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VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

- Handsfree monitor.

- 3,9" TFT kleuren scherm.

- Monitor voor eenvoudige installatie (2-draads bus ongepolariseerd).

- Capacitieve voor toegang en selecteren van de menu opties.

- Gebruikers menu.

- Installateurs setup.

- Scherm instellingen en volume aanpassing via menu.

- Opnemen / beëindigen  druktoets.

- Deuropenertoets.

- Indicatie Leds.

- Configuratie dip-switch voor adressering van de monitor code (oproep code).

- 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 de spanning erop wordt gezet, controleer de aansluiting tussen buitendeurpaneel, voeding, 
splitters en monitoren.

- Volg altijd de informatie die is bijgevoegd.

EIGENSCHAPPEN

WERKING SYSTEEM

- Om een oproep te plaatsen, druk op de beldrukker behorende bij het appartement; een 
akoestische toon zal hoorbaar zijn ter bevestiging dat de beldrukker is ingedrukt en de LED     zal 
gaan branden. Indien de spraak synthese actief is zal “u heeft aangebeld” hoorbaar zijn. De 
oproep zal nu in het appartement worden ontvangen. Gedurende de oproep kan de bezoeker 
zijn oproep corrigeren door op de juiste beldrukker te drukker, de eerdere oproep wordt dan 
geannuleerd.

- Een oproep duurt 40 seconden. Zonder dat de bezoeker het weet zal het beeld verschijnen op de 
master monitor. Voor Kit (villa) toepassing: zal het beeld worden weergeven op de monitor 
ingesteld als (met code 0 “appartement 1" of monitor met adres code16 indien een oproep 
geplaatst naar “appartement 2").
Indien de oproep niet binnen de 40 seconden wordt beantwoord zal de LED    uitgaan en is het 
systeem weer in rust.

- Om een oproep te beantwoorden druk op de toets     van de monitor; de LED   op het buitendeurpaneel 
zal gaan branden.

- Communicatie duurt ongeveer 1½ minuut of totdat op de toets     wordt gedrukt. Wanneer de 
communicatie is beëindigd zullen de LED’s     en     uit gaan en het systeem is weer in rust. 
Indien de spraak synthese actief zal “het gesprek is beëindigd” hoorbaar zijn.

- Om de deur te openen drukt men op de deuropenertoets        gedurende het gesprek: met een 
korte druk zal de deur voor 5 seconden vrij worden gegeven, de LED     zal 5 seconden branden. 
Indien de spraak synthese actief zal “deur is open” hoorbaar zijn.

- De beschrijving van de toetsen staat op pagina 3.

*( )

*( ) Voor meer informatie zie de gebruikers handleiding “TVESTA GB2 (cod. 50121653)”.
https://doc.golmar.es/search/manual/50121653
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BESCHRIJVING MONITOR

Instellen monitor code/adressering (oproep code):
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a.  Microfoon.
b.  3.9" TFT kleuren scherm.
c.  Menu toetsen capacitief.
d.  Indicatie leds.
e.  Functie toetsen.
f.   Luidspreker.

g.  Bevestigingsgaten.
h.  Horizontale bedrading doorvoer.
i.   Bus aansluitklemmen.
j.   Connector.
k.  Configuratie dip-switch.

Aannemen/ beëindigen communicatie.
Tijdens standby: Spy functie.

Ind ien  geheugen modu le  MM-GB2 
aanwezig zal hiermee de laatste opname 
worden weergegeven.

Deuropenertoets.

Voeding indicatie LED.

LED indicatie welke aangeeft dat er 
opnames zijn welke nog niet bekeken zijn.

LED “Niet storen” instelling actief .

Functie toetsen: Indicatie leds:

VESTA

CODE 0

APP 1

VESTA

CODE 0 CODE 16

APP 1

Kit 1 appartement  Kit 2 appartementen

INSTALLATIE MONITOR

1.60m
   x 4 30

Gebruik de schroeven 
van de inbouwdoos.

Opbouw InbouwdoosPositionering

*( )

*( )

Gebouw

1 2 3

ON

Voorbeeld: 0 + 0 + 4 +0+16 = 20

Switch nummer: 1    2    3    4    5

ON waarde:        1    2    4    8   16

DipSwicth waardes DIP

4 5 6

Dip6: Plaats deze op ON indien de monitor een laatste monitor is, bij 
monitoren welke doorgelust dient deze op OFF te staan.

Dip1 a Dip5: Instellen van de adressering/code (adres/code 0 tot 31).
Alle switches op OFF geeft de waarde 0. De waarde van de switches 

wanneer op ON staat hieronder in de tabel.
De waarde wordt bepaalt door het optellen van de waarde wanneer 
de switch op ON staat:

VESTA

APP 2

Kit 2 appartementen: De monitor met code 16 is de laatste,
                               eindweerstand dip 6 moet op ON staan.

1( )

1( )

*( ) Voor meer informatie zie de gebruikers handleiding “TVESTA GB2 (cod. 50121653)”.
https://doc.golmar.es/search/manual/50121653
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Beschrijving monitor: het scherm dat wordt weergegeven tijdens een gesprek.
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*( ) Voor meer informatie zie de gebruikers handleiding “TVESTA GB2 (cod. 50121653)”.
https://doc.golmar.es/search/manual/50121653

*( )

DS-1  00:30

Buitendeurpaneel vanwaar de oproep komt.

Tijd / gesprekstijd.

Handmatige opname.
(module MM-GB2 is hiervoor nodig).

Instellingen: Scene, Helderheid en volume.

Voor het activeren van de “timer” extern licht
(module MM-GB2 is hiervoor nodig).

Weigeren oproep / Beëindigen communicatie.

REC

Extern licht geactiveerd (module MM-GB2 is hiervoor nodig).

Opname       Opname geactiveerd (module MM-GB2 is hiervoor nodig).

Communicatie met buitendeurpaneel.

Activeren deuropener.

Aannemen / Beëindigen communicatie.

1

Deur 1 of 2 geactiveerd.

Beantwoorden van een oproep vanaf een buitendeurpaneel.

Wanneer er een oproep wordt ontvangen zal er een melodie hoorbaar zijn op de monitor(en) en het 
beeld verschijnt op de master monitor zonder dat de bezoeker dit merkt. Indien een MM-GB2 
geheugen module is geplaatst zal deze automatisch een video van 10 seconden opnemen en de 
LED   zal gaan branden om aan te geven dat er een nieuwe opname is gemaakt. Om de 
communicatie te starten drukt op de toets       .

Communicatie duurt ongeveer 1½ minuut of totdat op de toets        wordt gedrukt.

Om de deur te openen druk op de deuropenertoets      tijdens het gesprek: met een korte druk zal de 
deur voor 5 seconden worden vrijgegeven.

DS-1  00:30

Aannemen / beëindigen communicatie.

Om de deur te openen, druk tijdens het gesprek op de deuropenertoets: door eenmaal kort te 
drukken wordt de door voor 5 seconden vrij gegeven.

Start / Stop communicatie.

Voor het activeren van de “timer” extern licht
(Module MM-GB2 is hiervoor noodzakelijk).

Instellingen: Scene, Helderheid en volume.

Handmatig opnemen.
(Module MM-GB2 is hiervoor noodzakelijk).
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