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MONITOR VESTA2 SE GB2
INLEIDING
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de aanschaf van dit product. Al onze producten voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen, wat blijkt uit onze ISO-9001-certificering en onze andere producten.
Geavanceerde technologie en zorgvuldige kwaliteitscontrole zorgen ervoor dat zowel klanten als gebruikers de vele
mogelijkheden van het systeem volledig kunnen benutten. Voor optimaal gebruik en voor de juiste installatie van het
systeem vragen wij u de tijd te nemen om deze handleiding te lezen.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Installeren en wijzigen van de installatie dient altijd spanningsloos te gebeuren.
Installatie en wijzigingen dient ten alle tijden door gekwalificeerde personen te gebeuren.
De installatie en bekabeling dient minimaal 40 cm. verwijdert te zijn van andere apparatuur.
Gebruik geen extreme krachten voor het aandraaien van de schroeven.
Installeer de monitor in droge ruimte en voorkom dat er waterdruppels door lekkage bij kunnen.
Voorkom plaatsing nabij een warmtebron of in rokerige ruimtes.
Voordat u het systeem aansluit op de netvoeding controleert u de aansluitingen tussen het deurpaneel, de voeding,
stroomverdelers en monitoren.
- Volg altijd de aanwijzingen uit deze handleiding op.
-

MONITOR VESTA2 SE GB2
SYSTEEMKENMERKEN
- Handsfree monitor.
- 4.3" TFT-kleurenscherm.
- Monitor voor vereenvoudigde installatie (niet-gepolariseerde 2-draads BUS).
- Monitor VESTA2 SE GB2/ H, monitor met loop voor hoorapparaten met t-stand voor betere communicatie .
- Capacitieve toetsen voor toegang en selecteren van de menu opties:
Gebruikersmenu:
- Beelden buitendeurpaneel weergeven.
- Camera beelden weergeven (hiervoor is de module DQ-CAM-GB2 noodzakelijk).
- Intercomoproep tussen woningen.
- Oproep naar portiersmodule.
- Intercom oproep binnen dezelfde woning.
- Beeldgeheugen (hiervoor is de module M-IP GB2 noodzakelijk).
- Niet storen (oproepen van het buitendeurpaneel of intercom worden niet ontvangen).
- Doorschakelen (geen functie).
- Activeren van extern relais (hiervoor is de module SAR-GB2 noodzakelijk).
- Instellingen: Oproeptoon, oproepvolume, automatisch inschakelen en taal.
- Over: Informatie, fabrieksinstellingen (herstellen) en installateurs menu.
Installateurs menu:
- Monitor als hoofdmonitor of secundaire monitor (slave 1, slave 2 of slave 3). Maximaal 4 monitoren per woning.
- Bewakingsmonitor.
- Activeren doktersfunctie (automatisch deur openen).
- Menu bekijken wanneer de bus bezet is.
- Intercomgesprekken tussen woningen activeren..
Instellingenmenu voor scherm en volume: (tijdens zelfoproep of gesprek).
- Contrast, helderheid, kleur en volume van de monitor luidspreker.
- Toets voor het beginnen/beïndigen van het gesprek; in ruststand wordt het camera beeld van het buitendeur paneel
......opgeroepen indien niet bezet.
- Toets voor het activeren deuropener 1 en 2 respectievelijk
/
.
- Dokters functie (automatisch openen van de deur na aanbellen).
Status LED voedingsspanning.
Status LED “niet storen” brandt continu / doktersfunctie, knippert langzaam.
- Verschillende beltonen om aan te geven vanwaar de oproep komt (deurpaneel, intercom of etage deur).
- Dipschakelaars voor het instellen van de monitor code (oproepcode) en de eindweerstand.
- Ingang voor etage beldrukker aansluiting.
- Uitgang voor extra oproep signaal SAR-12/24, (12Vdc/50mA maximaal).

WERKING VAN HET SYSTEEM
- Om een oproep te plaatsen moet de bezoeker op de bijbehorende beldrukker drukken; Een akoestische toon zal uit
de monitor klinken en de LED
gaat branden om aan te geven dat er is aangebeld. Als de spraaksynthese is
ingeschakeld, geeft een gesproken bericht 'bellen' aan dat de oproep wordt gedaan. Op dat moment ontvangt de
monitor in de woning de oproep. Als er per ongeluk op de knop van een verkeerde woning wordt gedrukt, druk dan op
de juiste beldrukker van de gewenste woning, waardoor het eerste gesprek wordt geannuleerd.
- De beltoon klinkt 40 seconden lang. Zonder dat de bezoeker dit merkt, komt hij/zij in beeld op de hoofdmonitor van de
bewoner. Als de betreffende functie in de monitor is geactiveerd, kan het beeld ook worden ontvangen op een
secundaire monitor. Voor kit Villa-toepassing: zonder dat de bezoeker dit merkt, komt hij/zij in beeld op de monitor
(met code 0 voor 'woning 1' of met code 16 als de oproep wordt gedaan in 'woning 2'). Als de oproep niet binnen 40
seconden wordt beantwoord, gaat de LED uit en wordt het systeem vrijgegeven.
- Om de communicatie tot stand te brengen, druk op de toets
op de monitor, de LED
op het buitendeurpaneel zal
oplichten. Als de monitor een Vesta2 SE GB2 / H met het symbool
op de voorzijde is, plaatst het hoortoestel met tstand op een afstand tussen 15 en 25 cm van de monitor voor maximale audio kwaliteit met het buitendeurpaneel.
- De spreektijd is anderhalve minuut of totdat opnieuw op
wordt gedrukt. Als het gesprek is beëindigd, gaan de
LED's en uit en wordt het systeem vrijgegeven. Als de spraakfunctie is geactiveerd, geeft deze het bericht 'Het
gesprek is beëindigd' ter bevestiging dat de spreektijd om is.
- Om de deur 1 of 2 te openen, druk op de bijbehorende toets
of
tijdens het gesprek: een korte druk zal de
deuropener voor 5 seconden activeren, de LED
op het buitendeurpaneel gaat branden. Als de spraakfunctie is
geactiveerd wordt het bericht „de deur is geopend“ gesproken.
- De beschrijving van de functietoetsen vindt u op pagina 4.
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MONITOR VESTA2 SE GB2
BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

a

j

b
c

k

d

l

e

m

f
h
i

n

ON
1

DIP
2

3

4

5

6

j

g
a. Microfoon.
b. Hearing-aid loop (T-Stand) (Vesta2 SE GB2/H).
Zet het hoortoestel in de T-stand, zie pagina 8.
c. TFT 4.3" kleurenscherm.
d. Toets voor openen/sluiten menu.
e. Menu toetsen.
f. Functietoets voor activeren deur 2.
In rust: Toets/ indicatie LED "niet storen" en "doktersfunctie".
g. Herkenningspunten voor slechtziende personen.
h. Functietoets starten/beëindigen gesprek.
In rust: Geeft het beeld weer van het buitendeurpaneel.

i. Functietoets deuropener 1.
In rust: Houd 10 seconden ingedrukt om de
"doktersfunctie" te activeren/deactiveren
(functiecode [9018] moet geactiveerd zijn).
j. Gaten voor bevestigingsplaat.
k. Ingang voor horizontale kabel.
l. Aansluitconnector.
m. Dip-schakelaar voor monitor code.
n. BUS-aansluiting.

Menu toetsen en status-LED's:
Toets voor toegang tot menu en selecteren functies.
Naar beneden scrollen in het menu.
Bij zelfoproep ,oproep of gesprek: Activeer externe verlichting.
Omhoog scrollen in het menu.
Bij zelfoproep ,oproep of gesprek: selecteren van paneel/camera’s
oplopend en in carrousel modus (indien aanwezig).
Terug in het menu.

Status LED BUS spanning.
Toets: oproep/geprek beëindigen.
In rust: Toegang tot menu en sluiten menu.
Functietoets 2de deuropener/ ‚Niet storen'
LED aan 'niet storen'-functie geactiveerd.
LED knippert: 'dokters modus' geactiveerd.
LED uit: functie is niet geactiveerd.

Connector aansluitingen en dipschakelaar:
Aansluitingen:
L1, L2: BUS-aansluiting (niet-gepolariseerd).
HZ+, HZ-: Aansluiting etage beldrukker.
EXTERNE BEL, AARDE: Aansluiting voor externe bel (SAR-12/24).
(12Vdc/50mA maximaal).
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Dipschakelaars configureren:
Dip6: Stelt het einde van de lijn in. Instellen op AAN bij monitoren
waar de buskabel eindigt. Instellen op UIT bij tussenliggende
monitoren (eindweerstand).
Dip1 t/m Dip5: Monitoradres instellen (adressen 0 t/m
31).Schakelaars die zijn ingesteld op UIT hebben een waarde van
nul.
De waarden van de schakelaars die zijn ingesteld op AAN worden
weergegeven in het bijgaande diagram. De monitorcode is de som
van de waarden van de schakelaars die op AAN staan
Dipschakelaar waardes
Schakelaar nº: 1 2 3 4 5
AAN waarde: 1 2 4 8 16
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Voorbeeld: 0 + 0 + 4 + 0 +16 = 20
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MONITOR VESTA2 SE GB2
BESCHRIJVING MONITOR
Instellen monitor code/adressering (code/adres 0 tot 31):
Dip6: Voor het instellen van de eindweerstand/ einde van de lijn. Indien de switch op AAN geplaatst zal dit de BUS
afsluiten (eindtoestel), indien op UIT zal de BUS nog doorgaan naar een volgend toestel.
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Dip1 tot Dip5: Voor het instellen van de monitor code (adres 0 tot 31).
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MONITOR VESTA2 SE GB2
PLAATSING MONITOR OP DE MONTAGEPLAAT
Voorkom plaatsing van de monitor in rokerige, stoffige of vochtige omgeving .

Positionering montageplaat:
Bevestig de montageplaat op1,60m. vanaf bovenzijde montageplaat tot aan de vloer. De minimale afstand tussen
montageplaat en een ander object moet minimaal 5cm zijn.

1.60m

Bevestigen van de montageplaat op de muur:
Om de montageplaat aan de muur te bevestigen, boor twee gaten van
schroeven.

6mm en gebruik de meegeleverde pluggen en

4 x 30

Bevestigen van de monitor:
Bevestig de kabel aan de connector (zie pagina 4) en plaats de connector op de monitor. Plaats de bevestigingsgaten van
de monitor op de uitstekende lippen 1 van de montageplaat , beweeg hierna de monitor richting de muur 2 totdat de
monitor vastklik met de magneten op de montageplaat 3 .
Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de monitor en installatie is opgeleverd.
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MONITOR VESTA2 SE GB2
INSTALLEREN MONITOR OP EEN INBOUWDOOS
Voorkom plaatsing van de monitor in rokerige, stoffige of vochtige omgeving .

Plaatsing inbouwdoos:
Plaats het hart van de inbouwdoos op een hoogte van 1.50m. De minimale afstand tussen inbouwdoos en overige
attributen dient minimaal 10 centimeter te zijn.

1.50m

Plaatsen van een inbouwdoos en bevestigen van de montageplaat:
Haal de bedrading uit de inbouwdoos. Zorg dat schroeven in de ring van de inbouwdoos horizontaal zijn uitgelijnd .
Bevestig de montageplaat, gebruik hierbij de schroeven van de inbouwdoos.

Gebruik de schroeven
van de inbouwboos.

Bevestigen van de monitor:
Bevestig de kabel aan de connector (zie pagina 4) en plaats de connector op de monitor. Plaats de bevestigingsgaten van
de monitor op de uitstekende lippen 1 van de montageplaat , beweeg hierna de monitor richting de muur 2 totdat de
monitor vastklik met de magneten op de montageplaat 3 .
Vergeet niet de folie van het scherm te verwijderen nadat de monitor en installatie is opgeleverd.
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MONITOR VESTA2 SE GB2
WERKING VAN DE MONITOR
Beschrijving van de monitor bij een oproep en bij een gesprek:
Gesprek geactiveerd.
Deur 1 geactiverd.
Deur 2 geactiveerd.
Beeldgeheugen (hiervoor is de module M-IP GB2 nodig).
Verstreken oproep/gesprekstijd.

1

2

Grabar

00:30

DS-1

Deurpaneel vanwaar is aangebeld.
Activatie licht relais (nodig, de SAR-GB2).
Beëindigen oproep/gesprek.
Activeren deur 2.
Bekijken camera’s (nodig, de DQ-CAM-GB2).
Activeren licht relais (nodig, de SAR-GB2).
Activeren deur 1.
Aannemen/beëindigen gesprek.

Communicatie met gehoorapparaten (alleen bij de monitor Vesta2 SE GB2/H):

Plaats het hoortoestel op een afstand van 15 - 25 cm van
de monitor om de maximale audio kwaliteit te verkrijgen
tijdens communicatie met het buitendeurpaneel.

T

1.1 Een oproep ontvangen vanaf het deurpaneel:
Bij het ontvangen van een oproep zullen de monitor (en) een melodie afspelen en zal het beeld van het
buitendeurpaneel op de hoofdmonitor te zien zijn zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40
seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de ruststand. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is
toegepast, maakt deze automatisch een foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSDkaart "Niet inbegrepen") en de status-led
knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen.

00:30

DS-1

Om deur 1 te openen, druk tijdens het
gesprek op de deuropenertoets: een korte
druk activeert de deuropener voor 5
seconden.
Om deur 2 te openen, druk tijdens het
gesprek op deze deuropenertoets: een korte
druk activeert de deuropener voor 5
seconden.
Vervolg
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MONITOR VESTA2 SE GB2
WERKING VAN DE MONITOR
Vervolg van vorige pagina.

1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep):
Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op
de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als deze oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de
monitor terug naar stand-by. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een foto of
video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de status-led
........knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen.

00:30

DS-1

1.3 Een oproep vanaf het deurpaneel beëindigen:
Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op
de hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch
een foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de statusled ..knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen. Om het gesprek te beëindigen, druk op de
toets
.

00:30
Om deur 1 te openen, druk tijdens het
gesprek op de deuropenertoets: één druk op
de knop activeert de deuropener gedurende 5
seconden.

DS-1

Om deur 2 te openen, druk tijdens het
gesprek op deze deuropenertoets: één druk
op de knop activeert de deuropener
gedurende 5 seconden.

1.4 Oproep vanaf het buitendeurpaneel beantwoorden:
Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de
hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een
foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de status-led ..
knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen. Als u de oproep wilt beantwoorden, druk dan op de
toets
. Als de monitor een Vesta2 SE GB2/H is met het pictogram
aan de voorzijde, plaats uw hoortoestel op een
afstand van 15 - 25 cm van de monitor om de maximale audio kwaliteit te verkrijgen tijdens communicatie met het
buitendeurpaneel. Het gesprek duurt 1 ½ minuut of totdat op de toets
wordt gedrukt.

00:30

DS-1

Start/beëindigen gesprek.
Als u deur 1 wilt openen, drukt u tijdens het
gesprek op de deuropenertoets: één druk op
de knop activeert de deuropener gedurende 5
seconden.
Als u deur 2 wilt openen, drukt u tijdens het
gesprek op deze deuropenertoets: één druk
op de knop activeert de deuropener
gedurende 5 seconden.
Vervolg
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MONITOR VESTA2 SE GB2
WERKING VAN DE MONITOR
Vervolg van vorige pagina.

1.5 Oproep beantwoorden (Activeren verlichting via SAR-GB2en tonen camera’s DQ-CAM-GB2):
Als er wordt aangebeld, wordt er een melodietje ten gehore gebracht door de monitor(en) en is de bezoeker te zien op de
hoofdmonitor zonder dat hij/zij dit merkt. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een
foto of video-opname (voor video is vereist een 16-GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de status-led
.. knippert om aan te geven dat er een foto / video wordt genomen. Om de oproep te beantwoorden, druk dan op de
toets
. Als de monitor een Vesta2 SE GB2/H is met het pictogram
aan de voorzijde, plaats uw hoortoestel op een
afstand van 15 - 25 cm van de monitor om de maximale audio kwaliteit te verkrijgen tijdens communicatie met het
buitendeurpaneel. Het gesprek duurt 1 ½ minuut of totdat op de toets
wordt gedrukt.
00:30

Start/beëindigen gesprek.
Om deur 1 te openen, druk tijdens het gesprek op de
deuropenertoets: één druk op de knop activeert de
deuropener gedurende 5 seconden.

DS-1

Om deur 2 te openen, druk tijdens het gesprek op deze
deuropenertoets: één druk op de knop activeert de
deuropener gedurende 5 seconden.

Tijdens zelfoproep, aanbellen of het gesprek: activeren verlichting (hiervoor is de module SAR-GB2 nodig).
Tijdens zelfoproep, aanbellen of het gesprek: blader door de videobeelden van de panelen of camera’s
(hiervoor is de module DQ-CAM-GB2 nodig). Opmerking: Tijdens het bekijken van de buitendeurpanelen of
camera’s een audioverbinding heef

1.6 Functie "doktersmodus" (automatisch openen van de deur bij aanbellen):
Beschrijving:
In de stand „doktersmodus“ wordt deuropener 1 automatisch geactiveerd, 7 seconden nadat er bij het
buitendeurpaneel is aangebeld wordt de deur geopend zonder dat er een is en zonder dat op de toets
wordt
gedrukt. Zonder dat de bezoeker dit merkt zal op de hoofd monitor het videobeeld worden weergegeven. Als de M-IP
GB2-geheugenmodule is toegepast, maakt deze automatisch een foto of video-opname (voor video is vereist een 16GB Klasse 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen") en de status-led .. knippert om aan te geven dat er een foto / video
wordt genomen. Let op , de monitor gaat hierna weer uit!
Activeren van de functie "doktersmodus":
Om de doktersmodus te kunnen activeren moet de functiecode [9018] worden ingevoerd in het installateursmenu (zie pag.
25 en 26).
Installateurs menu

[ 9018 ]

Aanzetten "doktersmodus":
Om de doktersfunctie aan te zetten moet de monitor in rust staan. Druk voor 10 seconden op de toets
LED
zal knipperen om aan te geven dat de doktersmodus is geactiveerd.

, de status

Uitzetten "doktersmodus":
Om de doktersfunctie uit te zetten moet de monitor in rust staan. Druk voor 10 seconden op de toets
LED...... zal uit gaan om aan te geven dat de doktersmodus is geactiveerd.

, de status

Belangrijk:
Wanneer de functie "niet storen" wordt geactiveerd (en de monitor staat in "doktersmodus" actief), dan zal de status LED
continue gaan branden en zal de „doktersmodus“ worden uitgezet.
Wanneer de functie "niet storen" wordt gedeactiveerd (en de monitor staat in "doktersmodus" actief), dan zal de status
LED gaan knipperen en zal de „doktersmodus“ weer worden aangezet.
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MENU INSTELLINGEN: SCHERM EN VOLUME AANPASSEN

Voor het aanpassen van het contrast moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk
op toets
om de optie Contrast op het scherm weer te geven. Selecteer het gewenste contrast met toets en . Druk op
toets
om door te gaan naar de volgende optie, Helderheid, of druk op toets
om het menu Instellingen te verlaten.

00:30

Contrast: 5
DS-1

Voor het aanpassen van de helderheid moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen.
Druk dan diverse malen op toets
totdat de optie Helderheid op het scherm wordt weergegeven. Selecteer de gewenste
helderheid met toetsen en . Druk op toets
om door te gaan naar de volgende optie, Kleur, of druk op toets om
het menu Instellingen te verlaten.

00:30

Helderheid: 5
DS-1

Voor het aanpassen van de kleur moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch inschakelen. Druk dan
diverse malen op toets
totdat de optie Kleur op het scherm wordt weergegeven. Selecteer het gewenste kleurniveau
.....om het
met toetsen
en . Druk op toets
om door te gaan naar de volgende optie, Volume, of druk op toets
menu Instellingen te verlaten.

00:30

Kleur: 5
DS-1

Voor het aanpassen van het gespreksvolume moet de monitor in gesprek zijn of in zijn ingesteld op automatisch
inschakelen. Druk dan diverse malen op toets
totdat de optie Volume op het scherm wordt weergegeven. Selecteer het
gewenste volume met toetsen en . Druk op toets
om terug te keren naar de optie Helderheid of druk op toets om
het menu Instellingen te verlaten.

00:30

Volume: 6
DS-1
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GEBRUIKERSMENU
Beschrijving van de menu toetsen:

Menu oproepen en functie selecteren.
Hoofdmenu
Camera/Deur

Pijl omlaag toets, bladeren menu.
Pijl omhoog toets, bladeren menu.

Intercom oproep
Beeldgeheugen
Niet storen

Menu verlaten en terug toets.
Status LED: Aan: BUS voeding aanwezig.
Knipperen: Opslaan foto’s/video’s van
buitendeurpaneel, (indien de module M-IPGB2, voor opslaan video
* is toegepast
MicroSD 16GB Classe 10 "Niet
inbegrepen").
Toets functie:
Led knippert: Toegang tot menu
"Beeldgeheugen".
Led brandt: Toegang/verlaten menu.

* Opmerking: De monitor maakt automatisch een video opname binnen 6 seconden na ontvangst van een oproep.
Om het menu op te roepen, moet de monitor op stand-by staan. Druk dan op toets
opties van het hoofdmenu weer te geven.

om het scherm met de eerste

1ste Hoofdmenu
Hoofdmenu
Camera/Deur
Intercom oproep
Beeldgeheugen
Niet storen

Scroll met toetsen

en

door de verschillende opties en ga naar het secundaire scherm.

1ste Hoofdmenu
Hoofdmenu

2de Hoofdmenu
Hoofdmenu

Camera/Deur

Doorschakelen

Intercom oproep

Licht

Beeldgeheugen

Instellingen

Niet storen

Over

Naar volgende pagina
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GEBRUIKERSMENU
Vervolg van vorige pagina.

1. Beelden van deurpaneel/camera weergeven:
1.1 Beeld van één van de geïnstalleerde deurpanelen weergeven: ga met toetsen en naar de optie Camera/Door
(Camera/deur) en druk op toets
. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga naar de optie die overeenkomt
met het Deurpaneel waarvan u het beeld wilt weergeven

Optiemenu

1ste Hoofdmenu
Menú Principal

Selecteer

Camera/Deur

Deurpaneel 1

Intercom oproep

Deurpaneel 2

Beeldgeheugen

Deurpaneel 3

Niet storen

Deurpaneel 4

Het volgende scherm toont het beeld van het geselecteerde deurpaneel met adres 1; op het scherm staan ook het
geselecteerde deurpaneel 'DS-1' en de verstreken verbindingstijd en in het scherm staat het symbool
.
De verbinding duurt 30 seconden of totdat opnieuw op toets wordt gedrukt.
Als u de oproep wilt beantwoorden, druk dan op de toets
. Als de monitor een Vesta2 SE GB2/H is met het pictogram
aan de voorzijde, plaats uw hoortoestel op een afstand van 15 - 25 cm van de monitor om de maximale audio
kwaliteit te verkrijgen tijdens communicatie met het buitendeurpaneel. Het gesprek duurt 1 ½ minuut of totdat u op de
toets
drukt of door op optie te drukken.
Om de deur 1 of 2 te openen, druk op de bijbehorende toets
of
tijdens het gesprek: een korte druk zal de
deuropener voor 5 seconden activeren.

00:30

DS-1

Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer de gespreksstand is ingeschakeld.

00:30

DS-1

Naar volgende pagina
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Vervolg van vorige pagina.

1.2 Beeld van een van de geïnstalleerde camera's weergeven (DQ-CAM-GB2-module vereist): ga met toetsen
en
naar de optie Camera/Deur en druk op toets
. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga met toetsen
en naar de optie die overeenkomt met camera 'CM' waarvan u het beeld wilt weergeven.

Optiemenu

1ste Hoofdmenu
Hoofdmenu
1ª Pantalla
de menú

Selecteer

Camera/Deur

Camera 1

Intercom oproep

Camera 2

Beeldgeheugen

Camera 3

Niet storen

Camera 4

Het scherm toont vervolgens het beeld van de geselecteerde camera met adres 1; op het scherm staan ook de
geselecteerde camera CM-1 en de verstreken verbindingstijd.
De verbinding duurt 30 seconden of totdat opnieuw op toets wordt gedrukt.

00:30

CM-1

Naar volgende pagina
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Vervolg van vorige pagina.

2. Intercomgesprekken:
Ga met toetsen
weergegeven.

en

naar de optie Intercom oproep en druk op toets

1ste Hoofdmenu

. Het volgende optiemenu wordt

Optiemenu

Hoofdmenu

Selecteer

Camera/Deur

Namenlijst

Intercom oproep

Nummer kiezen

Beeldgeheugen

Portier oproepen

Niet storen

Interne oproep

2.1 Intercom voor gesprekken tussen woningen: u roept deze functie op door met toetsen
en
naar de optie
namenlijst te gaan en op toets
te drukken. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Ga met toetsen
en
naar de woning die u wilt oproepen.
BELANGRIJK: Activeer de functiecodes [9015] en [8017] op de monitor, (zie "installateursmenu" pagina’s 25-26).

Optiemenu

Optiemenu oproep uit "Namenlijst"

Selecteer

Namenlijst

Namenlijst

[00]

Nummer kiezen

[01]

Portier oproepen

[02]

Interne oproep

[03]

Druk daarna op toets
om de oproep te doen. Tijdens de oproep wordt het volgende scherm weergegeven, met daarop
het adres van de woning waarvoor de oproep is bestemd. Een lange toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks
korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat de ontvanger al in gesprek is, met het deurpaneel of
met een andere woning. Terwijl de oproep bezig is, kunt u op toets drukken om de oproep te annuleren.

Optiemenu oproep uit Namenlijst
Namenlijst

Scherm intercomoproep
01

[00]
[01]
[02]
[03]
Wachten aub...

Naar volgende pagina
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In de woning die wordt opgeroepen, speelt/spelen de monitor(en) een melodietje dat de intercomoproep aangeeft en is
het adres van de woning die de oproep doet te zien op de monitor. Druk op toets
om het gesprek aan te nemen of
druk op toets om de oproep te annuleren. Als het gesprek wordt aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of
totdat opnieuw op toets
of
wordt gedrukt.

Een intercom oproep ontvangen
00

Tijdens een gesprek
00

Als tijdens een intercomoproep bij een van beide woningen wordt aangebeld bij het deurpaneel, wordt de intercomoproep
geannuleerd. De monitor speelt een melodietje dat aangeeft dat er wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de
hoofdmonitor. Druk op toets
op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een
eventuele secundaire monitor drukt u op toets
om het gesprek aan te nemen.
De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

2.2 Toegang krijgen tot nummer kiezen (geen functie).

Optiemenu
Selecteer
Namenlijst
Nummer kiezen
Portiers oproep
Interne oproep

Naar volgende pagina
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2.3 Een oproep doen naar de bewakingsmonitor van het gebouw (indien aanwezig): ga met toetsen en naar de
optie Portier oproepen (GU) en druk op toets
. Het optiemenu GU Portier oproepen wordt weergegeven. Een lange
toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat de
bewakingsmonitor in gesprek is met een andere woning. Terwijl de oproep bezig is, kan op toets worden gedrukt om
de oproep te annuleren.
BELANGRIJK: Aanbevolen wordt om functiecode [8017] te activeren in de monitor (zie Installateurs menu (Functies
invoeren) op pagina 25 en 26).

Optiemenu
Selecteer

Tijdens een intercomoproep
GU

Namenlijst
Nummer kiezen
Portier oproepen
Interne oproep
Wachten aub...

De bewakingsmonitor speelt een melodietje waarmee een inkomende oproep wordt aangegeven en toont het adres
van de woning die de oproep doet. Druk op toets
om het gesprek aan te nemen of druk op toets
om de oproep te
annuleren. Als het gesprek wordt aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets
of
wordt gedrukt

Een intercomoproep ontvangen
00

Tijdens een gesprek
00

Als bij een woning wordt aangebeld bij het deurpaneel terwijl men een oproep doet aan of in gesprek is met de
bewakingsmonitor, wordt de oproep naar de bewakingsmonitor geannuleerd. De monitor in de woning speelt een
melodietje dat aangeeft dat bij het deurpaneel wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de hoofdmonitor. Druk op
toets
op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een eventuele secundaire
monitor drukt u op toets
om het gesprek aan te nemen.
De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

Naar volgende pagina
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2.4 Een intercomoproep doen binnen een woning: ga met toetsen
en
naar de optie Interne oproep en druk op
toets
. Het volgende scherm wordt weergegeven en een lange toon bevestigt dat de oproep bezig is. Een reeks
korte tonen geeft aan dat de oproep niet kan worden gedaan omdat een monitor in de woning in gesprek is met
iemand bij het deurpaneel. Terwijl de oproep bezig is, kan op toets
gedrukt worden om de oproep te annuleren.
BELANGRIJK: Aanbevolen wordt om functiecode [8017] te activeren in de monitor (zie Installateurs menu (Functies
invoeren) op pagina 24 en 25).

Optiemenu

Tijdens een intercom oproep

Selecteer
Namenlijst
Nummer kiezen
Portier oproepen
Interne oproep
Wachten aub...

De andere monitoren in de woning spelen een melodietje dat een binnenkomende intercomoproep aangeeft. Druk op
toets
om het gesprek aan te nemen of druk op toets
om de oproep te annuleren. Als het gesprek wordt
aangenomen, is de spreektijd anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets
of
wordt gedrukt .

Een intercom oproep ontvangen
00

Tijdens een gesprek
00

Als er tijdens een intercomoproep bij het deurpaneel wordt aangebeld, wordt de intercomoproep geannuleerd. De
monitor speelt een melodietje dat aangeeft dat er wordt aangebeld en het beeld verschijnt op de hoofdmonitor. Druk op
toets
op de monitor om het gesprek met degene bij het deurpaneel aan te nemen. Op een eventuele secundaire
monitor drukt u op toets
om het gesprek aan te nemen.
Als er tijdens een intercomoproep een oproep komt vanaf een andere woning, wordt de intercomoproep geannuleerd.
De monitor speelt een melodietje waarmee een binnenkomende oproep wordt aangegeven en toont het adres van
de woning die de intercomoproep doet (zie Intercom voor gesprekken tussen woningen, pagina 15).
De monitor geeft met verschillende beltonen aan waar een oproep vandaan komt.

Naar volgende pagina
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3. Beeldgeheugen (hiervoor is module M-IP-GB2) nodig:
Om foto’s/video’s van oproepen van het buitendeurpaneel wwer te geven, ga met de pijlen
en
naar de optie
terug kijken en druk op de toets
. Het volgende selectiescherm wordt weergegeven, met behulp van de toetsen
en kan de foto/video worden geselecteerd die moet worden weergegeven (voor video is het nodig om een MicroSD
16GB Clase 10 "Niet inbegrepen" te plaatsen, de duur van elke video is 10 seconden).

Hoofdmenu
Hoofdmenu

Optiemenu
0032 [1/20] 181107_105210.avi
18/11/07 10 : 52 : 10

Camera/Deur
Intercom oproep
Terug kijken
Niet storen

Om de geselcteerde foto/video te vewijderen, druk op de toets
. De tekst "Verwijderen?", wordt op het scherm
weergegeven, druk op de toets
om te bevestigen vervolgens wordt de volgende foto/video getoond, druk op de toets
als de foto/video niet verwijdert moet worden en terug te keren naar het menu scherm.

Optiemenu
0032 [1/20] 181107_105210.avi
18/11/07 10 : 52 : 10

Optiemenu
0032 [1/20] 181107_105210.avi
18/11/07 10 : 52 : 10

Borrar?

Om de optie terug kijken "Beeldgeheugen" te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu, druk op de toets

.

Om
de datum&Tijd te wijzigen, open de optie "Instellingen" (zoals weergegeven op pagina. 23) en druk vervolgens
0032 [1/20] 181107_105210.avi
gedurende
op toets
. Het volgende instellingen scherm „Datum&Tijd“ wordt weergegeven, druk op de
18/11/07 103: seconden
52 : 10
toets
om tussen datum en tijd te wisselen. Met de toetsen
en kunne de waardes worden aangepast. druk op
de toets
om de wijziging op te slaan en druk op de toets
om het optie menu te verlaten.

Instellingen menu
Instellingen

Instellingen datum & tijd
Datum & Tijd

Oproeptoon

2018 - 11 - 08

Vol ringtoon

10 : 51 : 40

Zelfoproep tijd
Taal
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4. Niet storen-stand:
Ga met toetsen

en

naar de optie Niet storen en druk op toets

Hoofdmenu
Hoofdmenu

. Het volgende optiemenu wordt weergegeven.

Optiemenu
Niet storen

camera/Deur

Normaal

Intercom oproep

1 uur

terug kijken

8 uur

Niet storen

Altijd

4.1 De Niet storen-stand activeren: ga met toetsen en naar de optie „Altijd“ en druk op toets
. De status-LED
gaat branden en het icoon wordt weergegeven op het scherm om aan te geven dat de functie is geactiveerd. De monitor
neemt nu geen oproepen aan vanaf het
deurpaneel of via de intercom. Raadpleeg paragraaf 4.4 'Niet storen-stand opheffen' op pagina 21 om de Niet storen stand
op te heffen. Let op: U bent nu niet bereikbaar!

Optiemenu
Niet storen

Hoofdmenu
Hoofdmenu

Normaal

camera/Deur

1 uur

Intercom oproep

8 uur

terug kijken

Altijd

Niet storen

4.2 Niet storen-stand voor 1 uur activeren: ga met toeten en naar de optie 1 uur en druk op toets
. De statusLED
gaat branden en op het scherm wordt icoon
weergegeven om aan te geven dat de functie geactiveerd is. De
monitor neemt nu geen oproepen aan vanaf het deurpaneel of via de intercom. De Niet storen-stand blijft 1 uur lang
geactiveerd. Raadpleeg paragraaf 4.4 'Niet storen stand opheffen' op pagina 21 om de Niet storen-stand op te heffen
voordat het uur is beëindigd. Let op: U bent nu niet bereikbaar!

Optiemenu
Niet storen

Hoofdmenu
Hoofdmenu

Normaal

camera/Deur

1 uur

Intercom oproep

8 uur

terug kijken

Altijd

Niet storen

Naar volgende pagina
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4.3 Niet storen-stand voor 8 uur activeren: ga met toeten en naar de optie 8 uur en druk op toets
. De statusLED
gaat branden en op het scherm wordt icoon
weergegeven om aan te geven dat de functie geactiveerd is. De
monitor neemt nu geen oproepen aan vanaf het deurpaneel of via de intercom. De Niet storen-stand blijft 1 uur lang
geactiveerd. Raadpleeg paragraaf 4.4 'Niet storen stand opheffen' op pagina 21 om de Niet storen-stand op te heffen
voordat het uur is beëindigd. Let op: U bent nu niet bereikbaar!

Optiemenu
Niet storen

Hoofdmenu
Hoofdmenu

Normaal

Camera/Deur

1 uur

Intercom oproep

8 uur

Terug kijken

Altijd

Niet storen

4.4 Niet storen-stand opheffen: druk op de status-LED
toetsen en naar de optie Normaal en druk op toets
scherm om aan te geven dat de functie is opgeheven.

Monitor in rust

om het optiescherm Niet storen weer te geven, ga dan met
. De status-LED
gaat uit en het icoon
verdwijnt van het

Optiemenu
Niet storen
Normal
1 hora
8 horas
Siempre

5. Oproepen doorschakelen (geen functie):
2de hoofdmenu
Hoofdmenu
Doorschakelen
Licht
Instellingen
Over

Naar volgende pagina
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6. Externe verlichting schakelen (hiervoor is module SAR-GB2 nodig):
Ga met behulp van toetsen
weergegeven.

en

2de hoofdmenu
Hoofdmenu

naar de optie „Licht“ en druk op de toets

. Het volgende selectiescherm wordt nu

Optiemenu
Licht opties

Doorschakelen

Inschakelen

Licht

5 minuten inschakelen

Instellingen

Uitzetten

Over

6.1 Om externe verlichting te schakelen: gebruik de toetsen en om naar de optie „Inschakelen“ te gaan en druk op
de toets
, het icoon
wordt in het scherm weergegeven , (zie paragraaf 6.3 "verlichting uitschakelen" op pagina
22).

Optiemenu
Licht opties

Optiemenu
Licht opties

Inschakelen

Inschakelen

5 minuten inschakelen

5 minuten inschakelen

Uitzetten

Uitzetten

6.2 Om de verlichting met een tijdmodus te activeren, ga met de toetsen en naar de optie „5 minuten inschakelen“ en
druk op de toets
, het icoon
wordt weergegeven en de functie zal gedurende 5 minuten worden geactiveerd. Om de
verlichting uit te schakelen, (zie paragraaf 6.3 "Uitzetten" op pagina 22).

Optiemenu
Licht opties

Optiemenu
Licht opties

Inschakelen

Inschakelen

5 minuten inschakelen

5 minuten inschakelen

Uitzetten

Uitzetten

6.3 Om de externe verlichting uit te schakelen, gebruik de toetsen en om naar de optie „uitzetten“ te gaan en druk op
de toets
, het icoon op het scherm zal niet meer worden weergegeven. Druk op de toets
om af te sluiten en terug te
keren naar het 2de hoofdmenu scherm.

Optiemenu
Licht opties

Optiemenu
Licht opties

Inschakelen

Inschakelen

5 minuten inschakelen

5 minuten inschakelen

Uitzetten

Uitzetten

23

MONITOR VESTA2 SE GB2
GEBRUIKERSMENU
Vervolg van vorige pagina.

7. Instellingen (beltoon, belvolume, automatisch inschakelen en taal selecteren)
Ga met de toetsen

en

naar de optie Instellingen en druk op toets

. Het optiemenu Instellingen wordt weergegeven.

1ste instellingen menu

2de hoofdmenu
Hoofdmenu

Instellingen

Doorschakelen

Oproeptoon

Licht

Vol ringtoon

Instellingen

Zelfoproep tijd

Over

Taal

7.1 Beltonen aanpassen: ga met toetsen
optiemenu weergegeven.

en

naar de optie Oproeptoon en druk op toets

1ste instellingen menu
Instellingen

.Er wordt een tweede

2de instellingen menu
Oproeptoon

Oproeptoon

Deurpaneel

Vol ringtoon

Intercom

Zelfoproep tijd

Deurbel

Taal

Beltonen van deurpaneel, intercom en deurbel wijzigen: ga met toetsen en naar de gewenste optie en druk
op toets
. Het menu Select. toon wordt weergegeven. Selecteer de gewenste beltoon met toetsen en . Druk op
toets om het scherm te verlaten en terug te keren naar het tweede menuscherm.

2de instellingen menu
Oproeptoon
Deurpaneel

|Selectiescherm
Select. toon
Huidige:

12

Intercom
Deurbel

Druk op toets

om terug te keren naar het menu Instellingen.

2de optiemenu

1ste selectiescherm

Oproeptoon

Instellingen

Deurpaneel

Oproeptoon

Intercom

Vol ringtoon

Deurbel

Zelfoproep tijd
Taal

Naar volgende pagina
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7.2 Belvolume instellen: ga met toetsen en naar de optie Vol ringtoon en druk op toets
.Het volgende optiemenu
wordt weergegeven. Selecteer het gewenste volume met toetsen en . Druk op toets
om het scherm te verlaten en
terug te keren naar het menu Instellingen.

1ste Instellingen menu

Aanpassen selectie
Aanpassen

Instellingen

Huidige:

Oproeptoon

6

Vol ringtoon
Zelfoproep tijd
Taal

7.3 Tijd voor automatisch inschakelen instellen: ga met toetsen en naar de optie Zelfoproep tijd en druk op toets
Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Stel de gewenste tijd in met behulp van toetsen en . Druk op toets
om het scherm te verlaten en terug te keren naar het menu Instellingen.

1ste Instellingen menu

Aanpassen selectie
Aanpassen

Instellingen

Huidige:

Oproeptoon

30sec

Vol ringtoon
Zelfoproep tijd
Taal

Taal instellen: ga met toetsen

en

naar de optie Taal en druk op toets

1ste Instellingen menu

. Het optiemenu Taal wordt weergegeven.

Taal instellen
Taal

Instellingen
Oproeptoon

English

Vol ringtoon

Spanish

Zelfoproep tijd

French

Taal

Portugues

Selecteer de taal met toetsen en . Druk op toets
om de keuze te bevestigen en dan op toets
om het scherm te
verlaten en terug te keren naar het menu Settings (Instellingen). Druk op toets
om terug te keren naar het menu
Instellingen zonder wijzigingen aan te brengen. Om de taal Nederlands te selecteren ga met toets
naar onder en
selecteer Dutch.

Pantalla de selección

1ª Pantalla de selección
Instellingen

Idioma
English

Oproeptoon

Spanish

Nvol ringtoon

French

Zelfoproep tijd

Portugues

Taal

Naar volgende pagina
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MONITOR VESTA2 SE GB2
GEBRUIKERSMENU
Vervolg van vorige pagina.
Druk op toets
om naar het tweede hoofdmenu te gaan.

1ste Instellingen menu

2de Instellingen menu

Instellingen

Hoofdmenu

Oproeptoon

Doorschakelen

Vol ringtoon

Licht

Zelfoproep tijd

Instellingen

Taal

Over

8. Over (Info) (informatie, standaardinstellingen en functies invoeren):
Ga met toetsen
en
gemaakte selecties.

naar de optie Over en druk op toets

2de Instellingen menu

. Het menu Over wordt weergegeven met daarin de

Informatie menu

Hoofdmenu
Doorschakelen

Over

S/W:

00.02.03

Licht

Addr:

00.00

Instellingen

Video STD:

AUTO

Over

Herstellen

8.1 Standaardinstellingen herstellen: druk op toets
om de standaardinstellingen te herstellen. Er wordt een scherm
weergegeven met de tekst Herstellen?. Druk nogmaals op toets
om bevestigend te antwoorden en de
standaardinstellingen uit hoofdstuk 7. 'Instellingen' te herstellen (beltoon, belvolume en zelfoproep tijd) (zie pagina 23) of
druk op toets om terug te keren naar het voorgaande scherm zonder deze functie uit te voeren.

Informatie menu
Over

S/W:

00.02.03

Addr:

00.00

Video STD:

AUTO

Herstellen ?

Herstellen

8.2 Functiecodes invoeren: druk in het menu Over 4 seconden lang op toets
om naar het scherm te gaan waar u
functiecodes kunt invoeren. Het menu Installateurs menu (Functies invoeren) wordt weergegeven.

Informatie menu
Over

S/W:

Installateurs menu

00.02.03

Addr:

00.00

Video STD:

AUTO

[ 0000 ]

Restaurar

Naar volgende pagina
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MONITOR VESTA2 SE GB2
GEBRUIKERSMENU
Vervolg van vorige pagina.

Voer het eerste cijfer van de functiecode in met behulp van toetsen en en druk dan op toets
om naar het volgende
cijfer te gaan; herhaal de voorgaande stappen totdat de gehele functiecode is ingevoerd. Bevestig de functiecode door op
toets ...... te drukken. Druk op toets om terug te keren naar het vorige scherm. (De functiecodes staan vermeld op pagina
26)

Informatie menu
Installateurs menu

Over

[ 8000 ]

S/W:

00.02.03

Addr:

00.00

Video STD:

AUTO

Herstellen

Functiecodes:
* [8000]: Hoofdmonitor (fabrieksinstelling).
[8004]: Bewakingsmonitor.
[8016]: Menu niet actief als BUS bezig is
(2) [9015]: Intercomgesprekken ingeschakeld.
[9017]: Zonder Dokters modus (standaard)

Secundaire monitor 1 t/m 3.
* [8001] t/m [8003]:
*

[8005]: Zonder bewakingsmonitor (fabrieksinstelling).

(1) [8017]: Menu wel actief als BUS bezig is.

[9016]: Intercomgesprekken niet ingeschakeld (standaard)
[9018]: Met Dokters modus.

woning kan slechts één hoofdmonitor hebben: eventuele andere monitors in de woning moeten worden geconfigureerd als
* Elke
secundaire monitors.
(1) Aanbevolen wordt om functiecode [8017] in te voeren als er meer dan één monitor in de woning aanwezig is en

intercomgesprekken worden gebruikt.
(1) (2) Aanbevolen wordt om de functiecodes [8017] en [9015] in te voeren om intercomgesprekken tussen woningen te

kunnen maken.
Druk op toets
om terug te keren naar het tweede hoofdmenu.

Informatie menu

2de Hoofdmenu

Over

S/W:

Hoofdmenu

00.02.03

Addr:

00.00

Video STD:

AUTO

Doorschakelen
Licht
Instelingen
Over

Herstellen

Druk op toets

of

om het hoofdmenu te verlaten.

2de Hoofdmenu
Hoofdmenu
Doorschakelen
Licht
Instellingen
Over

Monitor in rust

MONITOR VESTA2 SE GB2
DE MONITOR REINIGEN
- Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of andere reinigingsmiddelen die zuren, azijn of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte, niet-pluizende en enigszins bevochtigde doek.
- Nadat u de monitor hebt gereinigd, wrijft u deze na met een zachte, droge, niet-pluizende doek.
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