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INLEIDING

Wij danken en feliciteren u met de aankoop van dit product.
Onze inzet om klanten zoals u tevreden te stellen blijkt uit onze ISO-9001-certificering en uit de vervaardiging van 
producten zoals het product dat u net aangekocht hebt.
Dankzij de geavanceerde technologie binnenin en een nauwgezette kwaliteitscontrole kunnen de klanten en 
gebruikers genieten van de talloze prestaties van dit toestel. Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing nauwgezet om 
deze prestaties volledig te kunnen benutten en voor een correcte werking vanaf het eerste ogenblik.

INHOUDSOPGAVE
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

-    Gebruik geen excessieve krachten bij het aandraaien van de schroeven van de klemmenstrook van de monitor.
- Wanneer het toestel wordt geïnstalleerd of gewijzigd, doe dit dan zonder voeding.
- De installatie en wijziging van deze apparatuur moet worden uitgevoerd door erkend personeel.
- De installatie moet minstens 40 cm van andere installaties verwijderd zijn.
- Installeer de monitor op een droge plaats, beschermd tegen risico op lekkage en waterspatten.
- Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, vochtige, stoffige en rokerige omgevingen.
- Voordat u het toestel aansluit, controleer de aansluiting tussen deurpaneel, voeding, videoverdelers en   
monitoren.
- Volg altijd de aanwijzingen van deze handleiding op.
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KENMERKEN

- Handsfree monitor.
- 7" kleuren TFT-scherm.
- Monitor met vereenvoudigde installatie (niet-gepolariseerde bus met 2 draden).
- Monitor VESTA7 GB2/H, integreert gehoorapparaten met een T-stand via een inductielus, om een gesprek met een 

bezoeker te vergemakkelijken.
- Capacitieve toetsen voor toegang tot en selecteren van menuopties:
    Gebruikersmenu:
    - Het beeld van het deurpaneel/de deurpanelen weergeven.
    - Het beeld van de camera's weergeven (module D-CAM-GB2 vereist).
    - Activeren van de trappenhuisverlichting.
    - Intercom tussen woningen.
    - Over: Informatie en toegang tot de installateursmenu.
    - Configuratie: oproeptoon, oproepvolume, fabrieksinstellingen herstellen en instellen van de taal.

    Installateursmenu:
    - Monitor als hoofdmonitor of (secundaire monitor 1,  2 of  3). Tot 4 monitoren per woning.
    - Weergave van het aantal buitendeurpanelen (tot 4 buitendeurpanelen).
    - Weergave van het aantal camera's (tot 4 CCTV camera's, de module DQ-CAM Gb2 is vereist).
    - Het menu weergeven wanneer de BUS bezet is.
    - Activeer de onderlinge communicatie tussen de woningen.

     Beeldscherm en volume instellingen: (tijdens de zelfoproep of tijdens een gesprek).
    - Helderheid.
    - Kleur.
    - Contrast.
    - Volume van de monitor luidspreker.
- Capacitieve druktoets voor aangaan/beëindigen gesprek, toont in ruststand het beeld van het 1ste deurpaneel.
- Capacitieve druktoets voor deuropener 1 of activeren trappenhuisverlichting.
- Capacitieve druktoets voor deuropener 2, in rust wordt de „niet storen“ functie geactiveerd.
- Capacitieve druktoets voor een intercom oproep in dezelfde woning.
- Capacitieve druktoets voor toegang tot het menu.
- Monitor status LED’s.
- Verschillende oproeptonen om de afkomst van de oproep te onderscheiden (deurpaneel, intercom of voordeurbel).
- DIP-schakelaars voor het configureren van het adres van de monitor (oproepcode) en eindweerstand.
- Ingang voor oproep vanaf de deur van de etage voordeurbel.
- Uitgang voor een externe bel via relais SAR-12/24, (12Vdc/50mA  max.).

WERKING 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 heeft 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 oproep heeft een duur van 40 seconden,  het beeld verschijnt op de hoofdmonitor bij de ontvangst van de oproep zonder 
dat de bezoeker dit merkt. Voor de Pack: het beeld wordt weergegeven op de monitor (met code 0 "woning 1" of op de 
monitor met code 16 voor "woning 2")  bij de ontvangst van de oproep zonder dat de bezoeker dit merkt.

Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, zal de LED    uit schakelen en het intercomsysteem wordt weer 
vrijgegeven.

- Druk op de toets       van de monitor om een gesprek te beginnen; op het deurpaneel gaat de LED     branden. Bij een monitor met 
de inductielus VESTA7 GB2/H en het icoon     . Plaats het hoorapparaat ongeveer 20 cm van de monitor voor het beste geluid 
tijdens het gesprek.

- De communicatie duurt 1½ minuut of totdat de toets      of   opnieuw wordt ingedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, 
zullen de LED’s     en   uit schakelen en het systeem weer in rust zijn. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, hoort u het 
bericht "oproep is beëindigd" welke aangeeft dat het gesprek is beëindigd.

- Als u deur 1 of 2 wilt openen, drukt u op de bijbehorende toets      of       tijdens een gesprek of communicatie: een enkele 
druk activeert de deuropener gedurende vijf seconden, de led    zal ook gaan branden gedurende vijf seconden. Als de 
spraaksynthese is ingeschakeld, hoort u de tekst "deur is geopend" uit het buitendeurpaneel.

- De beschrijving van de functie toetsen is te vinden op pagina 4.
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BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Aansluitklemmen en dip-schakelaar:

(WIT):              HZ+

(GROEN):       HZ-

Aansluiteklemmen:

L1, L2:  BUS aansluiting (ongepolariseerd).

HZ+, HZ-:  Aansluiting voor etage deurbel.

SIGNAALGEVER, GND:  Aansluiting voor externe bel via (SAR-
12/24). (12Vdc/50mA max.).

Dip-schakelaar voor configuratie:

Dip6: configureer de end of line. Op AAN laten bij monitoren 
waarbij de kabelloop van de bus eindigt. Enkel op UIT 
plaatsen bij tussenliggende monitoren.
Dip1 tot Dip5: voor het configureren van het adres van de 
monitor (adres 0 tot 31).
De schakelaars in stand UIT hebben een nulwaarde.
In stand AAN zijn de waarden van de tabel in de bijlage 
toegekend. De code van de monitor zal gelijk zijn aan de som 
van de waarden van de schakelaars die op AAN geplaatst zijn.

123

ONDIP

456

L1

L2

(ROOD):         Signaalgever

(ZWART):       GND

(GEEL):          NIET IN GEBRUIK

Toets voor toegang tot het gebruikersmenu. OSD menu: Weergave beeld deurpaneel.

OSD menu: Onderlinge communicatie tussen 
woningen.

Menu toetsen:

4

1 2 3

ON DIP

4 5 6

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

Dip-schakelaar nº:      1    2    3    4    5

Waarde positie AAN:  1    2    4    8   16

Waarde tabel

Toets voor verlaten menu en selecteren.

Toets voor toegang tot het menu en selecteren.

MONITOR VESTA7 GB2

a. 7" TFT kleurenscherm.
b. Microfoon.
c. Toets aangaan/beëindigen gesprek

Stand-by: Zelfoproep.
d. Deuropenertoets 1. Stand-by: Activeren licht relais
e. Deuropenertoets 2. Stand-by: „niet storen“ modus als 

deze optie is geactiveerd brandt de LED         .
f...Toest voor beëindigen gesprek tijdens communicatie. 

Stand-by: Intercomoproep in dezelfde woning..
Tijdens zelfoproep: Selecteren van andere deurpanelen 

of camera’s in carrousel modus (indien aanwezig).
g. Stand-by: Toegang tot menu.                   (volgende)

    Tijdens zelfoproep: Selecteren van andere 
deurpanelen of camera’s in carrousel modus (indien 
aanwezig).
    Tijdens een gesprek: Selecteer een andere camera 

in carrousel modus (indien aanwezig).
h. Stand-by: Toegang tot het menu.
    Videobeeld actief: Beeld en volume instellingen.
i.  Doorvoer voor verticale kabel.
j.  Bevestigingssleuven voor montageplaat.
k. Dip-schakelaars voor monitor code.
l.  Connector voor extra signaalgever.
m.Aansluit connector voor BUS kabel.
n. Inductielus (Vesta7 GB2/H).
 Hoorapparaat in de T-stand, zie pagina. 8.
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OSD menu: Activeren trappenhuisverlichting.
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ONDIP

456
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BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

MONITOR VESTA7 GB2

Configuratie code van de monitor (adres 0 tot 31):

Dip6: configureer de end of line. Op AAN laten bij monitoren waarbij de kabelloop van de bus eindigt. Enkel op UIT
plaatsen bij tussenliggende monitoren.

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 0 / 32

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 01

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 02

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 03

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 04

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 05

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 06

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 07

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 08

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 09

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 10

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 11

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 12

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 13

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 14

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 15

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 16

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 17

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 18

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 19

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 20

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 21

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 22

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 23

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 24

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 25

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 26

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 27

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 28

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 29

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 30

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Code 31

Dip1 tot Dip5:  voor het configureren van de code van de monitor (adres 0 tot 31).

1 2 3

ON DIP

4 5 6

Dip6 op AAN Dip6 op UIT

1 2 3

ON DIP

4 5 6

( )**

( )** Belangrijk:

-In een systeem met beldrukker buitendeurpanelen is de eerste code van een monitor code 0.

-In een systeem met een codepaneel (N3301/GB2) is "code 0" ; "code 32". dit betekend dat om een oproep naar een

monitor met  "code 0" dip 1 tot dip 5 op UIT) te maken op het toetsenbord  N3301/GB2                       zal moeten 

worden ingetoetst.

-In de software (Address Manager GB2) zal "code 0" worden getoond als "code 32".
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INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP DE MUUR

De bovenzijde van de montageplaat moet worden geplaatst op 1,60 m hoogte vanaf de vloer en de
minimumafstand tussen de zijkanten van de oppervlaktedoos en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.
1,60 m

Locatie van de montageplaat:

Om de montageplaat aan de wand te bevestigen: boor twee gaten van 6 mm diameter en bevestig de montagplaat 
met de meegeleverde schroeven en pluggen.

Bevestigen van de montageplaat op de muur:

De monitor plaatsen:

1 2 3

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.

6

Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en 
laat de openingen aan de beven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor
bevestiging van de montageplaat      . Verplaats de monitor vervolgens naar beneden      , tot de monitor
bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat      .
Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen na het voltooien van de
installatiewerkzaamheden.

1 2

3

1.60m

MONITOR VESTA7 GB2

   x 4 30



INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP EEN INBOUWDOOS

Een opening aanbrengen in de wand waarop de bovenzijde van de universele inbouwdoos geplaatst wordt op 1,60
m hoogte vanaf de vloer, de minimumafstand tussen de zijkanten van de inbouwdoos en andere voorwerpen moet
5 cm bedragen.

Positie van de inbouwdoos:

1.60m

Haal de bedrading door het gat van de montageplaat en breng de montageplaat op de juiste positie. Bevestig de 
montageplaat met de schroeven van de inbouwdoos op de inbouwdoos.

De inbouwdoos plaatsen en montage van de montageplaat:

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.

Schroeven geleverd bij
de inbouwdoos.
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1 2 3

De monitor plaatsen:

1 2 3

Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en 
laat de openingen aan de beven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor
bevestiging van de montageplaat      . Verplaats de monitor vervolgens naar beneden      , tot de monitor
bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat      .
Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen na het voltooien van de
installatiewerkzaamheden.

1 2

3

Schroeven geleverd bij
de inbouwdoos.



WERKING

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen,  de LED (onder l de knop       zal snel 
knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de 
bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de 
ruststand.

1.1 Oproep van het buitendeurpaneel ontvangen:

Beschrijving van de monitor toetsen bij het ontvangen van een oproep en tijdens een gesprek:

Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets 
wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

8

Vervolg op volgende pagina

DS-1

MONITOR VESTA7 GB2

00:30

01

Aangaan/beëindigen gesprek.
Oproep: LED knippert snel.
Communicatie: LED knippert langzaam.

Deurpaneel vanwaar de oproep komt
of de geselecteerde camera

Tijdsduur van het gesprek/
communicatie.

In gesprek.

Beeld instellingen: helderheid, kleur,
contrast en monitor volume.

Selecteren CCTV camera’s. 
(De DQ-CAM-GB2 is hiervoor nodig).

Beëindigen gesprek/comunicatie.

Activeren deuropener 2.

Activeren deuropener 1.

Gesprek/communicatie.

Beschrijving verlichte toetsen tijdens

gesprek/communicatie.

00:30

01

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

Communicatie met hoorapparaat.
Opmerking: Inductielus (Vesta7 GB2/H).
 Hoorapparaat in de T-stand.

T

Communicatie met hoorapparaat (alleen met monitor Vesta7 GB2/H):

Plaats het hoortoestel binnen 20 cm van de monitor voor 
een maximale geluidskwaliteit tijdens een gesprek met 
de bezoeker (via het buitendeurpaneel).



WERKING

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen,  de LED (onder de knop       zal snel 
knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de 
bezoeker dit merkt. Om het gesprek te beëindigen druk op de toets    . Om deur 1 of 2 te openen druk op de 
bijbehorende toets       of        tijdens het gesprek. Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.

1.3 Oproep van het deurpaneel beëindigen:

Vervolg van voorgaande pagina.

1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep):

Om deur 1 te openen, druk op de deuropener 
knop tijdens het gesprek: met één druk op 
deze deuropenertoets wordt de deur open 
gestuurd gedurende 5 seconden.

9

1.4 Oproep van het buitendeurpaneel beantwoorden:

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen,  de LED (onder de knop       zal snel 
knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de 
bezoeker dit merkt. Om de oproep te beantwoorden druk op de toets      de LED (onder de knop       zal langzaam 
gaan knipperen). Bij de monitor VESTA7 GB2/H met het pictogram       op de voorzijde kan men een hoortoestel op 
20cm afstand houden voor een maximaal geluidskwaliteit met het buitendeurpaneel. De communicatie heeft een 
duur van anderhalve minuut of tot de drukknop       of     wordt ingedrukt. Om deur 1 of 2 te openen druk op de 
bijbehorende toets        of         tijdens het gesprek. Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open 
sturen.

Aangaan/beëindigen gesprek.

MONITOR VESTA7 GB2

00:30

DS-1

00:30

DS-1

00:30

01

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen,  de LED (onder de knop       zal snel 
knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de 
bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de 
ruststand.

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

Om deur 1 te openen, druk op de deuropener 
knop tijdens het gesprek: met één druk op 
deze deuropenertoets wordt de deur open 
gestuurd gedurende 5 seconden.

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

00:30

DS-1

00:30

DS-1

00:30

01

DS-1

00:30

DS-1

00:30

01

Gesprek beëindigen



INSTELLINGENMENU VOOR BEELD EN VOLUME
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Helderheid aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk 
vervolgens op de toets        en de optie     zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen       het 
gewenste helderheidsniveau. Druk op de toets        voor de volgende optie      of op de toets        om het menu af te sluiten.

Kleur aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens 
op de toets        en de optie     zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen       het gewenste kleur 
niveau. Druk op de toets        voor de volgende optie       of op de toets        om het menu af te sluiten.

Contrast aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens 
op de toets        en de optie     zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen       het gewenste 
contrastniveau. Druk op de toets        voor de volgende optie       of op de toets        om het menu af te sluiten.

Gespreksvolume aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk 
vervolgens op de toets        en de optie     zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen       het gewenste 
volumeniveau. Druk op de toets        voor de volgende optie       of op de toets        om het menu af te sluiten.

MONITOR VESTA7 GB2

00:01

01

5+--

00:01

01

5+--

00:01

01

5+--

00:01

01

6+--



GEBRUIKERSFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG

Beschrijving van de toetsen met directe toegang tot de gebruikersfuncties:

MONITOR VESTA7 GB2 11

Het beeld tonen van het buitendeurpaneel.

De functie "niet storen" activeren/deactiveren.

Activeren intercom oproep binnen dezelfde 
woning.

Activeren van trappenhuisverlichting.

1. Beeld weergeven van buitendeurpanelen / camara’s:

1.1 Om het beeld van de geïnstalleerde buitendeurpanelen / camara’s, weer te geven van geplaatste 
buitendeurpanelen / camera’s, druk op de toets    als de monitor in stand-by staat. Het volgende scherm wordt 
weergegeven met het beeld van buitendeurpaneel 1, met vermelding van het gekozen buitendeurpaneel '01' en de 
verstreken tijd van de verbinding.

Monitor in stand-by

00:01

01

Selecteren buitendeurpaneel

Vervolg op volgende pagina



Selecteer vervolgens met de toetsen       het gewenste buitendeurpaneel of camera (hiervoor is de DQ-CAM-GB2 vereist) 
in op- of neergaande stappen (carrousel modus).

De verbinding zal een tijdsduur hebben van 30 seconden of totdat er 2x op de toets        wordt gedrukt als de selectie een 
buitendeurpaneel is of 1x op toets        indien een camera is geselecteerd.

Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen                 .  
Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.

00:01

01

00:01

01

Om een audio verbinding te maken met het geselecteerde buitendeurpaneel, druk op de toets       .  In het display 
verschijnt het symbool       .  De communicatie duurt 1½ minuut of totdat er weer op toets        wordt gedrukt.

Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen                 .  
Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.

Selecteren buitendeurpaneel

00:01

01

Selecteren camera’s

Vervolg van voorgaande pagina.
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2. Activeren trappenhuisverlichting:

2.1 Om de trappenhuisverlichting te activeren, druk op de toets      terwijl de monitor in de stand-by stand staat. 
Activeer de trappenhuisverlichting (de module SAR-GB2 vereist) gedurende 1 minuut, zie de handleiding TSAR-GB2 
NL voor het instellen en instellen van de activeringstijd.

Monitor in stand-by

Vervolg op volgende pagina



3.1 Om de "niet storen" functie te activeren, druk op de toets                 wanneer de monitor in de stand-by stand staat. 
De status LED               op de hoofd/slave monitor zal gaan branden om aan te geven dat de functie actief is. De 
monitoren in de woning zullen geen oproepen ontvangen van het buitendeurpaneel of een intercom oproep.

Vervolg van voorgaande pagina.
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Monitor in stand-by

3 Activeren "niet storen" modus:

3.2 Om de "niet storen" functie te deactiveren, druk op de toets                 wanneer de monitor in de stand-by stand 
staat. De status LED                op de hoofd/slave monitor zal uit gaan om aan te geven dat de functie is uitgeschakeld. 
De monitoren in de woning zullen weer oproepen ontvangen van het buitendeurpaneel of een intercom oproep.

4.1 Voor het activeren van een intercomoproep in dezelfde woning, druk op de toets      wanneer de monitor in de 
stand-by stand staat. Het volgende scherm zal worden getoond en de status LED onder toets         zal snel gaan 
knipperen, een lange akoestische toon geeft aan dat de oproep is geplaatst. Een korte akoestische toon geeft aan dat 
de opgeroepen monitor in gesprek is met het buitendeurpaneel. De oproep kan geannuleerd worden door op de toets     
.......te drukken, de oproep wordt beëindigt.

Monitor in stand-by

4 Intercomoproep in dezelfde woning:

Intercomoproep in dezelfde woning

01

Vervolg op volgende pagina
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Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van het buitendeurpaneel zal het gesprek worden 
afgebroken en zal de oproeptoon van het buitendeurpaneel hoorbaar zijn en het beeld zal verschijnen op de hoofd 
monitor. Om het gesprek te accepteren, druk op de toets        . Als men bij een slave monitor staat druk dan op die 
monitor op de toets       .

Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van intercomoproep van een andere woning zal het gesprek 
worden afgebroken en zal de oproeptoon van een intercomoproep hoorbaar zijn, het adres (code) van de woning 
vanwaar de oproep komt zal worden getoond in het display (zie "intercomfunctie naar andere woningen" pagina 17-18).

De oproeptonen zijn verschillend  afhankelijk vanwaar de oproep komt zodat de bewoner kan onderscheiden vanwaar de 
oproep komt (deurpaneel, intercomoproep of etage deurbel).

Op de monitoren welke de oproep ontvangen zal de LED van toets        snel gaan knipperen en zal de oproeptoon voor 
intercomoproep hoorbaar zijn. Druk op de toets        om het gesprek te accepteren en de status LED van toets         zal 
langzaam gaan knipperen, om het gesprek te beëindigen druk op de toets      .  Als de oproep is geaccepteerd zal er een 
gesprek mogelijk zijn van 1½ minuut of totdat toets        wordt ingedrukt.

Ontvangen van een intercomoproep

01

Tijdens gesprek

01



GEBRUIKERSMENU

Om toegang tot het menu te krijgen, druk op de toets       of       terwijl de monitor in de stand-by stand staat.Het 
hoofdmenu wordt getoond. 

15

Scherm hoofdmenu

Beschrijving van de menutoetsen:

MONITOR VESTA7 GB2

Toegang menu en gebruikers instellingen. Weergeven beeld van het buitendeurpaneel.

Intercomoproep naar andere woning.

Toets voor  menu en selecteren.

Toets voor toegang tot het menu en selecteren.

Activeren van de trappenhuisverlichting.

Camera/Deur Licht Intercom Over Instellingen

Camera/Deur Licht Intercom Over Instellingen

Monitor in stand-by

Vervolg op volgende pagina
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1. Beeld weergeven van deurpanelen / camera’s:

Om het beeld weer te geven van een van de geïnstalleerde buitendeurpanelen/ camera’s, druk op de toets         .

Het volgende scherm wordt weergegeven met het adres van buitendeurpaneel 1 en de verstreken tijd van de verbinding. 
Met behulp van de toetsen        ken men vervolgens een volgend buitendeurpaneel of camera (hiervoor is de DQ-CAM 
vereist) selecteren met de toets neer of op (carrousel modus).

De verbinding duurt 30 seconden of totdat er 2x op de toets       wordt gedrukt indien een buitendeurpaneel is geselecteerd 
of  1x op de toets        wordt gedrukt indien een camera is geselecteerd.

Indien een buitendeurpaneel is geselecteerd is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen door op bijbehorende toets          
..........     te drukken. Een korte druk activeert de bijbehorende deur 1 of 2 gedurende 5 seconden.

Vervolg van voorgaande pagina.
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Scherm hoofdmenu

Camera/Deur Licht Intercom Over Instellingen

00:01

01

00:01

01

Om een audio en video verbinding tot stand te brengen met het buitendeurpaneel, druk op toets        . Op het 
scherm zal het symbool     verschijnen. De communicatie duurt 1½ minuut of totdat er weer op toets        wordt 
gedrukt.

Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen                 .  
Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.

Selectiescherm

00:01

01

Camera selectie

Aangaan/ beëindigen gesprek.

Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop 
tijdens het gesprek: met één druk op deze 
deuropenertoets wordt de deur open gestuurd 
gedurende 5 seconden.

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

Vervolg op volgende pagina
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2. Activeren trappenhuisverlichting:

Voor het activeren van bijvoorbeeld trappenhuisverlichting, druk op de toets       . Het relais (module SAR-GB2 is 
vereist) zal gedurende 1 minuut worden geactiveerd, zie handleiding "TSAR-GB2 NL" voor het instellen van andere 
tijden. Scherm hoofdmenu

Camera/Deur Licht Intercom Over Instellingen

Om toegang te krijgen tot de functie intercom oproep naar een andere woning, druk op de toets             . Het 
volgende scherm wordt weergegeven, selecteer met de toetsen        de woning (code) welke opgeroepen moet worden.

BELANGRIJK: Activeer voor deze functie de volgende codes [9015] en [8017], (zie "installateursmenu" pagina’s 19-20).

3. Intercomoproep naar andere woning:

Scherm hoofdmenu

Camera/Deur Licht Intercom Over Instellingen

Selectiescherm intercomoproep woningen

[01]

[02]

[00]

[03]

Druk vervolgens op de toets                om de oproep naar de woning te maken. Het volgende scherm zal worden getoond 
met de code van de gebelde woning. De status LED onder de toets          zal snel gaan knipperen en een lange piep 
geeft aan dat de oproep is geplaatst, indien een korte piep hoorbaar is betekend dat de monitor van de andere woning in 
gesprek is met het buitendeurpaneel. Indien de oproep is gemaakt kan deze geannuleerd worden door op de toets         ........
te drukken

[01]

[02]

[00]

[03]

Intercomoproep naar woning

01

Vervolg op volgende pagina
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Op de monitoren welke de oproep ontvangen zal de LED van toets        snel gaan knipperen en zal de oproeptoon voor 
intercomoproep hoorbaar zijn. Druk op de toets        om het gesprek te accepteren en de status LED van toets         zal 
langzaam gaan knipperen, om het gesprek te beëindigen druk op de toets      .  Als de oproep is geaccepteerd zal er 
een gesprek mogelijk zijn van 1½ minuut of totdat toets        wordt ingedrukt.

Intercom oproep ontvangen

00

Tijdens een gesprek

00

Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van het buitendeurpaneel zal het gesprek worden afgebroken en 
zal de oproeptoon van het buitendeurpaneel hoorbaar zijn en het beeld zal verschijnen op de hoofd monitor. Om het 
gesprek te accepteren, druk op de toets        . 

Als men bij een slave monitor staat druk dan op die monitor op de toets           .

De oproeptonen zijn verschillend  afhankelijk vanwaar de oproep komt zodat de bewoner kan onderscheiden vanwaar de 
oproep komt (deurpaneel, intercomoproep of etage deurbel).

4. Verlaten van het menu:

Scherm hoofdmenu

Camera/Deur Licht Intercom Over Instellingen

Om het menu te verlaten, druk op de toets     . 

Monitor in stand-by

Vervolg op volgende pagina
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5. Over (informatie en installateurs menu):

Druk op de toets      . Het volgende scherm en informatie wordt weergegeven.
Scherm hoofdmenu

Camera/Deur Licht Intercom Over Instelingen

Om toegang te krijgen tot het installateurs menu, druk voor 3 seconden op de toets       als de monitor in het 
hoofdmenu staat. Het volgende informatie scherm wordt weergegeven.

Selectie en informatiescherm

00.00

00.01.00

AUTO

Installateurs menu

[ 0000 ]

Selectie en informatiescherm

00.00

00.01.00

AUTO

+-

Met behulp van de toets     en      kan het eerste cijfer van de functiecode worden ingevoerd, druk op de toets       om naar 
het volgende cijfer te gaan. Herhaal bovenstaande stappen om de hele functiecode in te voeren. Bevestig de functiecode 
door op de toets       te drukken, om af te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm druk op de toets       . (Zie de 
installateurs functiecodes op pagina 19). 

Functiecodes (installateur):

[8000]: Hoofd monitor (standaard).                                         [8001] tot [8003]: Slave monitor 1 tot 3. 

[8016]: Geen menu weergave bij BUS bezet (standaard).        [8017]: menu actief bij BUS bezet.

[9015]: Intercom tussen woning actief                                     [9016]: Intercom tussen woningen niet actief (standaard).

In elke woning dient een MASTER monitor te zitten :  elke volgende monitor dient als SLAVE te worden ingesteld.

Aanbevolen wordt om functiecode [8017] te activeren:  voor het uitvoeren van een intercomoproep in dezelfde woning.

Aanbevolen wordt om functiecode [9015] en [8017] te activeren: voor het uitvoeren van een intercomoproep tussen woningen.

*

*

*
( )1

( )2( )

Selectie en informatiescherm

00.00

00.01.00

AUTO

Installateurs menu

[ 8000 ]

+-

( )1

( )1 ( )2( )

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

Scherm hoofdmenu

Camera/Deur Licht Intercom Over Instellingen

Selectie en informatiescherm

00.00

00.01.00

AUTO

6. Instellingen (oproeptoon, volume oproeptoon, fabrieksinstellingen en taalkeuze:

Om toegang te krijgen tot deze instellingen, druk op de toets          . Het instellingenscherm wordt weergegven.

Scherm hoofdmenu

Camera/Deur Licht Intercom Over Instellingen

6.1 Wijzig de oproeptoon van het buitendeurpaneel, met behulp van de toets     en     kan de gewenste toon worden 
gekozen .  Druk vervolgens op de toets       om de intercom oproeptoon te wijzigen.

Scherminstellingen

+-

12

Aanpassen oproeptoon intercom

+-

03

+-

12

Aanpassen oproeptoon buitendeurpaneel

Vervolg op volgende pagina
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6.2 Wijzig de intercom oproeptoon, met behulp van toets      en      en  kies de gewenste toon. Druk vervolgens op de 
toets        om de oproeptoon van de etagebeldrukker te wijzigen.

Aanpassen oproeptoon etagebeldrukker

+-

02

Aanpassen oproeptoon intercom

+-

03

6.3 Wijzig de oproeptoon van de etagebeldrukker, met behulp van toets      en      en  kies de gewenste toon. Druk 
vervolgens op de toets        om het volume van de oproeptoon te wijzigen.

Aanpassen volume instelling oproeptoon

+-

6

Aanpassen oproeptoon etagebeldrukker

+-

02

6.4 Pas het volume aan van de oproeptoon, met behulp van toets      en      en  kies de gewenste toon. Druk vervolgens 
op de toets        om toegang te krijgen tot de optie fabrieksinstellingen herstellen.

FabrieksinstellingenAanpassen volume instelling oproeptoon

+-

6
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6.5 Fabrieksinstellingen. Om de instellingen (oproeptonen, oproep volume, helderheid, kleur, contrast en het gespreks 
volume) terug te zetten naar de fabriekswaarde, druk op de toets     . Een lange toon bevestigt dat de functie is uitgevoerd. 
Druk vervolgens op de toets       voor de taalkeuze

Taal instellenFabrieksinstellingen herstellen

English

Español

Français

Nederlands

Português

6.6 Taal instellen. Om de taal te wijzigen, selecteer met behulp van toets     en     de gewenste taal. Druk vervolgens op de 
toets        , een lange toon zal bevestigen dat de instelling wordt toegepast en de monitor zal het menu verlaten.

Monitor in stand-byTaal instellen

English

Español

Français

Nederlands

Português

REINIGEN VAN DE MONITOR

-Geen oplosmiddelen, detergenten, reinigingsmiddelen die zuren of azijn bevatten noch schuurmiddelen
gebruiken.
-Een zachte, vochtige (geen natte) doek gebruiken die geen draden loslaat met water.
-Wrijf de doek over de monitor, altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden.
-Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen draden loslaat om het vocht te
verwijderen.
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