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Binnenpost

BEDIENINGSHANDLEIDING

Wij danken u voor het selecteren van Aiphone voor uw communicatiebehoeften.
*  Lees deze handleiding voor veilig en juist gebruik van het systeem en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstige 

raadpleging.

Merk op dat de afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
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WAARSCHUWING
(Nalatigheid kan de dood of ernstig lichamelijk letsel 
veroorzaken.)

 1. Demonteer of wijzig het toestel niet. Dit kan brand of een elektrische 
schok als gevolg hebben.

 2. Houd het toestel uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Dit kan 
brand of een elektrische schok als gevolg hebben.

 3. Steek geen metalen of brandbaar materiaal in het toestel door de 
openingen. Dit kan brand of een elektrische schok als gevolg hebben.

 4. Binnenin is hoogspanning aanwezig. Open de behuizing niet. Dit kan 
een elektrische schok veroorzaken.

OPGELET
(Nalatigheid kan lichamelijk letsel of materiële schade 
veroorzaken.)

 1. Installeer het toestel niet op één van de volgende plaatsen. Dit kan 
brand, een elektrische schok of storing van het toestel veroorzaken.
* Locaties in direct zonlicht, of in de buurt van 

verwarmingsapparatuur, een ketel met wisselende temperaturen.
* Locaties waar stof, olie, chemicaliën of waterstofsulfide aanwezig 

zijn.
* Locaties waar extreme vochtigheid of luchtvochtigheid aanwezig is, 

zoals badkamers, kelders, serres, enz.
* Locaties waar de temperatuur erg laag is, zoals in een koelzone of 

voor een airconditioner.
* Locaties waar stoom of rook is (in de buurt van verwarmings- of 

kookoppervlakken).
* Waar toestellen die geluid genereren, zoals dimmerschakelaars of 

elektrische apparaten met inverter, in de buurt zijn.
* Locaties waar extreem krachtige elektrische velden aanwezig zijn.

 2. Plaats niets op het toestel en dek het toestel niet af met een doek e.d. 
Dit kan brand of storingen veroorzaken.

 3. Druk niet op het LCD-scherm of stel het niet bloot aan hevige 
schokken. Hierdoor kan het glas van het LCD-scherm worden 
doorboord, met lichamelijk letsel tot gevolg.

 4. Als het LCD-scherm wordt doorboord, dient u elk contact met de 
vloeibare kristallen te vermijden. Dit zou tot ontstekingen kunnen 
leiden.
* Als vloeibare kristallen worden ingeslikt, gorgel dan onmiddellijk 

met water en raadpleeg een arts.
* Reinig, bij contact met de ogen of huid, met zuiver water en 

raadpleeg een arts.

Algemene voorzorgsmaatregelen
1. Houd het toestel meer dan 1 m verwijderd van een radio of tv.
2. Alle toestellen zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik ze niet 

buiten.
3. Wanneer er een radiozendmast in de buurt is, kan het intercomsysteem 

nadelig beïnvloed worden door radiofrequentiestoringen.
4. Wat toestellen van andere fabrikanten betreft (zoals sensoren, detectoren 

en deurontgrendelingen) die bij dit systeem worden gebruikt, dient u de 
desbetreffende technische gegevens en garantievoorwaarden van de 
fabrikant of de leverancier op te volgen.

5. Als het toestel uitgeschakeld is of niet naar behoren werkt, schakelt u de 
voeding op Buscontrole-eenheid (GT-BC) uit.

6. De bovenkant van het toestel kan donker worden als het aan de muur 
wordt gemonteerd. Dit duidt niet op een storing.

7. Tijdens het gebruik kan de behuizing van het toestel warm worden, maar 
dit wijst niet op een storing.

8. Als er een gsm in de buurt van het toestel wordt gebruikt, kan dit 
storingen veroorzaken.

9. Het LCD-paneel is gefabriceerd met technieken met zeer hoge precisie; er 
zijn ontbrekende pixels die kunnen verschijnen bij het inschakelen op 
bepaalde delen, maar dit is geen defect. Houd hier rekening mee.

10. Gebruik dit toestel niet in zonverlichte gebieden.
11. 's Nachts is er vanwege minder licht op het object meer beeldruis op de 

monitor en is het moeilijker om het gezicht te zien, maar dit is geen 
defect.

12. Spreek binnen 50 cm of minder van het toestel. Als u te ver van het toestel 
af staat, kan het moeilijk zijn voor de andere persoon om de 
communicatie te horen.

13. Als er luide geluiden in de buurt van het toestel zijn (zoals het spelen van 
muziek), kan het geluid worden onderbroken en moeilijk te horen zijn.

14. Tijdens communicatie komt uw stem mogelijk niet helder door als u 
begint met spreken voordat de andere persoon is uitgesproken. Voor een 
vlotte communicatie moet u wachten totdat de andere persoon is 
uitgesproken.

15. Wanneer een hek of portiek wordt verlicht met een fluorescentielamp, kan 
het beeld variëren. Dit is echter geen defect.

16. Wanneer de buitentemperatuur sterk daalt, bijvoorbeeld na regenval, enz., 
kan de binnenkant van de camera lichtjes beslaan, waardoor het beeld 
wazig wordt. Dit is geen defect. Normale bediening wordt hervat wanneer 
de vochtigheid is verdampt.

17. Een lawaaierige omgeving rond het toestel kan een vlotte communicatie 
verhinderen. Dit is geen defect.

18. Als het toestel van een beschermingsfolie is voorzien, moet deze voor 
gebruik worden verwijderd.

19. Het videobeeld weergegeven door de videodeurpost kan afwijken van het 
werkelijke beeld, maar dit is geen defect.

20. Als het scherm van een videodeurpost in de winter bevriest, kan het beeld 
moeilijk zichtbaar zijn of beweegt de OPROEP-knop mogelijk niet. Dit is 
echter geen defect.

21. Het toestel werkt niet tijdens een stroomonderbreking.
22. Als u een hoorapparaat in T-modus zet en het toestel nadert, kan het 

intercomsysteem worden verstoord door de radiofrequentie e.d., 
afhankelijk van de installatieomgeving. 

23. Let goed op waar u het toestel gebruikt. Het gebruik van computers, 
televisies of radio's in de buurt van het toestel kan de transmissie van het 
toestel verstoren of ongewenst lawaai veroorzaken.

24. Als zeer fel licht, zoals rechtstreeks zonlicht, op de camera valt, 
verschijnen mogelijk witte lijnen op het scherm of kan het licht een 
reflectiepatroon op het scherm vormen. Dit maakt het moeilijker om het 
gezicht van de bezoeker te zien, maar dit is geen defect.

25. Gebruik van een gsm of professionele radioapparatuur zoals een walkie-
talkie dicht bij het systeem kan een storing veroorzaken.

26. Dit toestel, dat deurontgrendeling mogelijk maakt, is niet bedoeld voor 
inbraakpreventie.

Kennisgeving
• Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade die 

optreedt door de onmogelijkheid om te communiceren wegens defecten, 
problemen of bedieningsfouten van dit product.

• Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade of 
verliezen die het resultaat zijn van de inhoud of technische gegevens van 
dit product.

• Deze handleiding werd gemaakt door Aiphone Co., Ltd., alle rechten 
voorbehouden. Het kopiëren van een deel van deze of de gehele 
handleiding zonder voorafgaande toestemming van Aiphone Co., Ltd. is 
strikt verboden.

• Merk op dat de afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen 
verschillen van het daadwerkelijke product.

• Neem in acht dat deze handleiding kan worden herzien of gewijzigd zonder 
voorafgaande kennisgeving.

• Neem in acht dat de technische gegevens van het product ter verbetering 
kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

• Dit systeem is niet bedoeld voor levensinstandhouding of inbraakpreventie. 
Het is een aanvullend middel om informatie over te dragen. Aiphone is 
onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies van leven of 
eigendom dat zich voordoet tijdens de bediening van het systeem.

 Verboden  Haal het toestel niet uit elkaar  Houd het toestel uit de buurt van water   Zorg ervoor dat u de instructies volgt

VOORZORGSMAATREGELEN
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(*1):  Dit station zendt een elektromagnetisch veld uit voor hoorapparaten die met een T-modus zijn uitgerust om een duidelijk geluid te 
produceren.

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

LCD-kleurenvideomonitor

Luidspreker
(aan de achterkant 
van het toestel)

Beeldoptimalisatie-knop

Zoom/breedbeeld-knop 
Pan/tilt-knop 
( )

Statusindicator (oranje) Microfoon

Deurontgrendelingsknop 
en indicator (groen)

Optieknop

Symbool voor 
compatibiliteit met T-modus 
hoorapparaat (*1)

(Alleen GT-1C7-L)

Schermhelderheidsregelaar 
(0 - 10)

Regelaar ontvangstvolume
(0 - 10)

Past het ontvangstvolume tijdens 
de communicatie aan.
Bij "0" wordt het volume ingesteld 
op het minimum.

Beltoonvolume oproep 
(0 - 10)

Past het beltoonvolume van de 
oproep aan.
Bij "0" is de oproepbeltoon 
uitgeschakeld.

Spraak/uit-knop 
en indicator (oranje)

Conciërgestation-oproep/
verlichtingsknop

LCD-kleurenvideomonitor

Luidspreker

Beeldoptimalisatie-knop

Zoom/breedbeeld-knop 

Statusindicator 
(oranje)

Microfoon

Deurontgrendelingsknop

Optieknop

Symbool voor 
compatibiliteit met 
T-modus hoorapparaat (*1)

(Alleen GT-1M3-L)

Schermhelderheidsregelaar 
(0 - 10)

Regelaar ontvangstvolume
(0 - 10)

Past het ontvangstvolume tijdens 
de communicatie aan.
Bij "0" is het geluid uitgeschakeld.

Beltoonvolume oproep 
(0 - 10)

Past het beltoonvolume van de 
oproep aan.
Bij "0" is de oproepbeltoon 
uitgeschakeld.

Spraak/uit-knop

Conciërgestation-oproep/
verlichtingsknop

 1 BEDIENINGSPANEEL

ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES
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 2 INDICATORS

Indicatiepatronen

1 Statusindicator (oranje) 2 Spraakindicator (oranje) 3  Deurontgrendelingsindicator 
(groen)

In de standby-modus Uit Uit Uit

In de stand-bymodus 
(Beltoonvolume van de oproep: uit)

Knipperen met lang interval

 
(0,5 sec.) (5,5 sec.)

Uit Uit

In de stand-bymodus 
(Doktersoproep: aan)

Traag knipperen

 
(0,5 sec.) (2,5 sec.)

Uit Uit

Het systeem wordt gebruikt door 
een ander station. 
(Dit station is onbruikbaar.)

Uit Uit Uit

Oproep buitenpost Snel knipperen

 
(0,5 sec.) (0,5 sec.)

Snel knipperen

 
(0,5 sec.) (0,5 sec.)

•  Brandt  (wanneer 
gebeld door een 
buitenpost met camera)

•  Uit (wanneer gebeld 
door een buitenpost 
zonder camera)

Communicatie met een buitenpost Brandt Brandt Brandt 

Een buitenpost bewaken Brandt Brandt 
Uit

Een conciërgestation oproepen Snel knipperen

 
(0,5 sec.) (0,5 sec.)

Snel knipperen

 
(0,5 sec.) (0,5 sec.)

Uit

Terwijl de conciërge belt 

Communicatie met een 
conciërgestation

Brandt Brandt 
Uit

Gebeld worden via etagebeldrukknop Uit Uit Uit

Een noodalarm laten afgaan Snel knipperen

 
(0,5 sec.) (0,5 sec.)

Uit Uit

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

1
1

23

Indicator

Status

ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES



- 6 -

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

1 Als er een oproep van een buitenpost of conciërgestation wordt 
ontvangen, zal er een oproepbeltoon klinken en de statusindicator 
zal knipperen. Als het station een camera heeft, zal video worden 
weergegeven op de monitor.

1 Wanneer de etagebedrukknop wordt ingedrukt, zal 
er een oproepbeltoon klinken.
• Deze beltoon is verschillend t.o.v. een oproep van de 

deurpost. (Communicatie is niet mogelijk.)

2 Druk eenmaal op de [  ]-knop en communiceer handenvrij na 
de pieptoon. Handenvrije communicatie begint wanneer de 
statusindicator stopt met knipperen en gaat branden.

• Als u de [  ]-knop minstens twee seconden lang ingedrukt houdt 
tijdens het handenvrij communiceren, hoort u een pieptoon en kunt u 
communiceren via druk-om-te-spreken.

• Bij druk-om-te-spreken drukt u de [  ]-knop in om te spreken en 
laat u hem los om te luisteren.

• De oproep wordt beëindigd indien er na een ingestelde tijdsduur geen 
antwoord komt. 

• Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (Alleen 
GT-1C7-L en GT-1M3-L)

3 Wanneer u klaar bent met praten, drukt u op de [  ]-knop.

 Alle indicators gaan uit.

Het station zendt een elektromagnetisch veld uit. Als een 
hoorapparaat met een T-modus te dicht in de buurt van het station 
komt, kan dit oorpijn veroorzaken. (Alleen GT-1C7-L en GT-1M3-L)

Een oproep beantwoorden

Etagebel

1-1

1-2

OPMERKINGEN: •  Tijdens de communicatie kunt u niet wisselen tussen 
de functies handenvrij en druk-om-te-spreken.

 •  De communicatie wordt automatisch beëindigd na 
ongeveer 60 seconden.

 •  Als het beltoonvolume is uitgeschakeld, knippert de 
statusindicator met een lang interval.

 1 OPROEPEN ONTVANGEN

Gaat branden.

Gaat branden. Gaat branden.

Knippert.

GEBRUIK VAN HET STATION
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1 Druk op de [ ]-knop terwijl u in gesprek bent met de 
buitenpost.

De buitenverlichting in werking stellen (indien voorzien)

1 Druk eenmaal op de [ ]-knop tijdens verbinding met de  
buitenpost, het communiceren of het bewaken.

2 De buitenverlichting wordt alleen ingeschakeld gedurende de 
vooraf ingestelde tijd.

2 Het deurontgrendelingcontact van de deurpost wordt geactiveerd.
• Bij het bellen vanaf een videobuitenpost kan de deurontgrendeling 

worden geactiveerd zonder op te nemen.

Deurontgrendeling

Lichtbediening

1-3

1-4

Wanneer de desbetreffende woning gebeld wordt met actieve 
doktersoproep (automatische toegang), wordt het elektronische slot 
automatisch ontgrendeld zonder dat de deurontgrendelingsknop bij 
de binnenpost worden ingedrukt.

1 Druk in de stand-bymodus op de [ ]-knop terwijl u de 

[  ] -knop indrukt om deze functie in te schakelen. Druk 
nogmaals op beide knoppen om de doktersoproepfunctie te 
resetten.

2 Druk op de OPROEP-knop van de buitenpost om de deur te 
ontgrendelen zonder op de deurontgrendelingsknop te drukken 
bij de binnenpost.

3 De binnenpost waarvoor de doktersoproepfunctie is ingesteld 
wordt opgeroepen. Druk op de  [  ] -knop om te antwoorden 
indien gewenst.

Doktersoproep

OPMERKING:  Als oproepen worden doorgestuurd naar het 
conciërgestation, is deurontgrendeling met een 
doktersoproep niet mogelijk.

OPMERKING:  Deze functie is niet beschikbaar indien een 
bewakingscamera aangesloten is op de deurpost. 
(Raadpleeg sectie 4-5.)

OPMERKING:  Indien het deurbedieningscontact van het GT-systeem is 
aangesloten op een toegangscontrolesysteem zal de werking 
bepaald worden door de instellingen van dit systeem.

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

1-5

GEBRUIK VAN HET STATION
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1 Als u in de stand-bymodus op de [ ]-knop drukt, zal de 
statusindicator knipperen en zal een oproepbevestigingstoon 
klinken.

2 Er klinkt een beltoon bij het conciërgestation.
• De in gebruik-indicator (oranje) bij alle verbonden buitenposten en 

conciërgestations gaat branden.
• Indien niet wordt geantwoord, wordt een oproepmelding opgeslagen in 

het conciërgestation.

1 Druk in de stand-bymodus op de [ ]-knop om de videobeelden 
van de buitenposten in de juiste volgorde weer te geven. Geluid 
kan tegelijkertijd gehoord worden. De statusindicator gaat 
branden.

• Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (Alleen 
GT-1C7-L en GT-1M3-L)

OPMERKINGEN: •  Als een bediening zoals een oproep wordt uitgevoerd, 
eindigt de bewaking en begint de oproep.

 •  Bewaking eindigt automatisch als bewaking wordt 
uitgevoerd bij een ander binnenpost.

 •  Druk tijdens het bewaken op de [  ]-knop om te 
communiceren met het buitenpost dat wordt bewaakt.

 •  Tijdens het bewaken wordt het breedhoekbeeld 
weergegeven. (Als de [ ]-knop wordt ingedrukt, 
wijzigt de weergave naar het zoombeeld.)

 •  Bewaking wordt automatisch beëindigd na 30 
seconden.

 •  Het kan enkele seconden duren voordat de video wordt 
weergegeven na het indrukken van de [ ]-knop. 
Wacht alstublieft tot de video wordt weergegeven voor 
het uitvoeren van de volgende knopbediening.

 •  Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt 
omwille van de apparatuur die u gebruikt.

 •  Met deze functie kunt u alleen buitenpoststations met 
een camera bewaken die hiervoor zijn ingesteld tijdens 
de installatie.

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

 2 CONCIËRGESTATIONS BELLEN

 3 BEWAKEN

Knippert.
Knippert.

Knippert.

GEBRUIK VAN HET STATION
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[Breedhoekbeeld] [Zoombeeld]

1 Druk op de [ ]-knop wanneer de video wordt weergegeven.
• Er wordt telkens gewisseld tussen [zoom] en [breedhoek] wanneer er 

op de knop wordt gedrukt.

1 Druk op de [ ]-, [ ]-, [ ]- of [ ]-knop tijdens de 
weergave van het zoombeeld.

• [ ]: Omhoog

• [ ]: Omlaag

• [ ]: Links

• [ ]: Rechts

Wisselen tussen zoom/breedhoek

Pan/tilt-bediening Alleen GT-1C7-L/GT-1C7

4-1

4-2

OPMERKING: •  Alleen GT-1C7-L/GT-1C7

Als de beller niet in het midden van het scherm wordt 
weergegeven, kan het zoombeeld omhoog, omlaag, 
naar links en naar rechts worden bewogen. (Raadpleeg 
sectie 4-2.)

 •  Het breedhoekbeeld kan vervormd zijn in vergelijking 
met het zoombeeld door de eigenschappen van de 
camera, maar dit is geen defect.

OPMERKINGEN: •  Het beeldbereik van het zoombeeld en het 
breedhoekbeeld is verschillend. De randen van het 
breedhoekbeeld worden niet weergegeven bij het 
zoombeeld.

 •  's Nachts kunnen personen door beperkte verlichting 
moeilijk zichtbaar zijn als het zoombeeld omhoog, 
omlaag, naar links of naar rechts wordt bewogen. 
(Hetzelfde geldt voor bewegende personen).

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

 4 BEDIENING TIJDENS COMMUNICATIE EN BEWAKEN

GEBRUIK VAN HET STATION
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GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

's Nachts gaat de verlichtingsled op de buitenpost branden tijdens een oproep van de buitenpost.  
Deze kan 's nachts ook ingeschakeld worden als de buitenpost wordt bewaakt.

Wanneer de achtergond relatief licht is t.o.v. het gelaat van de 
bezoeker ontstaat een tegenlichtsituatie waardoor deze moeilijk 
herkenbaar wordt.

's Nachts of bij minimale omgevingsverlichting is een 
nachtzichtfunctie beschikbaar.

1 Als de OPROEP-knop van de buitenpost wordt ingedrukt, gaat de 
verlichtingsled branden.

1 Wanneer het beeld moeilijk te zien is, drukt u op de [ ]-knop 
om de verlichting aan te passen.

2 Wanneer de communicatie is beëindigd, gaat de verlichtingsled uit.

1 Als het beeld slecht zichtbaar is, drukt u op de [ ]-knop om te 
wisselen tussen [Aanpassing nachtverlichting] en [Geen aanpassing].

2 Bij beëindiging van de bewaking gaat de verlichtingsled uit.

Bij oproep vanaf de buitenpost

Wanneer een bewakingscamera op de deurpost is aangesloten

Dag

Druk op de [ ]-knop als videobeeld wordt weergegeven om over te 
schakelen naar het videobeeld van de bewakingscamera. Druk 
nogmaals op de knop om terug te keren naar het videobeeld van het 
buitenpost.

Bij het bewaken

Nacht

Nachtverlichting

Tegenlichtcompensatie en nachtzicht

Omschakelen naar bewakingscamera 

4-3

4-4

4-5

OPMERKINGEN: •  De buitenpost maakt automatisch een onderscheid 
tussen dag en nacht.

 •  De bediening zal afhankelijk zijn van de instelling van 
de buitenpost.

OPMERKING:  Bij een nieuwe oproep keert de aanpassing van de 
achtergrondverlichting terug naar de standaardmodus.

OPMERKINGEN: •  Bij een nieuwe oproep keert de aanpassing van de 
nachtverlichting terug naar de standaardmodus.

 •  De buitenpost maakt automatisch een onderscheid 
tussen dag en nacht.

 •  Het drukken op de [ ]-knop maakt het gezicht van 
de bezoeker 's nachts duidelijker, maar bewegende 
personen zijn mogelijk moeilijker herkenbaar.

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

De verlichtingsled 
gaat branden.

OPMERKING:  Tijdens het wisselen tussen de buitenpostcamera en de 
bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone wordt 
het beeld op de monitor mogelijk tijdelijk verstoord, 
maar dit is geen defect.

GEBRUIK VAN HET STATION

1 Als u op de [ ]-knop drukt, gaat de verlichtingsled branden.



- 11 -

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3Het drukken op de [ ]-knop zorgt dat verbonden apparaten kunnen 
worden geactiveerd, zoals het in- of uitschakelen van verlichting.

1 Druk op de noodalarmschakelaar om deze te vergrendelen.

2 Er klinkt een alarm vanaf de binnenpost en er wordt een 
waarschuwingssignaal naar het conciërgestation gestuurd.

3 Bij een oproep vanaf het conciërgestation verandert het 
waarschuwingsgeluid in een oproepbeltoon die klinkt gedurende 
de tijdsduur die werd ingesteld. De statusindicator knippert.

5 Ontgrendel van de noodalarmschakelaar om terug te keren naar 
de stand-bypositie (om de normale toestand van het systeem te 
herstellen).

Optieknop

Noodalarm

5-1

5-2

OPMERKINGEN: •  Het noodalarm en de beltoon van de binnenpost 
worden met volumeniveau 10 (HOOG) uitgezonden, 
ongeacht de volume-instelling.

 •  De noodalarmfunctie kan ook worden ingeschakeld 
terwijl het systeem in gebruik is. (Alarmen kunnen 
tegelijkertijd worden geactiveerd door maximaal 5 
stations.)

 •   Binnenposten binnen dezelfde woning kunnen geen 
gewone oproepen ontvangen zolang het noodalarm 
afgaat. Alleen oproepen van het conciërgestation 
kunnen worden beantwoord.

 •   Tijdens het noodalarm kan de buitenpost niet bellen 
naar de binnenpost of naar het conciërgestation dat de 
noodalarmen ontvangt.

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

Beep
Beep
Beep

Beep
Beep
Beep

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3

 5 EXTRA FUNCTIES

Knippert.

Gaat branden.

GEBRUIK VAN HET STATION

4 Druk op de [  ] -knop om te communiceren met het 
conciërgestation. De statusindicator gaat branden. Na de 
communicatie klinkt het noodalarm weer.



- 12 -

Voeding
DC 24 V (geleverd door GT-BC, 
GT-VBC)

Communicatie
Druk-om-te-spreken

Handenvrij (automatische 
spraakbediening)

Omgevingstemperatuur 0 - 40 °C 

Scherm

GT-1C7-L/
GT-1C7

7 inch TFT LCD-kleurenmonitor

GT-1M3-L/
GT-1M3

3,5 inch TFT LCD-
kleurenmonitor

Montage Muurmontage

Materiaal Kunststof

Kleur Wit

• Bedieningstemperatuur: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) 
• Het videobeeld kan vervormd worden wanneer de 

deurontgrendeling wordt geactiveerd. Dit is geen defect van het 
station.

• Indien een zoom/breedbeeld- of pan/tilt-bediening (*1) wordt 
uitgevoerd tijdens de communicatie met het buitenpoststation, zal 
geluid hoorbaar zijn bij de buitenpsot. Dit is geen defect.

• Reiniging: reinig de stations met een zachte doek die bevochtigd is 
met een neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik nooit 
een schuurmiddel of -doek.

•  Neem contact op met een bevoegde technicus voor hulp als er een 
systeemstoring optreedt.

(*1): alleen beschikbaar op GT-1C7-L en GT-1C7.

Afmetingen

GT-1C7-L/
GT-1C7

165 (H) × 200 (B) × 25 (D) (mm)

GT-1M3-L/
GT-1M3

180 (H) × 125 (B) × 25 (D) (mm)

Gewicht

GT-1C7-L/
GT-1C7

Circa 610 g

GT-1M3-L/
GT-1M3

Circa 320 g

 1 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN

 2 TECHNISCHE GEGEVENS

CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION
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CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION

 3 VOORSCHRIFTEN

 4 WAARBORG

WEEE

Het toepassingsgebied van  (WEEE) is de EU.

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode 
van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat 
het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al 
dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. Deze waarborg geldt niet voor 
ieder Aiphoneproduct dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening 
en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade 
veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere 
herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt 
zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende 
functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat 
schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, 
eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden 
verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een 
defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.
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