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MONITOR VESTA2 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.
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MONITOR VESTA2 GB2
SYSTEEMKENMERKEN
-

Handsfree monitor
TFT-kleurenscherm 4,3-inch
Monitor met eenvoudige installatie (niet-gepolariseerde 2-draads BUS).
Capacitieve toetsen voor het opvragen en selecteren van menufuncties:
Gebruikersmenu:
- Beelden deurpaneel weergeven.
- Camerabeelden weergeven (D-CAM-GB2-module vereist).
- Intercom voor gesprekken tussen woningen.
- Intercom voor gesprekken binnen een woning.
- Oproep naar de bewakingsmonitor.
- Niet storen-stand (oproepen van deurpaneel of intercom worden niet ontvangen).
- Oproep doorverbinden (GSM-GB2-module vereist).
- Instellingen: Beltoon, belvolume, tijd automatisch inschakelen en taal.
- Info: Informatie, standaardinstelling herstellen en toegang tot functies invoeren.
Installateurs menu:
- Monitor als hoofdmonitor of secundaire monitor (slave 1, slave 2 of slave 3). Maximaal 4 monitoren per woning.
- Bewakingsmonitor.
- Menu voor tweede deuropener activeren.
- Menu bekijken wanneer de bus bezig is.
- Intercomgesprekken tussen woningen activeren.

-

Instellingenmenu voor scherm en volume: (tijdens zelfoproep of gesprek).
- Contrast.
- Helderheid.
- Kleur.
- Monitorvolume.
Toets voor gesprek beginnen/beëindigen; in stand-by wordt het beeld van het deurpaneel weergegeven.
Deuropener.
'Dokterstand'-functie (deur automatisch openen).
Aan/uit-LED.
'Niet storen-stand' - LED brandt continu/dokterstand - LED knippert langzaam.
Verschillende beltonen om aan te geven waar de oproep vandaan komt (deurpaneel, intercom of woningdeur).
Dipschakelaars voor het instellen van het monitoradres (oproepcode) en het einde van de lijn.
Ingang voor externe deurbel.
Uitgang voor extra oproep signaal (SAR-12/24).

GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
- De bezoeker drukt op de beldrukker van de woning om aan te bellen; met geluid wordt aangegeven dat er wordt
gebeld en de LED gaat branden. Als de spraakfunctie is geactiveerd, geeft deze het bericht 'U hebt aangebeld'. Op
dat moment ontvangt de monitor in de woning de oproep. Tijdens de oproep kan de bezoeker van gedachten
veranderen en op de bel van een andere woning drukken. In dat geval wordt de oorspronkelijke oproep 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.
- Druk op de toets
van de monitor om een gesprek te beginnen; op het deurpaneel gaat de LED branden. Als de
spraakfunctie is ingeschakeld, geeft deze het bericht 'U kunt nu spreken' ter bevestiging dat het gesprek is geactiveerd.
- 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.
- U kunt de deur openen door tijdens een oproep of gesprek op de toets

te drukken: met één keer drukken wordt de

deur vijf seconden geopend en gaat de LED vijf seconden branden. Als de spraakfunctie is ingeschakeld, geeft deze
bij het deurpaneel het bericht 'De deur is geopend'.
- De beschrijving van de functietoetsen vindt u op pagina 4.
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MONITOR VESTA2 GB2
BESCHRIJVING VAN DE MONITOR
a
h
b

i

c

1

ON

j

2
3
4
6

DIP

5

d

k

e
l

f
g

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Microfoon.
TFT-kleurenscherm 4,3-inch.
Afsluiten/beëindigen toets.
Menu toetsen.
'Niet storen'-knop/indicator.
Gesprek beginnen/beëindigen toets. Tijdens
stand-by: Beeld deurpaneel wordt weergegeven.

g. Deuropener toets
Tijdens stand-by: 10 seconden lang indrukken
om de 'dokterstand'-functie te
activeren/deactiveren (functiecode [9018]
moet geactiveerd zijn).
h. Bevestigingsgaten.
i. Horizontale kabelingang.
j. Aansluiting.
k. BUS-aansluitingen.
l. Dipschakelaars voor configuratie

Menu toetsen en status-LED's:
Aan/uit-LED.
Toets: Oproep/gesprek beëindigen.
Tijdens stand-by: Menu oproepen/verlaten.

Menu oproepen en functies selecteren.
Pijl omlaag toets

‚Niet storen'-functie activeren/deactiveren.
LED brandt: 'niet storen'-functie geactiveerd.
LED knippert: 'dokterstand' geactiveerd.
LED uit: functie is niet geactiveerd.

Pijl omhoog toerts.
Vorig menu toets.

Connector aansluitingen en dipschakelaar:

3
4
6

DIP

5

(GEEL): NIET GEBRUIKEN
(ZWART): MASSA/AARDE
(ROOD): EXTERNE BEL
(GROEN): HZ(WIT):
HZ+

DIP

2

ON

ON

1
3

3

4

5

6

6

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

L1
L2

DIP

2

5

1

4

Schakelaar nº: 1 2 3 4 5
AAN waarde: 1 2 4 8 16

2

Dipschakelaar waardes

1

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.
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.

ON

Aansluitpunten:
L1, L2: BUS-aansluiting (niet-gepolariseerd).
HZ+, HZ-: Aansluiting deurbel.
EXTERNE BEL, AARDE: Aansluiting voor Externe bel (SAR12/24).(maximaal 12 Vdc/50 mA).
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MONITOR VESTA2 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.

Dip6 op AAN
ON
1

DIP
2

3

4

5

6

Dip6 op UIT
ON
1

DIP
2

3

4

5

6

Dip1 tot Dip5: Voor het instellen van de monitor code (adres 0 tot 31).

Code 09

Code 00
ON
1

DIP
2

3

4

5

6

ON
1

Code 01
ON
1

3

4

5

1

6

3

4

5

1

1

6

3

4

5

1

1

6

3

4

5

1

1

6

3

4

5

1

1

6

3

4

5

1

1

6

3

4

1

1

5

6

3

4

3

4

3

4

5

6

3

4

5

6

3

4

1

5

6

3

4

5

6

ON
1

5

6

3

4

2

3

4

5

6

1

DIP
2

3

4

5

ON
1

6

3

4

5

ON
1

6

3

4

5

ON
1

6

DIP
2

3

4

5

ON
1

6

DIP
2

3

4

5

5

6

ON
1

6

DIP
2

3

4

5

6

Code 26

5

6

ON
1

DIP
2

3

4

4

5

6

ON
1

DIP
2

3

4

5

6

ON
1

DIP
2

3

4

5

6

ON
1

DIP
2

3

4

5

6

Code 31
DIP

2

3

Code 30
DIP

2

2

Code 29

Code 25

DIP
2

DIP

Code 24

DIP
2

1

DIP

Code 28

Code 23

DIP
2

6

Code 22

DIP
2

5

Code 21

DIP
2

4

ON

Code 17
DIP

2

6

DIP
2

3

ON

Code 20

5

ON

Code 08
ON

1

Code 16
DIP

2

4

ON

Code 07
ON

6

Code 15
DIP

2

3

ON

Code 06
ON

5

DIP
2

2

ON

Code 14
DIP

2

4

ON

Code 05
ON

3

DIP

Code 19

Code 13
DIP

2

2

ON

Code 04
ON

1

Code 12
DIP

2

6

DIP

ON

Code 03
ON

5

Code 11
DIP

2

4

ON

Code 02
ON

3

ON

Code 10
DIP

2

DIP
2

Code 27

Code 18

5

6

ON
1

DIP
2

3

4

5

6
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MONITOR VESTA2 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.

1

2

3
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MONITOR VESTA2 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.

1

2

3
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MONITOR VESTA2 GB2
BEDIENING
Beschrijving van de monitor bij een oproep en bij een gesprek:

Gesprek geactiveerd.
Deur 1 geactiveerd.
Deur 2 geactiveerd.
Oproep-/gesprekstijd verstreken.

1

2

00:30

DS-1

Deurpaneel waar is aangebeld.

Oproep/gesprek beëindigen.

Gesprek beginnen/beëindigen.
Deuropener activeren.

1.1 Een oproep ontvangen vanaf het deurpaneel:
Als 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.

00:30

DS-1

Bij aanbellen opent u de deur door op de deuropenertoets te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5
seconden geopend.
Vervolg op volgende pagina
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MONITOR VESTA2 GB2
BEDIENING
Vervolg van vorige pagina.

1.2 De oproep wordt niet beantwoord (bewoner is niet beschikbaar):
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.

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. U kunt de oproep beëindigen door op toets
te drukken.
Bij aanbellen opent u de deur door op toets

te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend.

00:30
Bij aanbellen opent u de deur door op de
deuropenertoets te drukken; met één keer
drukken wordt de deur 5 seconden geopend

DS-1

1.4 Een oproep vanaf het deurpaneel 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. U beantwoordt de oproep door op toets

te drukken. De spreektijd is

anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets
wordt gedrukt. Bij aanbellen of in een gesprek opent u de deur door
op toets
te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend.

00:30
Gesprek beginnen/beëindigen.

DS-1

Bij aanbellen of in een gesprek opent u de
deur door op de deuropenertoets te drukken;
met één keer drukken wordt de deur 5
seconden geopend.

Vervolg op volgende pagina

MONITOR VESTA2 GB2
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BEDIENING
Vervolg van vorige pagina.

1.5 'Dokterstand'-functie (deur automatisch openen):
Beschrijving:
In de 'dokterstand' wordt deuropener 1 automatisch geactiveerd; 6 seconden nadat bij het deurpaneel is
aangebeld, wordt de deur geopend zonder dat er een gesprek is en zonder op de deuropenertoets
te drukken.
Zonder dat de bezoeker dit merkt, komt hij/zij in beeld op de hoofdmonitor van de bewoner. Na 40 seconden
eindigt de oproep en wordt het systeem vrijgegeven.
Dokterstand inschakelen:
Voer functiecode [9018] in bij Installateurs menu (Functies invoeren) (zie pagina 24 en 25).

Installateurs menu

[ 9018 ]

Dokterstand activeren:
De monitor moet op stand-by staan om de dokterstand te kunnen activeren. Druk dan 10 seconden lang op toets
De status-LED
gaat knipperen om aan te geven dat de dokterstand geactiveerd is.

.

Dokterstand opheffen:
De monitor moet op stand-by staan om de dokterstand te kunnen opheffen. Druk dan 10 seconden lang op toets
De status-LED
gaat uit om aan te geven dat de dokterstand niet langer actief is.

.

Belangrijk:
Als u de Niet storen-stand activeert terwijl de dokterstand actief is, wordt de dokterstand geannuleerd; de status-LED
gaat dan continu branden in plaats van knipperen.
Als u de Niet storen-stand daarna opheft, wordt de geannuleerde dokterstand weer actief en gaat de status-LED weer
knipperen.

1.6 Taal instellen:
Taal instellen:
Druk op toets
daarna 2x op toets
Druk op toets
en druk 3x op toets (Idioma)
Druk 1x op toets
Druk 3x op toets (Dutch) en 1 x op toets
(OK)
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MONITOR VESTA2 GB2
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 met toetsen
en . Druk op toets
om door te gaan naar de volgende optie, Volume, of druk op toets
.....om het 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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MONITOR VESTA2 GB2
GEBRUIKERSMENU
Beschrijving van de menu toetsen:

Hoofdmenu
Camera/Deur
Intercom oproep

Menu oproepen en functie selecteren.
Pijl omlaag toets.

Terug kijken
Niet storen

Pijl omhoog toets.
Vorig menu toets.
Menu verlaten toets.

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

Hoofdmenu
Hoofdmenu
Camera/Deur
Intercom oproep
Terug kijken
Niet storen

Scroll met toetsen

en

door de verschillende opties en ga naar het secundaire scherm.

Hoofdmenu
Hoofdmenu

Tweede hoofdmenu
Hoofdmenu

Camera/Deur

Doorschakelen

Intercom oproep

Licht

Terug kijken

Instellingen

Niet storen

Over

Vervolg naar volgende pagina
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MONITOR VESTA2 GB2
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

Hoofdmenu
Hoofdmenu

Selecteer

Camera/Deur

Deurpaneel-1

Intercom oproep

Deurpaneel-2

Terug kijken

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.
De verbinding duurt 30 seconden of totdat opnieuw op toets
wordt gedrukt. Druk op toets
om een audio- en
videocommunicatie tot stand te brengen met het geselecteerde deurpaneel. Op het scherm wordt het pictogram
....weergegeven. De spreektijd is anderhalve minuut of totdat opnieuw op toets
of wordt gedrukt. Bij aanbellen of
in een gesprek opent u de deur door op toets
te drukken; met één keer drukken wordt de deur 5 seconden geopend.

00:30

DS-1

Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer de gespreksstand is ingeschakeld.

00:30

DS-1

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

en
en

Optiemenu

Hoofdmenu
Hoofdmenu
1ª Pantalla
de menú

Selecteer

Camera/Deur

Camera-1

Intercom oproep

Camera-2

Terug kijken

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

Vervolg naar volgende pagina
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2. Intercomgesprekken:
Ga met toetsen
weergegeven.

en

naar de optie Intercom oproep en druk op toets

Hoofdmenu

. Het volgende optiemenu wordt

Optiemenu

Hoofdmenu

Selecteer

Camera/Deur

Namenlijst

Intercom oproep

Portier oproepen

Terug kijken

Interne oproep

Niet storen

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 [8017] en [9015] in de monitor (zie Installateurs menu (Functies invoeren) op
pagina 24 en 25).

Optiemenu

Optiemenu oproep uit Namenlijst
Namenlijst

Selecteer
Namenlijst

[00]

Portier oproepen

[01]

Interne oproep

[02]
[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...

Vervolg 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.

Vervolg naar volgende pagina
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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, kunt u op toets
drukken 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

GU

Namenlijst
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 intercom oproep 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.

Vervolg naar volgende pagina
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2.3 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, kunt u op toets drukken 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).

Optie menu

Tijdens een intercom oproep

Selecteer
Namenlijst
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

Tijdens een gesprek

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.

Vervolg naar volgende pagina
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3. 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 optroep

1 uur

Terug kijken

8 uur

Niet storen

Altijd

3.1 De Niet storen-stand activeren: ga met toetsen en naar de optie Altijd en druk op toets
. De status-LED
gaat branden 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 3.4 'Niet storen-stand opheffen' op pagina 20 om de Niet storenstand op te heffen.
Let op: U bent nu niet bereikbaar!

Optiemenu
Niet storen
Normaal
1 uur
8 uur
Altijd

3.2 Niet storen-stand voor 1 uur activeren: ga met toeten en naar de optie 1 uur en druk op toets
. De statusLED gaat branden 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 3.4 'Niet storenstand opheffen' op pagina 20 om de Niet storen-stand op te heffen voordat het uur is beëindigd.
Let op: U bent nu niet bereikbaar!

Optiemenu
Niet storen
Normaal
1 uur
8 uur
Altijd

Vervolg naar volgende pagina
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Niet storen-stand voor 8 uur activeren: ga met toetsen en naar de optie 8 uur en druk op toets
. De statusLED
gaat branden 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 3.4 'Niet
storen-stand opheffen' op pagina 20 om de Niet storen-stand op te heffen voordat het uur is beëindigd.
Let op: U bent nu niet bereikbaar!

Optiemenu
Niet storen
Normaal
1 uur
8 uur
Altijd

3.4 Niet storen-stand opheffen: druk op de status-LED
toetsen en naar de optie Normaal en druk op toets
opgeheven.

om het optiescherm Niet storen weer te geven, ga dan met
. De status-LED gaat uit om aan te geven dat de functie is

Monitor op stand-by

Optiemenu
Niet storen
Normaal
1 uur
8 uur
Altijd

4. Oproepen doorsturen (GSM-GB2-module vereist):
Ga met toetsen
weergegeven.

en

naar de optie Doorschakelen en druk op toets

Tweede hoofdmenu

. Het optiemenu Doorschakelopties wordt

optiemenu

Hoofdmenu

Doorschakelopties

Doorschakelen

Nt doorschak

Licht

Bij gn antwrd

Instellingen

Doorschakel

Over

Pas nrs. aan

Tel:

Vervolg naar volgende pagina
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Telefoonnummers wijzigen (vaste lijn of mobiel): ga met toetsen en naar de optie Pas nrs. aan en druk op
toets
om het scherm Voer nummer in weer te geven; daar kunt u een telefoonnummer invoeren of wijzigen.

Optiemenu

Nummer bewerken

Doorschakelopties
Nt doorschak

Voer nummer in

0

Bij gn antwrd
Doorschakel
Pas nrs. aan

Tel:

Druk op toets
en voer het eerste cijfer in met behulp van toetsen en . Druk dan op toets
om het volgende
cijfer in te voeren; herhaal de voorgaande stappen totdat het volledige telefoonnummer is ingevoerd. Druk op toets
....om het telefoonnummer op te slaan en het scherm te verlaten.

Nummer bewerken
Voer nummer in

6

Nummer bewerken
Voer nummer in

6191718XX

Daarna wordt het scherm Doorschakelopties weergegeven met daarin het gewijzigde telefoonnummer. Selecteer de
gewenste doorstuuroptie met toetsen en
. Druk dan op toets
om te bevestigen en op toets
om het
menu te verlaten

Optiemenu
Doorschakelopties

Doorschakel

Oproepstand deurpaneel: niet doorsturen
Oproepstand deurpaneel: doorsturen indien niet binnen
30 seconden beantwoord.
Oproepstand deurpaneel: onmiddellijk doorsturen.

Pas nrs. aan

Telefoonnummer bewerken (vaste lijn of mobiel).

NT doorschak
Bij gn antwrd

Tel: 6191718XX

Op het tweede optiemenu staat het pictogram

als de geselecteerde optie met doorsturen is.

Tweede hoofdmenu
Hoofdmenu
Doorschakelen
Licht
Instellingen
Over

Vervolg naar volgende pagina
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5.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.

Instellingen menu

Tweede hoofdmenu
Hoofdmenu

Instellingen

Dooschakelen

Oproeptoon

Licht

Vol ringtoon

Instellingen

Zelfoproep tijd

Over

Taal

5.1 Beltonen aanpassen: ga met toetsen
optiemenu weergegeven.

en

naar de optie Oproeptoon en druk op toets

Instellingen menu
Instellingen

.Er wordt een tweede

Oproeptoon menu
Oproeptoon

Oproeptoon

Label naam

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.

Oproeptoon menu
Oproeptoon
Label naam

Selectiescherm
Select. toon
Huidige:

12

Intercom
Deurbel

Druk op knop

om terug te keren naar het menu Instellingen.

Tweede optiemenu

Optiemenu

Oproeptoon

Instellingen

Label naam

Oproeptoon

Intercom

Vol ringtoon

Deurbel

Zelfoproep tijd
Taal

Vervolg naar volgende pagina
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5.2 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.

Instellingen menu

Aanpassen
Aanpassen

Instellingen

Actueel:

Oproeptoon

6

Vol ringtoon
Zelfoproep tijd
Taal

5.3 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.

Instellingen menu

Aanpassen
Aanpassen

Instellingen

Actueel:

Oproeptoon

30sec

Vol ringtoon
Zelfoproep tijd
Tijd

5.4 Taal instellen: ga met toetsen

Instellingen menu

en

naar de optie Taal en druk op toets

. 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.

Taal instellen

Instellingen menu
Instellingen

Taal
English

Oproeptoon

Spanish

Vol ringtoon

French

Zelfoproep tijd

Portugues

Taal

Vervolg naar volgende pagina
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Druk op toets
om naar het tweede hoofdmenu te gaan.

Instellingen menu

Tweede hoofdmenu

Instellingen

Hoofdmenu

Oproeptoon

Doorschakelen

Vol ringtoon

Licht

Zelfoproep tijd

Instellingen

Taal

Over

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

naar de optie Over en druk op toets

Tweede hoofdmenu

. Het menu Over wordt weergegeven met daarin de

Informatie menu

Hoofdmenu

Over

Doorschakelen

H/W:

a1.1

Licht

S/W:

00.02.02

Instellingen

Addr:

00.00

Over

Herstellen

6.1 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 5. 'Instellingen' te herstellen (beltoon, belvolume en zelfoproep tijd) (zie pagina
22) of druk op toets om terug te keren naar het voorgaande scherm zonder deze functie uit te voeren.

Informatie menu
Over

H/W:

a1.1

S/W:

00.02.02

Addr:

Herstellen ?

00.00

Herstellen

6.2 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

Installateurs menu

H/W:

a1.1

S/W:

00.02.02

Addr:

[ 0000 ]

00.00

Herstellen

Vervolg naar volgende pagina

25

MONITOR VESTA2 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 25.)

Informatie menu
Installateurs menu

Over

[ 8000 ]

H/W:

a1.1

S/W:

00.02.02

Addr:

00.00

Herstellen

Functiecodes:
Hoofdmonitor (fabrieksinstelling).
* [8000]:
[8004]: Bewakingsmonitor.


[8014]: Met menu voor tweede deuropener.
[8016]: Menu niet actief als BUS bezig is
(standaardinstelling).
(2) [9015]: Intercomgesprekken ingeschakeld.

* [8001] t/m [8003]: Secundaire monitor 1 t/m 3.
[8005]: Zonder bewakingsmonitor (fabrieksinstelling).
* menu voor tweede deuropener (standaardinstelling).
[8015]: Zonder
1) [8017]: Menu wel actief als BUS bezig is.
[9016]: Intercomgesprekken niet ingeschakeld (standaardinstelling).

woning kan slechts één hoofdmonitor hebben: eventuele andere monitors in de woning moeten worden
* Elke
geconfigureerd als 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
Over

Hoofdmenu

H/W:

a1.1

S/W:

00.02.02

Addr:

Tweede hoofdmenu

00.00

Doorschakelen
Licht
Instellingen
Over

Herstellen

Druk op toets

of

om het hoofdmenu te verlaten.

Tweede hoofdmenu
Hoofdmenu
Doorschakelen
Licht
Instellingen
Over

Monitor in stand-by
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Druk tijdens een oproep, gesprek of automatisch inschakelen op toets
om de deur te kiezen die moet worden
geopend. Het volgende optiemenu wordt weergegeven. Selecteer met toetsen
en
deur1 1 of deur2 2

Scherm voor tweede deuropener
00:30

00:30
1
2

DS-1

Druk vervolgens op toets

DS-1

.
Deur 1 geactiveerd.

1

00:30

DS-1

BELANGRIJK: Voor de monitor moet functiecode [8014] geactiveerd zijn (zie Installateurs menu op pagina 24 en 25).

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.
- Reinig de monitor altijd door de doek van boven naar beneden te
bewegen.
- Nadat u de monitor hebt gereinigd, wrijft u deze na met een zachte,
droge, niet-pluizende doek..

MONITOR VESTA2 GB2
NOTITIES
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“Terug kijken” menu optie (MM-GB2 module en FA-GB2 voeding zijn hiervoor nodig):
Beschrijving van de menu toetsen:
Menu push buttons and status LEDs:
Menu oproepen en functies selecteren.
Hoofd menu
Camera/Deur
Intercom oproep
Terug kijken

Menu blader omlaag toets.
Handmatig opname maken: Tijdens een oproep
of gesprek.
Menu blader omhoog toets.

Niet storen

Menu terug toets.
Status LED:
LED AAN: Spanning aanwezig.
Knipperen: Gemiste oproepen nog niet
bekeken.
Als druk toets:
Status LED knippert: Druk op de toets voor
toegang tot het “Terug kijken” menu.
Status LED brand: Enter/verlaten menu mode.
Opmerking: De monitor maakt een automatische video opname van 6 seconden na het ontvangen van een
oproep van het buitendeurpaneel. Alleen mogelijk met een MM-GB2 module en een FA-GB2.

Bekijken deurpaneel oproep/camera video’s en wissen video’s (MM-GB2 module en FA-GB2 voeding nodig):
Om het menu op te roepen, moet de monitor in de stand-by stand staan. Druk op de toets
eerste opties van het hoofdmenu weer te geven.

om het scherm met de

Hoofdmenu
Hoofdmenu
Camera/Deur
Intercom
Terug kijken

Niet storen

Om de video’s van oproep/camera terug te kijken, gebruik de toetsen en om naar de optie „Terug kijken“ te gaan en
druk op de toets
. Het volgende selectie scherm wordt weergegeven. Met de toetsen en zoekt u de gewenste
video op. De duur van elke opgenomen video is 10 seconden.

Hoofdmenu

Selectie scherm

Hoofdmenu
Camera/Deur
Intercom
Terug kijken
Niet storen
2016/02/02

17 : 46' : 12"

Vervolg naar volgende pagina
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Om een geselecteerd video te wissen, druk op de toets
. “Wissen?” wordt weergegeven op het scherm. Druk op de
toets
om het wissen te bevestigen of druk op de toets
om het wissen te annuleren en terug te keren naar het
vorige menu.

Selectie scherm

Selectie scherm

2016/02/02

2016/02/02

17 : 46' : 12"

To exit option “Playback” and return to the ﬁrst menu screen, press push button

17 : 46' : 12"

Wissen?

.

Hoofdmenu

Selectie scherm

Hoofdmenu
Camera/Deur
Intercom
Terug kijken
Niet storen
2016/02/01

15 : 32' : 25"

Om het gebruikers menu van de monitor's te verlaten, druk op de toets
Hoofdmenu

of

.

Monitor in standby

Hoofdmenu
Camera/Deur
Intercom
Terug kijken
Niet storen

Om de datum en tijd te wijzigen, ga naar de optie “Instellingen” (als beschreven op pagina 22) en druk dan voor 3
seconden op de toets . Het volgende scherm met datum&tijd wordt weergegeven. Druk op de toets
om door de
datum en tijd te bladeren. Gebruik de toetsen en om de waarde te wijzigen. Om de nieuwe ingevoerde waarde op
te slaan druk op de toets . Om het menu te verlaten druk op de toets
.

Instellingen menu
Instellinge

Datum en tijd instellingen scherm
Datum&Tijd

Oproeptoon

2016 - 02 - 03

Vol ringtoon

10 : 51 : 40

Zelfoproep tijd
Taal

MONITOR VESTA2 GB2
NOTITIES
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Sistemas de comunicación S.A.

golmar@golmar.es
www.golmar.es
info@vercoma.nl
www.vercoma.nl

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

