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7� TOUCHSCREEN KLEURENMONITOR VOOR 2VOICE 
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BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING 
  



 

 

 

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VOORZIJDE: 
 

1. 7� touchscreen kleurenbeeldscherm 
2. Indicatie led �mute functie� 
3. Indicatie led �automatische deursturing� 
4. Indicatie led �ongelezen berichten� 
5. Indicatie led �deur open� of �afwezigheidsfunctie ingeschakeld� 
6. Urmet logo 
7. AAN/UIT knop 
8. Luidsprekers 
9. Microfoon 

 
  



 

 

 

GEBRUIK VAN HET TOESTEL 
 
 
 
HET ONTVANGEN VAN EEN OPROEP 
 
Bij een inkomende oproep klinkt een geluidssignaal en zal het beeldscherm oplichten. 
De beschikbare functies worden middels pictogrammen in beeld weergegeven. 
 

 
 
VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN 
 
1. Verberg (-) en toon (+) menu 
2. Weergave camerabeeld (  ) 

3. Microfoon in- / uitschakelen (  ) 

4. Oproep aannemen of beëindigen (  ) 

5. Audio / video instellingen (  ) 

6. Activeren / deactiveren extra functies* (  ) 

7. Wijzigen beeldformaat: 4:3 / 16:9 (  ) 
8. Openen tweede deur of poort (  ) 

Alleen beschikbaar indien aanwezig. 

9. Openen entreedeur  (  ) 

 

* Niet beschikbaar op dit type toestel. 

  



 

 

 

TOELICHTING 

1. VERBERG (-) EN TOON (+) MENU 

Druk op � om het pictogrammenu te verbergen. 
Druk op + om het pictogrammenu te tonen. 

2. WEERGAVE VAN HET CAMERABEELD (  ) 

Wanneer in één woning meerdere toestellen zijn geïnstalleerd, zal bij een oproep het camerabeeld 

worden weergegeven op toestelnummer 1. De overige toestellen vertonen het  symbool. Door op 
het symbool te drukken zal het camerabeeld worden overgeschakeld van toestelnummer 1 naar het 
desbetreffende toestel. 

Op het moment dat één van de toestellen de oproep heeft aangenomen is het voor de andere 

toestellen op dat moment niet meer mogelijk om het camerabeeld te bekijken of de oproep aan te 
nemen. 

3. MICROFOON IN- / UITSCHAKELEN (  ) 

Druk tijdens een gesprek op dit symbool om de microfoon uit te schakelen. Wanneer de microfoon is 
uitgeschakeld zal het symbool knipperen, de persoon aan de andere kant van de lijn kan u op dat 
moment niet horen. Om de microfoon in te schakelen drukt u nogmaals op het symbool. Deze stopt 
met knipperen. 

4. OPROEP AANNEMEN OF BEËINDIGEN (  ) 

Druk op dit symbool om een inkomende oproep aan te nemen en een gesprek te starten. Het symbool 
knippert wanneer een gesprek actief is. Druk nogmaals op dit symbool om het gesprek te beëindigen. 

Het beeldscherm schakelt zichzelf uit. 

5. AUDIO / VIDEO INSTELLINGEN (  ) 

Tijdens een gesprek kunnen enkele audio en video instellingen worden gewijzigd. Druk op dit symbool 
om het instellingen menu te openen. Middels � en + kan het audiovolume, het contrast, de helderheid 
en de kleur van het beeld worden aangepast. Druk op OK om uw wijzigingen te bevestigen en op X 
om het instellingen menu te verlaten zonder dat instellingen worden aangepast. 

Wanneer sprake is van een video-intercomgesprek zal dit instellingen menu worden weergegeven 
in/voor het beeld dat afkomstig is van de camera in het entreepaneel. 

7. WIJZIGEN BEELDFORMAAT: 4:3/16:9 (  ) 

Het  symbool kan worden gebruikt om het beeldformaat aan te passen (4:3 / 16:9). 

8. OPENEN VAN EEN TWEEDE DEUR OP POORT (  ) 

Een tweede deur of poort kan worden geopend door op het  symbool te drukken. 

9. OPENEN ENTREEDEUR (  ) 

De entreedeur kan worden geopend door op het  symbool te drukken. 

  



 

 

 

HET HOOFDMENU 
 
Wanneer u het toestel handmatig inschakelt, 
(toets nummer 7, toets aan de onderzijde van het toestel) 
Verschijnt het volgende hoofdmenu: 
 

 
 
VERKLARINGEN VAN DE PICTORGRAMMEN 

1. Zelfoproep camerabeeld (  ) 
Om gebruik te maken van deze functie dient deze te zijn geprogrammeerd. 

2. Bekijk video-voicemailberichten (  ) 
Deze functie is nog niet beschikbaar. Voorzien in dit symbool met oog op de toekomst. 

3. Maak een oproep naar andere bewoners(  ) 
Om gebruik te maken van deze functie dient deze te zijn geprogrammeerd. 

4. Deactiveer / activeer het geluidssignaal van het toestel (  ) 

5. Maak een oproep naar de receptiecentrale (  ) 
Indien een receptiecentrale aanwezig is in het systeem. 

6. Openen van een tweede deur of poort (  ) 
Het openen van een tweede deur of poort zonder dat er een oproep heeft plaatsgevonden werkt 
alleen als het entreepaneel als �Free� geprogrammeerd is. 
Alleen beschikbaar indien een tweede deur of poort aanwezig en aangesloten is. 

7. Activeren paniek alarm (  ) 
Met een druk op dit symbool wordt een verzoek om hulp verzonden naar het receptietoestel. 
Indien een receptiecentrale aanwezig is in het systeem. 

8. Automatisch openen van de entreedeur (  ) 
Standaard functionaliteit, in- of uit te schakelen. 

9. Toegang tot menu woningautomatisering (  ) 
Indien een IPerBus is gekoppeld aan het toestel. 

10. Openen entreedeur (  ) 
Het openen van de entreedeur zonder dat er een oproep heeft plaatsgevonden werkt alleen als 

het entreepaneel als �Free� geprogrammeerd is. 

11. Wijzig status (  ) (aanwezig / afwezig) 
Deze functie is nog niet beschikbaar. Voorzien in dit symbool met oog op de toekomst. 

12. Instellingen (  )  



 

 

 

TOELICHTING 

 

 

1. ZELFOPROEP CAMERABEELD (  ) 

Door op dit symbool te drukken zal het beeld van de camera in het entreepaneel worden getoond. 
Wanneer in het systeem meerdere camera�s zijn aangesloten dan kan het beeld van de overige 

camera�s worden opgeroepen door achtereenvolgens op dit symbool te drukken. 

2. BEKIJK VIDEO-VOICEMAILBERICHTEN (  ) 

Deze functie is nog niet beschikbaar. Er is voorzien in dit symbool met het oog op toekomstige 
ontwikkelingen. 

3. MAAK EEN OPROEP NAAR ANDERE BEWONERS (  ) 

Het systeem biedt gelegenheid tot het voeren van intercomgesprekken met andere bewoners. Dit 
symbool biedt toegang tot het menu waarin u andere bewoners kunt oproepen. 

4. DEACTIVEER / ACTIVEER HET GELUIDSSIGNAAL VAN HET TOESTEL (  ) 

Met een druk op dit symbool kunt u het geluidssignaal van het toestel deactiveren en activeren. 

5. MAAK EEN OPROEP NAAR DE RECEPTIECENTRALE (  ) 

Wanneer in het systeem een receptiecentrale aanwezig is dan kan deze worden opgeroepen door een 
druk op dit symbool. 

6. OPENEN VAN EEN TWEEDE DEUR OF POORT (  ) 

Met een druk op dit symbool opent u een tweede deur of poort. 

7. ACTIVEREN PANIEK ALARM (  ) 

Met een druk op dit symbool wordt een verzoek om hulp verzonden naar het receptietoestel. 

8. AUTOMATISCH OPENEN VAN DE ENTREEDEUR (  ) 

He systeem beschikt over de mogelijkheid om de entreedeur, na een oproep, automatisch open te 
sturen. Met dit symbool kunt u deze functie in- of uitschakelen. 

  



 

 

 

 

 

 

9. TOEGANG TOT MENU WONINGAUTOMATISERING (  ) 

Alleen beschikbaar indien producten voor woningautomatisering via een IPerBus gekoppeld zijn aan 
het toestel. 

10. OPENEN ENTREEDEUR (  ) 

Met een druk op dit symbool opent u de entreedeur. 

11. WIJZIG STATUS (  ) (aanwezig / afwezig) 

Deze functie is nog niet beschikbaar. Er is voorzien in dit symbool met het oog op toekomstige 
ontwikkelingen. 

12. INSTELLINGEN (  ) 

Met een druk op dit symbool opent u het instellingen menu. Raadpleeg de volledige 
gebruikershandleiding (EN) van dit toestel voor extra informatie. 

 


