
 
Θυροτηλεόραση για πολυκατοικίες - ΣΕΙΡΑ GT 

Οδηγίες Χρήσης  

  

 

 

 Έγχρωμο Μόνιτορ διαμερίσματος (με ακουστικό) 
mod. GT- 1 M- L  

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης  
 

 

Ονομασίες & Λειτουργίες  

 

 
 
[1] Ακουστικό. 
[2] Σύμβολο Magnetic Loop (συμβατότητα με 
ακουστικά βαρηκοϊας με T-mode). 
[3] Έγχρωμη οθόνη θυροτηλεόρασης LCD 3,5’’. 
[4] Πλήκτρο πρόσθετης, προαιρετικής λειτουργίας 
(ΟPTION). 
[5] Πλήκτρο ενεργοποίησης φωτισμού ή κλήσης 
θυρωρού. 
[6] Πλήκτρο ανοίγματος πόρτας και παρακολούθησης 
εισόδου (Αυτόκλησης). 
[7] Φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (STATUS 
LED) και απενεργοποίησης του ήχου κλήσης (TONE 
OFF). 
[8] Εξοδος ήχου κλήσης. 
[9] Πλήκτρο ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης. 
[10] Πλήκτρο ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης. 
  

 
Απάντηση σε κλήση από την πόρτα  

 

1. Όταν το μόνιτορ του διαμερίσματος λαμβάνει μια κλήση από τον 
σταθμό της εισόδου (μπουτονιέρα πολυκατοικίας) ή τη συσκευή 
θυρωρού/φύλακα, ακούγεται ένας ήχος κλήσης. Εάν ο σταθμός της 
εισόδου διαθέτει κάμερα, τότε στην οθόνη του μόνιτορ του 
διαμερίσματος εμφανίζεται και εικόνα.  

 
•  Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας αναβοσβήνει. 

 
 

 

2. Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε. Τοποθετώντας το 
ακουστικό στο αυτί σας, μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε τον 
επισκέπτη σας. 

 
 H φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ανάβει. 
 Αν δεν απαντήσετε εντός 30’’, η κλήση τερματίζεται. 
 Υπάρχει συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοϊας τύπου Τ-Mode.   
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Θυροτηλεόραση για πολυκατοικίες - ΣΕΙΡΑ GT 

Οδηγίες Χρήσης  

  

 

 

 
 

Ανοιγμα πόρτας  

 

Σηκώστε το ακουστικό του μόνιτορ διαμερίσματος και πιέστε το 
πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας , όσο είσαστε σε επικοινωνία με 
τον σταθμό της εισόδου. 
Στην είσοδο, ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός μηχανισμός  ανοίγματος 
πόρτας (κυπρί ή ηλεκτρομαγνήτης). 
 

 Αν ο σταθμός εισόδου διαθέτει κάμερα, τότε μπορείτε να ανοίξετε 
την πόρτα χωρίς να σηκώσετε πρώτα το ακουστικό.  

 Ανάλογα με τον μηχανισμό ανοίγματος πόρτας, μπορεί να 
πρέπει να κρατάμε πατημένο το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας 
για όση ώρα χρειάζεται. 

Παρακολούθηση εισόδου (αυτόκληση)  

 

Σε κατάσταση αναμονής, χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό, πιέστε το 
πλήκτρο ανοίγματος πόρτας (κλειδί) για να εμφανιστεί εικόνα από την 
1η είσοδο. Ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο για εικόνα από τη 2η είσοδο κ.ο.κ. 
Ήχος δεν ακούγεται. 
 
• Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα ανάψει. 
 Αν κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της εισόδου, γίνει κλήση 

από την είσοδο (επισκέπτης),  η λειτουργία αυτή τερματίζεται 
αυτόματα. 

 Σηκώστε το ακουστικό του μόνιτορ κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της εισόδου  για να μιλήσετε με 
τον σταθμό εισόδου και να ανοίξετε την πόρτα εφ’ όσον χρειαστεί. 

 Η λειτουργία παρακολούθησης της εισόδου τερματίζεται αυτόματα μετά από 30 sec. 
 Μετά το πάτημα του πλήκτρου για την αυτόκληση θα χρειαστεί κάποιο διάστημα μέχρι να εμφανιστεί η 

εικόνα στην οθόνη. Περιμένετε χωρίς να πατήσετε άλλο πλήκτρο. 
 Η λειτουργία αυτόκλησης μπορεί να απενεργοποιηθεί κεντρικά στο σύστημα θυροτηλεόρασης, στη 

περίπτωση που δεν επιθυμούν τη χρήση της οι ένοικοι της πολυκατοικίας.  
   Η παρακολούθηση (αυτόκληση) είναι δυνατή μόνο από 1 διαμέρισμα τη φορά. 

 
Oλοκλήρωση επικοινωνίας  

 

 
Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το ακουστικό 
στη θέση του για να τερματιστεί η κλήση.  

 
•  Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας σβήνει. 
•  Η επικοινωνία σταματάει αυτόματα μετά από 3 λεπτά. 
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