefiks (kun v6)/
Standard Gateway/
DNS Server

Det kan kun konfigureres når IP er 
angitt til “Manuell”.
* Når “Auto” er valgt, konfi gureres 

og skyggelegges innstillingene 
automatisk. 

Ved å trykke på inntastingsfeltet, 
vises tastaturet. (→ S. 16)
Trykk på   etter å ha fylt ut 
inntastingsfeltet for å bestemme 
verdiene.

3 Når IP-innstillingene er fullførte, trykker du på 
 .

Trykk på  for å gå tilbake til skjermbildet MANUELT 
OPPSETT.

Etter at innstillingen er ferdig, bytter displayet til 
skjermbildet VIDEOKVALITET. Se trinn 4 i «Justere 
videokvaliteten». (→ s. 40)

MERK:

• Stasjonen vil starte på nytt når du endrer IP-versjon (IPv4/IPv6) 
eller konfi gurerer IPv6.

• Hvis du kobler stasjonen til Wi-Fi-ruteren ved hjelp av metoden 
“Automatisk tilkobling (WPS)” etter at IP-adressen ble angitt med 
metoden “Manuelt oppsett”, er initialisering av brukerinnstillingen 
nødvendig. (→ S. 42)

 Antall registrerte bekreftelsesmeldinger for 
apper

NETTVERKSINNSTILLINGER

Slette apper Fortsett

Antall registrerte apper: X
Slett alle apper hvis du er en ny bruker.

Hvis du er en eksisterende bruker, 
fortsetter innstillingene.

Når du kobler til nettverket for første gang, sletter du registrerte 
apper (→ S. 20) før du foretar innstillingsendringer.
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Tilkoblingskontroll

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Nettverk →  → Manuelt oppsett .
ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

NETTVERKSINNSTILLINGER

Stasjonen vil starte på nytt når du endrer 
IP-ver. (IPv4/IPv6) eller konfigurerer IPv6.

Fortsette?

NETTVERKSINNSTILLINGER

Auto tilkobling (WPS) 

Status

Manuelt oppsett

Avan. nettverksinnst.

NB: Kontroller signalstyrken til Wi-Fi ruter

4 Trykk på Tilkoblingssjekk .
MANUELT OPPSETT

Wi-Fi (Søk etter SSID)

IP-adresse

Konfigurer i henhold til Wi-Fi-miljøet.

Wi-Fi (manuelt oppsett)

Tilkoblingssjekk

5 Trykk på  .
Svarapparatet vil kontrollere den trådløse 
nettverkstilkoblingen.

Når “Wi-Fi-ruteren er tilkoblet.” vises, er tilkoblingen 
vellykket.

Hvis tilkoblingen mislyktes
Bekreft gjeldende nettverksinnstillinger og juster om 
nødvendig. (→ S. 14)

Bekrefte gjeldende nettverksinnstillinger
Bekreft gjeldende nettverksinnstillinger når 
nettverkstilkoblingen er ustabil.

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Nettverk →  → Status .
ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

NETTVERKSINNSTILLINGER

Stasjonen vil starte på nytt når du endrer 
IP-ver. (IPv4/IPv6) eller konfigurerer IPv6.

Fortsette?

NETTVERKSINNSTILLINGER

Auto tilkobling (WPS) 

Status

Manuelt oppsett

Avan. nettverksinnst.

NB: Kontroller signalstyrken til Wi-Fi ruter

Gjeldende innstillinger vil vises.
STATUS

MAC-adresse
Tilkoblingsstatus

SSID
Kryptering

Konfig. IP-adresse
IP-adresse

Subnettmaske
Standard gateway

DNS
Lokasjon

01:23:45:67:89:ab
Tilkoblet
aiphone-ssid-2
Ingen
Auto
192.168.11.5
255.255.255.0
192.168.11.1
192.168.11.1
Ingen

* Om nødvendig, endrer du innstillingene (→ S. 11). 

1

2

1

2

3

3
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Aktivere eller deaktivere 
nettverkstilkoblingen

Om nødvendig, deaktiver eller aktiverer du 
nettverkstilkoblingen.

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Nettverk → 
→ Avan. nettverksinnst. → Wi-Fi-funksjon .

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

NETTVERKSINNSTILLINGER

Stasjonen vil starte på nytt når du endrer 
IP-ver. (IPv4/IPv6) eller konfigurerer IPv6.

Fortsette?

NETTVERKSINNSTILLINGER

Auto tilkobling (WPS) 

Status

Manuelt oppsett

Avan. nettverksinnst.

NB: Kontroller signalstyrken til Wi-Fi ruter

AVANSERTE NETTVERKSINNTILLINGER

Wi-Fi-funksjon Antennevalg

4 Trykk på enten Aktiver  eller Deaktiver , og trykk 
på  .

Wi-Fi-FUNKSJON

Aktiver Deaktiver

Denne stasjonen vil bli frakoblet 
nettverket når Wi-Fi blir deaktivert.

Valg av antenne
Antennen på stasjonen kan velges i henhold til mottaksstatus 
eller plassering av stasjonen eller Wi-Fi-ruteren. 

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Nettverk → 
→ Avan. nettverksinnst. → Antennevalg .

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

NETTVERKSINNSTILLINGER

Stasjonen vil starte på nytt når du endrer 
IP-ver. (IPv4/IPv6) eller konfigurerer IPv6.

Fortsette?

NETTVERKSINNSTILLINGER

Auto tilkobling (WPS) 

Status

Manuelt oppsett

Avan. nettverksinnst.

NB: Kontroller signalstyrken til Wi-Fi ruter

AVANSERTE NETTVERKSINNTILLINGER

Wi-Fi-funksjon Antennevalg

4 Trykk på enten Antenne A  eller Antenne B , og 
trykk på  .

ANTENNEVALG

Antenne A Antenne B

Wi-Fi-signalstyrke

* Wi-Fi-signalstyrken til den valgte antennen vil vises. 

1
1

2
2

4
4

3
3
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STANDARD GATEWAYSTANDARD GATEWAY

SSID

TILBAKE MELLOMROMSYMBOL LAGRE

SSID

TILBAKE SMÅ MELLOMROM LAGRE

SSID

TILBAKE STORE MELLOMROM LAGRE

Fullt tastatur

For inntasting av nummer For heksadesimal nummerinnstasting

Alfanumerisk inntastingsmodus (små bokstaver)

Alfanumerisk inntastingsmodus (store bokstaver)Inntasting av symboler

Bytter til alfanumerisk 
inngangsmodus (store bokstaver).

Flytter markøren

Markør
(gul markering) Tilbaketast

Bruker den inntastede verdien og 
lukker tastaturet

Bytter til modus for inntasting av 
symboler.

Bytter til alfanumerisk inntastingsmodus 
(små bokstaver).

* Bruken av hver tast er den samme med fullt tastatur.

Avbryt og gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

Bruke tastaturet

Flytter markøren Flytter markøren
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Koble en mobil enhet til en Wi-Fi-
ruter

Ved registrering av en mobil enhet til stasjonen, må den mobile 
enheten være tilkoblet den samme Wi-Fi-ruteren som er koblet 
til stasjonen. Se bruksanvisningen for den mobile enheten for 
informasjon om hvordan du kobler den mobile enheten til en 
Wi-Fi-ruter.

Registrere en mobil enhet til 
stasjonen

MERK:
• Kontroller at den mobile enheten er koblet til Wi-Fi-nettverket.
• Skjermbildene i denne bruksanvisningen kan avvike fra det 

faktiske produktet.
• Et bekreftelsesskjermbilde kan vises under registrering eller etter 

registrering. Les innholdet nøye og trykk på “Godtar”. Kan ikke 
motta merknader for intercom-appen uten bekreftelse.

• Når du registrerer den første mobile enheten, er 
plasseringsinnstillingen nødvendig.

• Når du registrerer den første mobile enheten, må du kontrollere 
antall registrerte mobile enheter og slette alle på forhånd.
(→ S. 20)

Laste ned appen til den mobile enheten

    Betjening med stasjonen

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Registrere/slette apper
→ App QR-kode .

Informasjon for appen AIPHONE Type GT vises på 
skjermen.

    Betjening med en mobil enhet

4 Søk etter “AIPHONE Type GT” og last ned 
AIPHONE Type GT.

Last ned fra følgende:
• iOS-enhet: App Store
• Android-enhet: Google Play

* App Store er varemerke for Apple Inc. i USA og/eller andre 
land.

* Google Play er varemerke for Google Inc. i USA og/eller 
andre land.

Registrere en mobil enhet til stasjonen

    Betjening med en mobil enhet

1 Kjør AIPHONE Type GT fra ikonet på 
startskjermbildet.

2 Tillat at denne appen sender varsler.

3 Angi visningsspråket.
Velg språk ved å trykke på skjermen.

4 Les lisensavtalen nøye, og trykk på Godtar .

* Kan ikke bruke intercom-appen uten avtale.

Language
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FORBEREDELSE

5 Les skjermbildet for Lisensavtale for sluttbrukere 
nøye, og trykk på Neste .

    Betjening med stasjonen

6 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

7 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

8 Trykk på Registrere/slette apper
→ Registrere apper .

9 Trykk på ditt område, og trykk på  .
LOKASJON  1/2

Europa

Asia

Latin-Amerika

Nord-Amerika

Oseania

Midtøsten

* Et annet område vil bli vist på neste side. Trykk på   >
eller   <  for å endre siden.

* Når du registrerer den andre og påfølgende mobile 
enheter, er plasseringsinnstillingen unødvendig.

10 Velg Godtar  eller Godtar ikke og trykk på  .
LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

Godtar ikke Godtar

Vennligst les lisensavtalen for sluttbrukere 
i appen.

Godtar du disse vilkårene?

* AIPHONE Type GT kan ikke brukes uten lisensavtalene 
for sluttbrukere.

Den følgende meldingen vil vises.
Les meldingen, og fortsett til betjening av den mobile 
enheten.

REGISTRERE APPER

Åpne appen og følg instruksjonene.
Når det er utført, vil et engangs 

passord vises på denne skjermen.
Når du skriver inn IP-adressen manuelt i appen, 

skriver du inn følgende IP-adresse:

* Ved retur til skjermbildet for Registrere/slette apper, 
trykker du på .

    Betjening med en mobil enhet

11 Trykk på Start .

Engangspassordet vil vises på svarapparatet.
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Dersom følgende feilmelding vises
Du må registrere den mobile enheten manuelt til 
svarapparatet som følger.

1 Trykk på OK  for å lukke feilmeldingen.

2 Fjern merket i avkrysningsruten og trykk på Start . 

3 Skriv inn IP-adressen som vises på svarapparatets 
skjerm i trinn 10, og trykk på Neste .

    Bekreftelse med stasjonen

12 Engangspassord vil vises.

Engangspassord Utløpstid

REGISTRERE APPER

Engangspassord: 0000 Utløpstid: 180 Sek.

Oppgi engangspassordet 
på appens registreringsside.

Se bruksanvisningen 
dersom du ønsker mer informasjon.

    Betjening med en mobil enhet

13 Skriv inn engangspassordet som vises på 
skjermen til stasjonen innen utløpstiden og 
trykk på Neste .

14 Skriv inn brukernavnet til den mobile enheten 
og trykk på Registrer .

Navnet er begrenset til 12 tegn.

15 Følg instruksjonene på skjermen.

“Initiell innstilling er angitt.” vises når registreringen er 
vellykket. 

16 Prøv å motta et anrop fra dørstasjon.

• Hvis du vil utføre en operasjonsbekreftelse etter at 
registreringen er fullført, går du først tilbake til MENY-
skjermbildet.

• Du fi nner mer informasjon om bruk av appen og 
detaljerte innstillinger i instruksjonene som fulgte med 
appen.

• For å registrere en annen mobil enhet, gjenta 
prosessen fra trinn 1.

Skriv inn brukernavn

Skriv inn engangspassord.

1

2
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Slette den mobile enheten fra stasjonen.

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Registrere/slette apper → Slett apper .

4 Trykk på den mobile enheten du vil slette.
SLETTE APPER  1/2

Smarttelefon 1

Smarttelefon 3

Smarttelefon 5

Smarttelefon 2

Smarttelefon 4

Smarttelefon 6

* Den 7. og 8. mobile enheten vil vises på neste side. 
Trykk på   >  for å endre siden.

Bekreftelsesmeldingen vil vises.

5 For å slette appen, trykker du på  .

Når “Appen er slettet.” vises, er slettingen vellykket.
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Motta anrop

• Ringetonen høres.
• Video vises dersom anropet 

foretas fra en videodørstasjon.
• Automatisk opptak starter.

Når du mottar et anrop fra en dørstasjon eller vaktapparat

■ For å besvare anropet

1 Trykk på .

2 Snakk til den besøkende.
* Å snakke samtidig kan føre til periodisk lyd.
* Du kan snakke i ca. 60 sekunder.
* Høreapparat med T-modus er tilgjengelig. 

(Kun GT-1C7W-L) 

■ For å avslutte kommunikasjonen

Trykk på .

Andre funksjoner

• Lysstyrken på skjermen og mottaksvolumet kan justeres 
under en samtale. (→ S. 25)

• Når støyen i omgivelsene er høy nok til å forstyrre lyden, 
anbefales metoden berør-for-å-snakke. (→ S. 25)

• Et automatisk opptak starter når du mottar et anrop. Manuelt 
opptak er også tilgjengelig. (→ S. 24)
* Når kommunikasjon avsluttes, avsluttes opptak også.

• Dersom anropsknappen for dørstasjonen trykkes inn når det 
er mørkt rundt dørstasjonen, tennes LED-lampen på 
dørstasjonen.

Besvare et anrop

BETJENE STASJONEN
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Åpne døren

Når du blir oppringt eller kommuniserer, trykker du 

på .

* Kun tilgjengelig når en elektrisk dørlås er installert ved 
inngangen og koblet til dette systemet.

MERK:

• Døråpner vil ikke aktiveres under mottak av anrop fra en 
dørstasjon uten video bilde.

• Hvis relé for døråpneren fra GT-systemet er tilkoblet et 
adgangskontrollsystem, vil døråpneren aktiveres i henhold til 
adgangskontrollinnstillingene.

• Når et anrop overføres fra eller kommuniserer med vaktapparatet, 
kan du ikke åpne døren selv om inngangsbildet vises.

Aktivere en ekstern enhet, slik som 
belysningsutstyr

Når du blir oppringt eller kommuniserer, trykker du 

på .

* Kun tilgjengelig når en ekstern enhet, slik som et lys, er 
installert ved inngangen.

Aktivere anrop med legefunksjon
Hvis anrop med legefunksjon (automatisk døråpning) er 
aktivert, vil reléet for døråpner aktiveres på dørstasjonen når 
anropet foretas på svarapparatet.

■ For å aktivere anrop med legefunksjon.

1 Trykk på .

25 Desember 202010:25AM

MENY

2 Trykk på JA .

25. desember 2020 10:25AM

MENY

25. desember 20020 0 11110000::::222255555555555555555AM

MENY

NEI JA

Aktivere legeanrop?

Anrop med legefunksjon vil aktiveres.
* Når anrop med legefunksjon er aktivert, blinker 

varselindikatoren i intervaller på omtrent 2,5 sekunder.
(→ S. 5)

■ For å deaktivere anrop med legefunksjon.

Trykk på .

* Når et bekreftelsesskjermbilde vises, trykker du på JA .

Funksjon under mottak av anrop eller kommunikasjon
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Endre visningen til fullskjermmodus

Trykk på midten av skjermen.

Ikonene vil skjules fra skjermen.

■ For å gjenopprette normal visningsmodus.
Trykk på skjermen.

Zoom inn/Zoom ut

Trykk på  for å zoome inn, og trykk på  for 
å zoome ut.

MERK:

• Zoomvisningen kan fl yttes opp, ned, til venstre og til høyre. 
(→ Panorering/skråstilling)

• Overvåkingskamerabildet kan ikke byttes mellom zoom og 
vidvinkelvisning.

Panorering/skråstilling

I zoomvisning, trykk på , ,  eller .

• : Opp

• : Ned

• : Venstre

• : Høyre
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BETJENE STASJONEN

Opptak

■ Automatisk opptak
Stasjonen tar automatisk opp videoen ved dørstasjonen etter 
det har forløpt en viss tid etter mottak av et anrop.

  Under opptak endres  til .

* Opptakstiden er opptil 10 sekunder.
* Når kommunikasjonen avsluttes, avsluttes også opptaket.

MERK:

• Automatisk opptak kan ikke avbrytes.

• Automatisk opptak starter ikke mens dørstasjonen overvåkes. For 
å spille inn video under overvåking, bruker du manuell 
opptaksmetode. 

• Hvis besvart med en mobil enhet under automatisk bildeopptak, 
vil opptaket avsluttes i midten.

■ Manuelt opptak
Video kan spilles inn manuelt under kommunikasjon.

Trykk på  når en video vises.

* Manuelt opptak er kun mulig når  vises på skjermen.
* Opptakskvaliteten er den samme som for automatisk opptak. 

MERK:

Manuelt opptak kan ikke utføres under automatisk opptak.

Mer informasjon
• Opptakene lagres på et mikroSDHC-kort. 

Hvis et mikroSDHC-kort ikke er installert, lagres opptakene i 
det innebygde minnet. Opptil 10 innspillinger kan lagres i det 
innebygde minnet.

• Opptakstiden er opptil 10 sekunder per opptak.
• LED-varsellampen vil blinke når det fi nnes opptak som enda 

ikke er spilt av. LED-lampen vil slukkes når MENY-
skjermbildet vises.

• Opptil 1 000 opptak vil være mulig ved bruk av et 
mikroSDHC-kort med tilstrekkelig kapasitet. Når antall 
opptak har nådd maksimalt antall, vil det eldste opptaket 
slettes.
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Kommunikasjon ved bruk av simpleks 
funksjon

Berør-for-å-snakke er en kommunikasjonsmetode hvor 
manuell kontroll av innkommende og utgående lyd brukes. 
Berør-for-å-snakke anbefales i bråkete omgivelser. 

Under kommunikasjon, trykker du på .

Metoden berør-for-å-snakke vil aktiveres.

  For å snakke, trykker du på .

 vil endres til .

* Dørstasjonen eller vaktapparatet er dempet.

  For å lytte, trykker du på .

*  vil endres til .

* Svarapparatets lyd er dempet.

Justere skjermens lysstyrke

1 Trykk på .

Justeringslinjen for lysstyrke vil vises.

2 Trykk på +  for å justere skjermen lysere og 
 for å justere skjermen mørkere.

Standardverdien er 3, med 1 som minimum og 5 som 
maksimum.

Justere mottaksvolumet
Mottaksvolumet kan bare justeres under kommunikasjon.

1 Trykk på .

Justeringslinjen for volum vil vises.

2 Trykk på +  for å justere volumet høyere og 
 for å justere volumet lavere.

Standardverdien er 2, med 1 som minimum og 3 som 
maksimum.
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Slå på/av synlighetsforbedring
Hvis videoen på skjermen er vanskelig å se på grunn av 
bakgrunnslys på dagtid eller mørke om natten, slår du på 
synlighetsforbedringen.

■  For å slå på synlighetsforbedringen

1 Trykk på .

2 Trykk på .

Bildet vil justeres, en prøve vises nedenfor.

Før forbedring

[Dag] [Natt]

Etter forbedring Etter forbedring

Før forbedring

■  For å slå av synlighetsforbedringen

Trykk på igjen.

MERK:

Synligheten for overvåkingskameraets bilde kan ikke justeres.

Slå på/av lyskontroll
Når lyskontrollen er aktiv, vil det installerte lysutstyret nær 
inngangen være tent under mottak av et anrop fra 
dørstasjonen eller overvåkning av dørstasjonen.

■  For å slå på lyskontrollen

1 Trykk på .

2 Trykk på .

■ For å slå av lyskontrollen

Trykk på .

MERK:

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av det 
installerte systemet.
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Bytte til videobilde for 
overvåkingskamera

* Denne funksjonen kan kun brukes når et overvåkingskamera 
er installert.

Bytt videobildet mellom dørstasjonen og overvåkingskameraet.

1 Trykk på  når videobildet ved dørstasjonen 
vises.

2 Trykk på .

Videobildet vil bytte til videobilde for overvåkingskamera.

■  For å gå tilbake til videobildet ved 
dørstasjonen

Trykk på igjen.

MERK:

• Dette er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av det installerte 
systemet.

• Under veksling mellom dørstasjonen og overvåkingskameraet, 
kan bildet på skjermen bli midlertidig forvrengt. Dette er ikke en 
funksjonsfeil.
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1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på .

25 Desember 202010:25  AM

MENY

2 Trykk på dørstasjonen for å overvåke.

Inngang 1

Inngang 2

Inngang 3

Inngang 4

OVERVÅK 1/4

Video og lyd fra dørstasjonen vil mottas på 
svarapparatet.

* Lyd fra svarapparatet er dempet.

3 For å avslutte overvåking, trykk på .

* Overvåkingen avsluttes automatisk etter at det har forløpt 
omtrent 30 sekunder fra starten av overvåkingen.

Tilgjengelige funksjoner under overvåking
•  :  Snakk (→ S. 21)

•  :  Manuelt opptak (→ S. 24)

•  :  Endre innstillinger (→ S. 25)

•  :  Zoom inn/Zoom ut (→ S. 23)

•  :  Aktivere den eksterne enheten, slik som 
belysningsutstyr (→ S. 22)

MERK:

• Dørstasjonen kan ikke overvåkes ved bruk av AIPHONE Type 
GT.

• Det kan hende at du ikke kan utføre overvåking, avhengig av 
innstillingen til dørstasjonen. Du kan heller ikke overvåke en 
dørstasjon uten et kamera.

1 Trykk på .

25 Desember 202010:25AM

MENY

Vaktapparatet vil motta et anrop og følgende skjermbilde 
vil vises.

2 Snakk når vakten svarer.
* Hvis det ikke er noe svar, trykker du på  for å ringe 

vaktapparatet igjen.
* Hvis du ikke får noe svar, vil en anropslogg lagres i 

vaktapparatet og varsel om anropet vil sendes til 
vaktapparatet.

* Lysstyrken på skjermen og mottaksvolumet kan justeres 
under en samtale. (→ S. 25)

Overvåke dørstasjonen Ringe vaktapparatet
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25 Desember 2020 22:25 PM 

24 Desember 2020 9:10 AM

12 Desember 2020 11:55 AM

3 Desember 2020 14:25 PM

OPPTAKSLISTE 1/2

Avspilling 25 Desember 2020 10:25 1/1000

Spille av opptak

Skjermbilder og ikoner

Spill av (→S. 30)
Trykk på denne for å spille av 
gjeldende valgte opptak. 

Sletter dette opptaket. (→S. 31)

:  Viser at dette opptaket ikke er 
beskyttet. (→S. 30)
Trykk på denne for å beskytte 
dette opptaket.

:  Viser at dette opptaket er 
beskyttet. (→S. 30)
Trykk på denne for å oppheve 
beskyttelsen.

Sletter alle opptak i listen. 
(→S. 32)

Går tilbake til opptakslisten.

Går tilbake til MENY-
skjermbildet.

Sletter det for øyeblikket valgte 
opptaket. (→S. 31)
*  Denne knappen vil ikke vises 

når et beskyttet opptak vises.

Merket  viser at dette 
opptaket ikke har blitt 
spilt av enda.

Merket  viser at det for 
øyeblikket valgte opptaket enda 
ikke har blitt avspilt.

Vises når et mikroSDHC-kort er 
installert. (→S. 8)
*  Når et mikroSDHC-kort er 

installert, kan det kun spille av 
opptak som er lagret på kortet. 
For å vise et opptak som er 
lagret i det innebygde minnet, 
fjerner du mikroSDHC-kortet.

Opptaksdato og -tid for det valgte opptaket

Gjeldende status for stasjonen

Opptaksdato og -tid

Gjeldende side/totalt antall sider i listen

Opptaksnummeret som for øyeblikket er valgt/totalt antall opptak.

Vises når det valgte opptaket er beskyttet.

Viser neste side.Viser forrige side.

Velger et eldre opptak hver gang 
du trykker på den. 

Velger et nyere opptak hver 
gang du trykker på den.

t enda
25 De ember 2020 10:25s5 02b 50ss

g pp

A iillil

j

25 Desember 2020 22:25 PM

TAKSLISTE 1/2

g

antall sider i listen

1/2

Trykk på denne for å vise 
innstillingsverktøyene nedenfor.

■ Under avspilling eller avspilling standby

■ Opptaksliste
Opptakene vises i rekkefølge. 
*  Når et mikroSDHC-kort er installert, vil kun opptakene på et mikroSDHC-kort vises. For å vise opptakene som er lagret i 

det innebygde minnet, fjerner du mikroSDHC-kortet.

AVBeskytt PÅ
Beskytter det gjeldende valgte opptaket
eller opphever beskyttelsen. (→S. 30)

Justerer skjermens lysstyrke (→S. 25)
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Spille av opptak

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på .

25 Desember 202010:25AM

MENY

Skjermbildet for opptakslisten vil vises.

2 Trykk på opptaket for å vise det.

25 Desember 2020 22:25 PM 

24 Desember 2020 9:10 AM

12 Desember 2020 11:55 AM

3 Desember 2020 14:25 PM

OPPTAKSLISTE 1/2

Standby-skjermbildet til det valgte opptaket vil vises.

3 For å spille av, trykker du på .

Avspilling 25 Desember 2020 10:25 1/1000

* Ikonene som vises kan brukes mens du ser på opptaket.
(→ S. 29)

4 For å avbryte avspillingen, trykker du på .

MERK:

• Stasjonen kan bare spille av videofi ler som er tatt opp av 
stasjonen.  En videofi l som er lastet inn på et mikroSDHC-kort av 
en annen enhet kan ikke vises.

• Når et mikroSDHC-kort er installert i stasjonen, kan du kun spille 
av videoer som er lagret på mikroSDHC-kortet. For å spille av en 
video som er lagret i det innebygde minnet, fjerner du 
mikroSDHC-kortet.

Beskytte opptak
Beskytt opptak fra å overskrives ved et uhell.

For å beskytte et opptak på opptakslisten

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på .
Skjermbildet for opptakslisten vil vises.

2 Trykk på  for opptaket for å beskytte.

25 Desember 2020 22:25 PM 

24 Desember 2020 9:10 AM

12 Desember 2020 11:55 AM

3 Desember 2020 14:25 PM

OPPTAKSLISTE 1/2

 :  Viser at dette opptaket er beskyttet. 
Trykk på denne for å oppheve beskyttelsen.

 :  Viser at dette opptaket ikke er beskyttet. 
Trykk på denne for å beskytte dette opptaket.

For å beskytte det valgte opptak mens du 
er i standby

1 Mens du er i standby-modus, trykker du på .
Avspilling 25 Desember 2020 10:25 1/1000

Innstillingsverktøyene vil vises.

2 Trykk på PÅ .
Beskytt PÅ AV

 vil vises.

esember 2020 10:25 1/1000
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■  For å oppheve beskyttelsen av det gjeldende 
valgte opptaket

1 Mens du er i standby-modus, trykker du på .

2 Trykk på AV .

  vil forsvinne for å vise at det valgte opptaket ikke 
lenger er beskyttet.

MERK:

• Et beskyttet opptak kan ikke slettes manuelt eller overskrives av et 
nytt opptak.

• Maksimalt antall opptak som kan beskyttes varierer avhengig av 
lagringsplassen.

mikroSDHC-kort: opptil 100

Innebygd minne: opptil 5

• Hvis antallet beskyttede opptak overskrider det maksimale, vises 
“Kan ikke beskyttes. Maks. 100.” (hvis et SDHC-kort ikke er satt 
inn, vises “Kan ikke beskyttes. Maks. 5.”), og ingen fl ere opptak 
kan beskyttes.

Slette et opptak
MERK:

Et beskyttet opptak kan ikke slettes. For å slette, må beskyttelsen 
fjernes.

For å slette et opptak

■ For å slette et opptak fra opptakslisten

1 På opptakslisten trykker du på ikonet for 
opptaket som skal slettes.

25 Desember 2020 22:25 PM

24 Desember 2020 9:10 AM

12 Desember 2020 11:55 AM

3 Desember 2020 14:25 PM

OPPTAKSLISTE 1/2

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å slette, trykker du på JA .
Opptaket vil slettes.

* For å avbryte slettingen, trykker du på NEI .

■  For å slette det nåværende valgte opptaket i 
standby 

1 I standby trykker du på .

Avspilling 25 Desember 2020 10:25 1/1000

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å slette, trykker du på JA .
Det valgte opptaket vil slettes.

* For å avbryte slettingen, trykker du på NEI .

Beskytt PÅ AV
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For å slette alle opptak
Sletting av alle opptak kan utføres separat for mikroSDHC-kort 
og det innebygde minnet.

1 Sett mikroSDHC-kortet inn i svarapparatet. 

For å slette alle opptakene i det innebygde 
minnet, fjerner du eventuelle mikroSDHC-kort 
som er satt inn i svarapparatet.

2 På opptakslisten trykker du .

25 Desember 2020 22:25 PM 

24 Desember 2020 9:10 AM

12 Desember 2020 11:55 AM

3 Desember 2020 14:25 PM

OPPTAKSLISTE 1/2

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

3 For å slette, trykker du på JA .

* For å avbryte, trykk NEI .

MERK:

Beskyttede opptak vil ikke slettes.

Kopiere opptak fra 
det innebygde minnet til 
et mikroSDHC-kort 

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette, trykk  .

3 Trykk på mikroSDHC-kort
→ Eksporter opptakene til mikroSDHC-kortet .

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

mikroSDHC-KORT

Formater mikroSDHC-kort Eksporter opptakene til 
mikroSDHC-kortet

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

4 Trykk på   for å fortsette kopieringen. 
* For å avbryte, trykk .

Når “Opptakene har blitt eksportert.” vises, er kopiering
fullført.

* Når fullført, lages en “EXPORT”-mappe på mikroSDHC-
kortet, og en mappe med et 9-sifret numerisk navn (f.
eks. 000000001) opprettes i den.  Kopierte opptak 
lagres med følgende fi lnavn:

f.eks.:

AI000000001.264

MERK:

• Etter kopiering forblir de originale opptakene i det innebygde 
minnet.

• Denne handlingen vil overskrive alle eksisterende opptak i 
“EXPORT”-mappen på mikroSDHC-kortet.

• Hvis det ikke er tilstrekkelig minne på mikroSDHC-kortet, kan 
ikke de kopierte opptakene lagres og meldingen “mikroSDHC-
kortkapasiteten er utilstrekkelig. Initialiser mikroSDHC-kortet 
eller slett unødvendige data.” vil vises.

• Opptakene som er kopiert til et mikroSDHC-kort kan ikke spilles 
av på stasjonen. Bruk en PC e.l. for å spille dem av.

• Opptak på et mikroSDHC-kort kan ikke kopieres til det innebygde 
minnet.

• For å kunne spille av et opptak på en PC, er det nødvendig med et 
spesialverktøy for opptak og avspilling. Det kan lastes ned fra 
Aiphones nettside (www.aiphone.net).

• Tidsstempelet for de eksporterte opptakene vil vises i koordinert 
universaltid (UTC).

2

9-sifret nummer

(videofi l)

1
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BETJENE STASJONEN

Nødalarm

• En alarm vil høres.
• Et varselsignal vil sendes til 

vaktapparatet.
• Et skjermbilde for nødstilfelle vil 

vises.

Når nødalarmbryteren trykkes på og låses (eller når det er 
et problem grunnet utkoblet ledning)

Skjermbildet nedenfor vises, og alarmen endres til en 
ringetone.
* Varsel-LED blinker.

■ For å besvare anropet

Trykk på og kommuniser med vaktapparatet.

* Varsel-LED endres fra blinking til tent.

■ For å avslutte kommunikasjonen

Trykk på .

* Alarmen vil fortsette å lyde inntil gjenopprettingen på stedet 
er utført.

* For å gjenopprette, returnerer du nødalarmbryteren til sin 
opprinnelige tilstand.

Når du mottar et anrop fra vaktapparatet

Varsel-LED Pip
Pip
Pip
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BETJENE STASJONEN

Varsel
Følgende varsler kan kontrolleres.
• Dato og klokkeslett er ikke angitt.
• Firmware kan oppdateres.

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på .

25 Desember 202010:25AM

MENY

Varslingslisten vil vises.

2 Trykk på Sjekk  for at varselet skal vises.

VARSLING

Ny firmware er tilgjengelig.

25 Desember 2020 10:25
Sjekk

Detaljene angående varselet vil vises.

* Merket  viser at dette varselet ikke er bekreftet.
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INNSTILLINGER

Innstillingsliste
Følgende er alle tilgjengelige innstillinger. Disse innstillingene kan justeres når som helst.

Punkt Detaljer Relevant 
side

Lysstyrke Justerer skjermens lysstyrke. 36
Volum Samtale Justerer mottaksvolumet. 37

Ringetone Justerer volumet for innkommende ringetone. 37
Berøringslyder Aktiverer eller deaktiverer berøringslyden som lages når 

berøringsskjermen brukes.
37

Dato/tid Gjeldende tid Angir gjeldende dato og klokkeslett. 7
Dato-/tidsformat Angir visningsformatet for dato og klokkeslett på skjermen. 38
Tidssone Angir tidssonen. 38
Sommertid Aktiverer eller deaktiverer sommertid. 39

Språk Angir visningsspråket. 7
Rengjøringsmodus Endrer skjermen til rengjøringsmodus. 44
Varsel-LED Angir hvorvidt varslings-LED skal vises (PÅ) når det kommer et nytt varsel.

* Ikonet på MENY-skjermen blinker når det kommer inn et nytt varsel.
39

Andre innstillinger Registrere/slette apper Registrere en mobil enhet på, eller slette en mobil enhet fra svarapparatet. 17
mikroSDHC-kort Formaterer et mikroSDHC-kort.

Kopierer opptak fra det innebygde minnet til et mikroSDHC-kort.
9, 32

Videokvalitet Justerer videokvaliteten til stasjonen. 40
Stasjonsinformasjon Viser fi rmware-oppdateringsvarsel for svarapparatet. Tillater også 

konfi gurering av automatisk fi rmware-oppdatering for svarapparatet.
41

Nettverk Konfi gurerer nettverksinnstillinger. 11
Standard brukerinnst. Initialiserer alle brukerinnstillingene til standard. 42
Forskrifter Viser relaterte forskrifter. 42
Lisensavtale for 
sluttbrukere

Viser informasjon om beskyttelse av personlig informasjon. 42

MERK:

• Stasjonen vil gå i standby-modus etter ca. ett minutt uten operasjon. Hvis dette skjer, vil eventuelle uferdige innstillingsendringer gå tapt.

• For andre innstillinger enn “Andre innstillinger”: 
Hvis et innkommende anrop mottas, vil eventuelle uferdige innstillingsendringer gå tapt.

• For innstillingene i “Andre innstillinger”: 
Hvis det er et anrop under konfi gureringen, vil ikke stasjonen svare på et innkommende anrop og vil ikke utløse ringetonen. 

• Listen over er en kort oversikt over innstillingselementene som er tilgjengelige på stasjonen. Beskrivelsene, og stilen og rekkefølgen på 
beskrivelsene representerer ikke nødvendigvis hele innstillingsomfanget.
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INNSTILLINGER

Justere skjermens lysstyrke

Innstillinger 1 til 5
Standard 3

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på .

25 Desember 202010:25AM

MENY

Skjermbildet INNSTILLINGER 1/2 vil vises.

2 Trykk på Lysstyrke .

INNSTILLINGER 1/2

Lysstyrke

Dato/tid

Rengjøringsmodus

Språk

Varsel-LED

Volum

Justeringslinjen for lysstyrke vil vises.

3 Trykk på +  for å justere skjermen lysere og 
 for å justere skjermen mørkere.

LYSSTYRKE

4 Trykk på   for å bruke endringene.
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INNSTILLINGER

Endre lydinnstillingene

Justere mottaksvolum

Innstillinger 1 til 3
Standard 2

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Volum → Samtale .

Justeringslinjen for volum vil vises.

2 Trykk på +  for å justere volumet høyere og 
 for å justere volumet lavere.

SAMTALE

3 Trykk på   for å bruke endringene.

Justere ringetonevolum

Innstillinger 0 til 3
Standard 2

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Volum → Ringetone .

Justeringslinjen for volum vil vises.

2 Trykk på +  for å justere volumet høyere og 
 for å justere volumet lavere.

RINGETONE

3 Trykk på   for å bruke endringene.

Aktivere/deaktivere 
berøringslyden

Aktivere (PÅ) eller deaktivere (AV) berøringslyden som lages 
når berøringsskjermen brukes.

Innstillinger PÅ/AV
Standard PÅ

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Volum → Berøringslyder .

2 Trykk på PÅ  for å aktivere eller AV  for å 
deaktivere berøringslyden.

3 Trykk på   for å bruke endringene.
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INNSTILLINGER

Endre innstillingene for klokkeslett

Stille inn gjeldende dato og tid
(→ S. 7)

Velge visningsformat for dato og 
klokkeslett

Velg visningsformatet for dato og klokkeslett på skjermen.

Innstillinger Visningseksempel
dd/mm/åååå 23:59 25 Januar 2020 22:25

(24-timers notasjon)
mm/dd/åååå 23:59 Januar 25 2020 22:25

(24-timers notasjon)
dd/mm/åååå 11:59 PM 25 Januar 2020 10:25 PM 

(12-timers notasjon)
mm/dd/åååå 11:59 PM Januar 25 2020 10:25 PM 

(12-timers notasjon)
dd/mm/åååå PM11:59 25 Januar 2020 PM10:25

(12-timers notasjon)
mm/dd/åååå PM11:59 Januar 25 2020 PM10:25

(12-timers notasjon)

Standard: dd/mm/åååå 23:59

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Dato/tid → Dato-/tidsformat .

2 Trykk på ønsket visningsformat.

DATO-/TIDSFORMAT

dd/mm/åååå 23:59

dd/mm/åååå 11:59 PM

dd/mm/åååå PM 11:59

mm/dd/åååå 11:59 PM

mm/dd/åååå PM 11:59

mm/dd/åååå 23:59

3 Trykk på   for å bruke endringene.

Angi tidssonen
1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 

→ Dato/tid → Tidssone .

2 Trykk på riktig tidssone fra listen over tidssoner.

(GMT 00:00)Greenwich Mean Time

(GMT 00:00)Dublin, Edinburgh, Lisboa, London

(GMT+01:00)Amsterdam, Berlin, Bern, Roma, Stockholm

(GMT+01:00)Sarajevo, Skopje, Warszawa, Zagreb, Beograd

(GMT+01:00)Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praha

TIDS SONE 1/20

* Trykk på   > eller  <  for å endre sidene i listen.

3 Trykk på   for å bruke endringene.

* Når en av følgende tidssoner er angitt, brukes sommertid 
automatisk, så sett Sommertid  til Ingen (→ S. 39).

Liste over tidssoner
(GMT-10:00) Alaska (Adak)
(GMT-09:00) Alaska
(GMT-08:00) Pacifi c Standard Time (USA), Tijuana
(GMT-08:00) Pacifi c Standard Time (Canada)
(GMT-07:00) Mountain Standard Time (USA, Canada)
(GMT-06:00) Mexico by
(GMT-06:00) Central Standard Time (USA, Canada)
(GMT-05:00) Øst-Indiana
(GMT-05:00) Eastern Standard Time (USA, Canada)
(GMT-04:00) Santiago
(GMT-04:00) Atlantic Standard Time (Canada)
(GMT-03:30) Newfoundland
(GMT-03:00) Grønland
(GMT-03:00) Buenos Aires
(GMT-03:00) Brasilia
(GMT-01:00) Azorene
(GMT 00:00) Dublin, Edinburgh, Lisboa, London
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Roma, Stockholm
(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warszawa, Zagreb, Beograd
(GMT+01:00) Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praha
(GMT+01:00) Brussel, Madrid, København, Paris
(GMT+02:00) Sofi a, Vilnius
(GMT+02:00) Athen, Istanbul
(GMT+02:00) Jerusalem
(GMT+02:00) Kairo
(GMT+02:00) Bucureti
(GMT+02:00) Helsinki, Riga, Tallinn
(GMT+03:00) Teheran
(GMT+09:30) Adelaide
(GMT+10:00) Canberra, Melbourne
(GMT+10:00) Sydney
(GMT+10:00) Hobart
(GMT+12:00) Auckland, Wellington
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INNSTILLINGER

Angi sommertid
Angi om sommertid (+1(t)) skal brukes eller ikke (Ingen).

Innstillinger Beskrivelse
Ingen Sommertid brukes ikke.

+1(t) Sommertid brukes i 1 time.

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Dato/tid → Sommertid .

2 Angi hvorvidt sommertid skal brukes.

SOMMERTID

Ingen +1(t)

3 Trykk på   for å bruke endringene.

Endre visningsspråket
(→ S. 7)

Rengjøringsmodus
(→ S. 44)

Innstilling av varsel-
LED

Angi hvorvidt varslings-LED skal vises (PÅ) når det kommer et 
nytt varsel.

Innstillinger PÅ/AV
Standard PÅ

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Varsel-LED .

25 Desember 2020 10:25AM

MENY INNSTILLINGER 1/2

Lysstyrke

Dato/tid

Rengjøringsmodus

Språk

Varsel-LED

Volum

2 Trykk på PÅ  for å slå på varsel-LED, eller AV  for 
å slå av varsel-LED.

VARSEL-LED

PÅ AV

3 Trykk på   for å bruke endringene.

1
2
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INNSTILLINGER

Registrere/slette en mobil enhet 
• Laste ned appen til den mobile enheten 

(→ S. 17)
• Registrerer en mobil enhet til stasjonen

(→ S. 17)
• Slette den mobile enheten fra stasjonen 

(→ S. 20)

Angi et mikroSDHC-kort 
• Formatere et mikroSDHC-kort (→ S. 9)
• Kopiere opptak fra det innebygde minnet til et 

mikroSDHC-kort (→ S. 32)

Justere videokvaliteten
Juster kvaliteten på videoen som vises på den mobile enheten 
og opptaket.

Innstillinger Ingen video/Lavest/Lav/Medium/Høy
Standard Lav

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

25 Desember 2020 10:25AM

MENY INNSTILLINGER 1/2

Lysstyrke

Dato/tid

Rengjøringsmodus

Språk

Varsel-LED

Volum

INNSTILLINGER 2/2

Andre innstillinger

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette å konfi gurere innstillingene, 
trykker du på  .

3 Trykk på Videokvalitet .
ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

4 Trykk på +  for å forbedre kvaliteten eller 
for å redusere kvaliteten.

VIDEOKVALITET

Lav

Juster video kvalitet på app og opptak
Nødvendig nettverkshastighet: 0,7 Mbps for både nedlasting/opplasting

f.eks. ADSL

5 Trykk på   for å bruke endringene.

MERK:

• Avhengig av nettverkstilkoblingen, kan det hende at videoen ikke 
vises som den skal på en mobil enhet. Juster videokvaliteten 
lavere.

• Båndbredden som kreves for å koble til Internett er som følger 
(når ett svarapparat og en mobil enhet er koblet til Wi-Fi-ruteren):

Minimum båndbredde for internettilkobling

Videokvalitet Opplasting/nedlasting (Mbps)

Ingen video 0,3

Lavest 0,5

Lav 0,7

Medium 1,0

Høy 1,5

• Svarapparatets videokvalitet kan ikke justeres.

Andre innstillinger
 VÆR OPPMERKSOM:

Mens du konfi gurerer innstillingene i “Andre innstillinger”, vil ikke stasjonen svare på et innkommende anrop og vil ikke utløse 
ringetonen. 

2

3

1
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INNSTILLINGER

Vise stasjonsinformasjon
Vis et varsel om oppdatering av fi rmware til stasjonen. Hvis en 
oppdatering er tilgjengelig, fortsetter du å oppdatere stasjonen. 
Det er også mulig å konfi gurere innstillingene for å oppdatere 
stasjonen automatisk.

Vise et varsel om oppdatering av 
stasjonen

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette, trykker du på  .

3 Trykk på Stasjonsinformasjon
→ Se etter FW-oppdatering .

STASJONSINFORMASJON

Se etter FW-oppdatering Auto. FW-oppdatering

Firmware-versjon:1.00
Serienummer: GT1C7W-1xxxxxxxxxx

Unit link-ID: xxxxxxxxxx

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

Når oppdatering er tilgjengelig
En melding vil vises og for å spørre om du vil oppdatere 
stasjonen.
• For å oppdatere trykker du på   etter å ha lest 

meldingen nøye.
* Når oppdateringen er fullført, starter stasjonen på nytt 

etter 5 sekunder, og går deretter tilbake til MENY-
skjermbildet.

* Hvis oppdateringen mislyktes, vises et -ikon 
sammen med årsaken til feilen.

• For å avbryte oppdateringen, trykker du på .

Når fastvaren er oppdatert

En melding vises for å vise at fastvaren er oppdatert.

Trykk på   for å gå tilbake til 
STASJONSINFORMASJON-skjermbildet.

Konfi gurere innstillingene for automatisk 
oppdatering av stasjonen

* For å aktivere automatisk oppdatering må stasjonen være 
koblet til nettverket. 
Stasjonen og serveren vil kommunisere med jevne 
mellomrom for oppdatering.

Innstillinger Oppdater automatisk/Kun varsel/
Ingen kontroll

Standard Oppdater automatisk

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette, trykker du på  .

3 Trykk på Stasjonsinformasjon
→ Auto. FW-oppdatering .

STASJONSINFORMASJON

Se etter FW-oppdatering Auto. FW-oppdatering

Firmware-versjon:1.00
Serienummer: GT1C7W-1xxxxxxxxxx

Unit link-ID: xxxxxxxxxx

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

4 Trykk på et av valgene under.
AUTOMATISK FIRMWARE-OPPDATERING

Oppdater automatisk

Ingen kontroll

Kun varsel

Appregistrering er nødvendig for å se etter 
firmwareoppdateringer. 

Periodisk serverkommunikasjon er påkrevd.

Oppdater automatisk  :
Velg dette for å aktivere den automatiske oppdateringen.
* Oppdateringen vil skje uten forvarsel. Under oppdatering 

vil ikke alle funksjonene til stasjonen fungere som de 
skal, inkludert mottak av innkommende anrop.

Kun varsel  :
Velg dette for kun å bli varslet om nyeste fi rmware og 
oppdateringen på et ønsket tidspunkt.
Varslingen kan bekreftes ved å trykke  på MENY-
skjermbildet. (→ S. 43)

Ingen kontroll  :
Velg dette hvis du ikke vil ha både automatisk oppdatering 
og varsel når stasjonen er koblet til nettverket. (→ S. 43)
Velg dette hvis du ikke kobler stasjonen til nettverket.

5 Trykk på   for å bruke innstillingene.

2

21

1
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INNSTILLINGER

Konfi gurere nettverksinnstillinger 

• Koble til ved bruk av “Automatisk tilkobling 
(WPS)” (→ S. 11)

• Koble til ved hjelp av “Manuelt oppsett” (→ S. 11)
• Bekrefte gjeldende nettverksinnstillinger (→ S. 14)
• Andre Wi-Fi-innstillinger (→ S. 15)

Initialisere brukerinnstillinger 
Dette vil tilbakestille alle innstillingene til standard, bortsett fra 
følgende.
• Opptak lagret på et mikroSDHC-kort og det innebygde 

minnet

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette, trykker du på  .

3 Trykk på Standard brukerinnst. .
ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

4 For å fortsette å initialisere brukerinnstillingene, 
trykker du på  .
Når “Brukerinnstillingene har blitt tilbakestilt.” vises, er 
initialiseringen fullført og vil gå tilbake til skjermbildet 
SPRÅK 1/2.

MERK:

Det anbefales at brukerinnstillinger og opptak slettes hvis eierskapet 
av denne stasjonen endres. For å slette opptak, se “Slette et opptak” 
(→ S. 31)

Bekrefte relaterte forskrifter 

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette, trykker du på  .

3 Trykk på   > → Forskrifter .
ANDRE INNSTILLINGER  2/2

Forskrifter
Lisensavtale for 
sluttbrukere

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

De relaterte forskriftene vil vises.

4 Etter bekreftelse, trykker du på  for å gå 
tilbake til skjermbildet ANDRE INNSTILLINGER 1/2.

Bekrefte informasjon om beskyttelse
av personlig informasjon 

1 Fra MENY-skjermbildet trykker du på →   >
→ Andre innstillinger .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

2 For å fortsette, trykker du på  .

3 Trykk på   > → Lisensavtale for sluttbrukere .
ANDRE INNSTILLINGER  2/2

Forskrifter
Lisensavtale for 
sluttbrukere

ANDRE INNSTILLINGER  1/2

Registrere/slette apper mikroSDHC-kort

Videokvalitet Stasjonsinformasjon

Nettverk Standard brukerinnst.

“Vennligst les lisensavtalen for sluttbrukere i appen.” vil 
vises. Bekreft innholdet med AIPHONE Type GT og velg 
“Godtar” eller “Godtar ikke”.

4 Trykk på  .

MERK:

• Hvis stasjonen ikke er tilkoblet til nettverket, kan du ikke bekrefte 
lisensavtalen for sluttbrukere.

• AIPHONE Type GT kan ikke brukes uten lisensavtalene for 
sluttbrukere.

1

2

1

2
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FOR KORREKT BRUK AV STASJONEN

Oppdatere en fi rmware for stasjonen
Firmware på stasjonen må oppdateres regelmessig. Følgende metoder er tilgjengelige for oppdatering.

• Automatisk oppdatering via nettverket. 
• Motta et varsel om tilgjengelige oppdateringer via nettverket.
• Oppdatere stasjonen ved bruk av et mikroSDHC-kort der den nyeste versjonen av fi rmware er lagret.

MERK:

For valg av oppdateringsmetode, se “Konfi gurere innstillingene for automatisk oppdatering av stasjonen” (→ S. 41)

 VÆR OPPMERKSOM:

• Under oppdatering vil ikke stasjonen svare på et innkommende anrop og vil ikke avgi ringetone. 
• Ikke slå av strømmen under oppdatering. 

Automatisk oppdatering via 
nettverket

En oppdatering utføres automatisk når stasjonen oppdager 
nyeste fi rmware.

 VÆR OPPMERKSOM:

Oppdateringen skjer uten forvarsel.  

Motta et varsel om tilgjengelige 
oppdateringer via nettverket

Bruk denne metoden når du oppdaterer stasjonen manuelt.

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på .

25 Desember 202010:25AM

MENY

Varslingslisten vil vises.

2 Trykk på Sjekk  for varselet “Ny fi rmware er 
tilgjengelig.”.

VARSLING

Ny firmware er tilgjengelig.

25 Desember 2020 10:25
Sjekk

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

3 For å oppdatere, trykker du på  .
OPPDATER INFORMASJON

En ny firmware-versjon ver. 123 
er tilgjengelig.

Trykk på haken for å oppdatere firmware. 

4 Trykk på  .
FIRMWARE-OPPDATERING

En ny firmware-versjon ver. 123 er tilgjengelig 
på serveren. Oppdatere firmware?

Forsiktig: Stasjon vil starte på nytt flere 
ganger. Ikke slå av strømmen til stasjonen 

før startskjermen vises eller
så kan det oppstå en feil på stasjonen.

Oppdateringen begynner.

Når “Firmwaren er oppdatert. Stasjonen vil starte på nytt 
om 5 sek.” vises, er oppdateringen fullført og stasjonen 
starter på nytt etter 5 sekunder. 
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Oppdatere stasjonen ved bruk av 
et mikroSDHC-kort der den nyeste 
versjonen av fi rmware er lagret

Bruk denne metoden når stasjonen ikke er koblet til nettverket. 
Last på forhånd ned den nyeste versjonen av fi rmware fra 
Aiphones nettside (www.aiphone.net) til et mikroSDHC-kort.

1 Installer et mikroSDHC-kort der den nyeste 
versjonen av fi rmware er lagret.
En melding vises for å vise om mikroSDHC-kortet har 
blitt gjenkjent.

2 Når mikroSDHC-kortet gjenkjennes, trykker du på 
 .

Et bekreftelsesskjermbilde vil vises.

3 For å utføre oppdateringen, trykker du på  .
Oppdateringen begynner.

Når “Firmwaren er oppdatert. Stasjonen vil starte på nytt 
om 5 sek.” vises, er oppdateringen fullført og stasjonen 
starter på nytt etter 5 sekunder. 

Rengjøring av de utvendige 
overfl atene

Rengjør stasjonen 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, osv. Stasjonens overfl ate kan 
skades eller misfarges. 

Rengjøring av skjermen

1 Fra MENY-skjermbildet, trykker du på 
→ Rengjøringsmodus .

Skjermen går over i rengjøringsmodus.

2 Rengjør skjermen mens skjermbildet nedenfor 
vises (i omtrent 10 sekunder).

RENGJØRINGSMODUS

Gå tilbake til øvre skjermbilde etter 10 s.

* For å tørke av smuss på skjermen, bruk en kommersielt 
tilgjengelig rengjøringsklut for briller e.l.

Skjermen går tilbake til MENY-skjermbildet etter 10 
sekunder.

MERK:

Skjermbildet RENGJØRINGSMODUS vises mens du berører 
skjermen. Den går tilbake til MENY-skjermbildet omtrent 10 
sekunder etter at berøringen er ferdig.

Rengjøring
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Feilsøking
Hvis det oppstår problemer med stasjonen, se følgende informasjon for å fi nne ut om problemet kan korrigeres ved hjelp av den 
foreslåtte testen og løsningene. For mer hjelp og assistanse, kan du kontakte installatøren eller tjenesteleverandøren. 

Problem Årsak Løsning Side
Skjermen er svart. Skjermen er av i standby-modus. Skjermen slås på ved å berøre skjermen. 6
Skjermen er for mørk eller for lys, og 
det er vanskelig å se.

Lysstyrken på skjermen kan være stilt 
inn feil.

Juster skjermens lysstyrke. 25, 36
Slå på synlighetsforbedring. Det kan 
forbedre skjermens synlighet.

26

Ringetonen fra dørstasjonen, 
vaktapparatet eller ringeknappen lyder 
ikke.

Ringetonevolumet er angitt til “0”. Juster ringetonevolumet. 37

Kommunikasjon kan ikke høres selv 
om  trykkes på.

Mottaksvolumet er angitt til “1”. Juster mottakervolumet under 
kommunikasjon.

25

Kommunikasjonen avbrytes, eller blir 
til en enveissamtale.

Høye lyder rundt stasjonen eller 
dørstasjon.

På grunn av automatisk 
stemmeaktivering kan lyden bli avbrutt 
når lyder fra omgivelsene rundt er høye. 
I så fall bruker du berør-for-å-snakke-
metoden.

25

Den andre parten kan ikke høre 
stemmen din i det hele tatt (men kan 
høre den andre partens stemme).

Berør-for-å-snakke er valgt. Når du bruker berør-for-å-snakke, kan 
besøkende bare høre innkommende lyd 
hvis brukeren trykker på .

25

Stasjonen har en svart skjerm og 
reagerer ikke ved berøring.

Strømmen kan være av. Kontakt installatøren eller 
serviceteknikeren.

_

Varsel-LED blinker i standby-modus. Det kan være opptak som ikke er spilt 
av eller varsler som ikke er bekreftet.

Se den relaterte siden i tillegg til 
indikasjonsmønstrene til varsel-LED.

5

Innspilling er ikke mulig. Et minnekort som ikke kan brukes på 
stasjonen er installert.

Installer et mikroSDHC-kort som er i 
samsvar med SD-standarden.

8

Det er skade eller smuss på 
mikroSDHC-kortet.

Bytt ut mikroSDHC-kortet. 8

En melding om bekreftelsesfeil for 
fi rmware vises i varslingslisten.

Det har oppstått en nettverksfeil (f.eks. 
ruterens avslåing, ekstern 
nettverksfeil).

Bekreft nettverksinnstillingene og utstyret 
som brukes.

_

• Videobildet kan bli forvrengt når døråpneren blir aktivert. Dette er ikke en funksjonsfeil på stasjonen.
• Hvis døråpneroperasjon eller -valg utføres under kommunikasjon med dørstasjonen, vil støy produseres ved dørstasjonen. 

Dette er ikke en funksjonsfeil.
• Kontakt en kvalifi sert tekniker for service hvis det oppstår en systemfeil.

Tekniske forholdsregler
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Utgivelsesdato: okt. 2022
 C  P1022 RZ 65220

AIPHONE CO.,LTD.,
10th fl oor Meiji Yasuda Seimei Nagoya Building,
1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0004, JAPAN

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

https://www.aiphone.net/

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 endelige 
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 modifi sert 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 standardspesifi kasjonene 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 samtrafi kk 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.

GARANTI

Spesifi kasjoner
Strømforsyning DC24V (fra strømforsyning)

Strømforbruk GT-1C7W: (MAKS.) Ca. 300 mA
GT-1C7W-L: (MAKS.) Ca. 360 mA

Kommunikasjon
Hands-free (automatisk stemmeaktivering)
Berør-for-å-snakke

Omgivelsestemperatur 0 – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Trådløst LAN-
grensesnitt IEEE802.11b/g/n (kun 2,4 GHz) 1ch-11ch

Skjerm 7 tommers TFT LCD-berøringsskjerm
Montering Veggfeste
Materiale Selvslukkende harpiks
Farge Hvit
Dimensjoner 155 (H) × 210 (B) × 27 (D) (mm)
Masse Ca. 620 g
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