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ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ 
 

Γενικέρ Απαγοπεύζειρ Απαγόπεςζη Αποζςναπμολόγηζηρ   Απαγόπεςζη έκθεζηρ ζε νεπό Γενικέρ Πποθςλάξειρ 

 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

 
(Η αμέλεια μποπεί να έσει ζαν αποηέλεζμα ζοβαπό ή 

και θαναηηθόπο ηπαςμαηιζμό.) 

 
 

1. Μελ απνζπλαξκνινγείηε θαη κελ ηξνπνπνηείηε ηε κνλάδα. 

Μπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. 

2. Απνθύγεηε λα έιζεη ε κνλάδα ζε επαθή κε λεξό ή άιιν πγξό. 

Μπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. 

3. Μελ επεκβαίλεηε ζηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ηεο κνλάδαο θαη 

κελ εηζάγεηε κεηαιιηθά ή εύθιεθηα αληίθεηκελα ζε απηήλ. Μπνξεί 

λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. 

 
 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
 

1. Με ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα ζηηο αθόινπζεο ζέζεηο γηαηί κπνξεί λα 
πξνθιεζεί θσηηά, ειεθηξνπιεμία ή θαθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 εκεία όπνπ ππάξρεη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία ή 
ζέζε θνληά ζε ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ πξνθαινύλ 
δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 εκεία όπνπ ππάξρνπλ ζθόλε, ιάδηα, ρεκηθά θιπ. 
 Θέζεηο όπνπ ππάξρεη πγξαζία όπσο ινπηξά, ππόγεηα, 

ζεξκνθήπηα θιπ. 
 Θέζεηο όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ηδηαίηεξα ρακειή 

όπσο κέζα ζε ρώξνπο ςύμεο ή κπξνζηά ζε 
θιηκαηηζηηθά. 

 Θέζεηο όπνπ ππάξρεη πδξαηκόο ή θαπλόο (θνληά ζε 
επηθάλεηεο ζέξκαλζεο ή ςύμεο). 

 εκεία όπνπ ππάξρνπλ θνληά ζπζθεπέο πνπ 
παξάγνπλ ήρν όπσο δηαθόπηεο dimmer ή ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο κε inverter. 

2. Μελ ηνπνζεηείηε νηηδήπνηε πάλσ ζηε κνλάδα θαη κελ ηελ 
θαιύπηεηε κε ύθαζκα θιπ., κπνξεί λα πξνθιεζνύλ θσηηά ή άιια 
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

3. Μελ πηέδεηε ηελ νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ. Αλ ε νζόλε ξαγίζεη ή 
ηξππήζεη κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ηξαπκαηηζκνί.   

4. Αλ έρεη ηξππήζεη ε νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ, πξνθπιάμηε ην 
δέξκα ζαο από ηελ επαθή κε ηνπο πγξνύο θξπζηάιινπο. Μπνξεί 
λα πξνθαιέζνπλ εξεζηζκό.  

 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο πγξώλ θξπζηάιισλ θάληε 
ακέζσο γαξγάξεο κε λεξό θαη ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό. 

 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα ή ην δέξκα 
θαζαξίζηε κε λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά θαη 
ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό.  

5. Όηαλ δηεμάγεηε δνθηκαζηηθέο θιήζεηο ή ειέγρεηε ηελ έληαζε ηνπ 
ερεηηθνύ ζήκαηνο, ζηγνπξεπηείηε πξώηα όηη ην αθνπζηηθό ηεο 
θεληξηθήο κνλάδαο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε ηνπ. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ηξαπκαηηζκνί ζηα απηηά.  

6. Μελ ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα ζε ζέζε όπνπ ππάξρνπλ δνλήζεηο ή 
θξνύζεηο. Μπνξεί λα πξνθιεζνύλ ηξαπκαηηζκνί ή δεκηέο από ηελ 
πηώζε ηεο κνλάδαο. 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ 

 
1. Σνπνζεηήζηε ηε κνλάδα ζε ηνπιάρηζηνλ 1m απόζηαζε από 

ξαδηόθσλα ή ηειενξάζεηο. 

2. Η κνλάδα απηή είλαη απνθιεηζηηθά γηα εζσηεξηθή ρξήζε. Μελ ηε 

ρξεζηκνπνηείηε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 

3. ε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη θνληά ζηαζκόο εθπνκπήο RF ή TV θαη ην 

πεδίν είλαη πνιύ ηζρπξό, κπνξεί λα ππάξμνπλ παξεκβνιέο ζην 

ζύζηεκα ιόγσ ησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ.  

4. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη καδί κε απηό ην ζύζηεκα θαη ζπζθεπέο άιισλ 

θαηαζθεπαζηώλ (όπσο αηζζεηήξαο, αληρλεπηέο, θππξηά) πξέπεη λα 

ηεξνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη όξνη εγγύεζεο πνπ παξέρεη 

ν θαηαζθεπαζηήο ή πσιεηήο.   

5. Όηαλ ε κνλάδα δελ ιεηηνπξγεί ή δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, δηαθόςηε ηελ 

παξνρή ξεύκαηνο.  

6. Η κνλάδα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. Γηα επηηξαπέδηα 

ρξήζε ρξεζηκνπνηείζηε εηδηθό ζηήξηγκα. 

7. Όηαλ ε κνλάδα έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν κπνξεί ην ρξώκα ηεο ζην 

επάλσ κέξνο λα γίλεη πην ζθνύξν. Απηό δελ απνηειεί έλδεημε θαθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.   

8. Με ηε ρξήζε κπνξεί ην θνπηί ηεο κνλάδαο λα ζεξκαλζεί, σζηόζν απηό 

δελ απνηειεί έλδεημε θαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.  

9. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ζηε κνλάδα θάπνην θηλεηό ηειέθσλν, 

ελδέρεηαη ε κνλάδα λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 

10. αο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζην γεγνλόο όηη ε νζόλε πγξώλ 

θξπζηάιισλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηερληθέο ηδηαίηεξα πςειήο 

αθξίβεηαο.  

11. Απνθύγεηε ηε ρξήζε ηεο κνλάδαο ζε ηδηαίηεξα ειηόινπζηνπο ρώξνπο.  

12. Σε λύρηα, ιόγσ ηνπ κεησκέλνπ θσηηζκνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε νζόλε 

έρεη πνιιά παξάζηηα θαη ην πξόζσπν γίλεηαη πην δπζδηάθξηην, σζηόζν 

απηό δελ απνηειεί θαθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο.  

13. Όηαλ κηα πύιε ή πξόζνςε θηηξίνπ θσηίδεηαη από ιάκπεο θζνξίνπ ε 

εηθόλα κπνξεί λα αιινηώλεηαη, σζηόζν απηό δελ νθείιεηαη ζε θαθή 

ιεηηνπξγία.  

14. Δθόζνλ ε κνλάδα έρεη πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε, πξέπεη λα αθαηξεζεί 

πξηλ από ηε ρξήζε ηεο.   

15. Σν πεξίγξακκα ησλ εηθόλσλ πνπ δείρλεη ε θάκεξα ηνπ ζηαζκνύ ηεο 

εηζόδνπ κπνξεί λα δηαθέξεη από ην πξαγκαηηθό πξόζσπν ή θόλην, 

αιιά απηό δελ απνηειεί θαθή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.  

16. Η κνλάδα δελ ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

17. Όηαλ ξπζκίδεηε ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ζην T-mode  θαη πιεζηάδεηε 

ηε κνλάδα, κπνξεί ην ζύζηεκα ζπξνηειεθώλνπ λα επεξεαζηεί από ηελ 

παξεκβνιή ξαδηνζπρλόηεηαο θιπ., αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο.   

18. Πξνζνρή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο θαζώο ε ρξήζε Η/Τ, 

ηειενξάζεσλ ή ξαδηνθώλσλ θνληά ζε απηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

κεηάδνζή ηεο ή λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεην ζόξπβν.  

19. Δάλ πέζεη πάλσ ζηελ θάκεξα πνιύ έληνλν θσο όπσο ειηαθό θσο, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ νζόλε ιεπθέο γξακκέο ή ζρέδηα 

αληαλάθιαζεο ιόγσ θσηόο. Απηό δπζρεξαίλεη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ θαιεί, σζηόζν δελ απνηειεί θαθή ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο.
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  1  ΟΝΟΜΑΙΕ 
 

Αθνπζηηθό 
 

 

ύκβνιν ζπκβαηόηεηαο κε αθνπζηηθά βαξεθνταο T-mode (*1) 

Έγρξσκε LCD νζόλε 
 

 

Πιήθηξν πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (ΟΡΣΙΟΝ) 

Πιήθηξν θσηηζκνύ ή θιήζεο ζπξσξνύ ή 
ελεξγνπνίεζεο «θιήζεο ηαηξείνπ» 

 
Πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο 

 

Φσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο  (*2) 
 
Έμνδνο ήρνπ θιήζεο 
 

 

 

 
 

Ρύζκηζε Φσηεηλόηεηαο 
νζόλεο 

Ρύζκηζε έληαζεο ήρνπ θιήζεο 

 
 
 
 
 
 

κούπο-Κανονικό-
Φωηεινό 

 

 

 

 

(*1) Η ζπζθεπή απηή εθπέκπεη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό 
πεδίν, ζπκβαηό κε αθνπζηηθά βαξεθνταο ηύπνπ T-
mode γηα λα παξάγεηαη θαζαξόο ήρνο επηθνηλσλίαο 
κε ΑΜΔΑ. 

 

(*2) Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο καο 
ελεκεξώλεη γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κόληηνξ. Δλδεηθηηθά:  

Όηαλ ν ήρνο θιήζεο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο, ε 
θσηεηλή έλδεημε αλαβνζβήλεη θάζε 5.5 seconds. 

Όηαλ γίλεηαη επηθνηλσλία κε ηελ πόξηα ή ηνλ ζπξσξό 
αλαβνζβήλεη ηαρύηεξα, θιπ. (βιέπε επηκέξνπο ελόηεηεο). 

Κλειζηόρ-Κανονικόρ-Δςναηόρ 
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  2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
 

2-1 Απάντηση σε κλήση από την πόρτα ή τον θυρωρό /φύλακα
1  Όταν το μόνιτορ του διαμερίσματος λαμβάνει  μια κλήση από 

τον σταθμό της εισόδου (μπουτονιέρα πολυκατοι κίας) 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 ακουσ τικό για να απαντήσετε.  

•  Αν δεν απαντήσετε εντός 30’’, η κλήση τερματίζεται . 
•  Υπάρχει σ υμβατότητα με ακουστικά βαρηκοϊας τύπου  

Τ -Mode. 
•  H φωτεινή ένδειξη  κατάστασης λειτουργίας  ανάβει . 

3 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 . 

 

 
 

2-2 Κλήση από το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας  (εφόσον έχει συνδεθεί)
 

1  Όταν κάποιος επι σκέπτης πιέσει το πλήκτρο κουδουνιού 
της εσωτερικής πόρτας  (πόρτα διαμερίσματος) , στο 
μόνιτορ του διαμερίσματος ακούγεται ήχος κλήσης για όσο 
χρόνο το πλήκτρο είναι πατημένο . 
• Ο ήχος κλήσης από την εσωτερική πόρτα διαμερίσματος διαφέρει από  
τον ήχο κλήσης που πρ oέρχεται από την είσοδο της πολυκατοικίας.  
(Η συνομιλία ΔΕΝ είναι δυνατή)  
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας 
είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ  – αν δεν έχει συνδεθεί, δεν είναι δυνατή η 
κλήση από την εσωτερική πόρτα.  

 
 

2-3 Άνοιγμα π όρτας (εφόσον  υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός στην πόρτα)  
 

1 Σηκώστε το ακουστικό του μόνιτορ διαμερίσματος και πιέστε 
το πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας όσο είσαστε σε 
επικοινωνία με τον σταθμό της εισόδου.  

 

 

2  Στην είσοδο , ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός μηχα νισμός  
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 ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος πόρτας, 
μπορεί να πρέπει να κρατάτε πατη μένο το πλήκτρο 
ανοίγματος πόρτας για όση ώρα χρειάζεται . 

 
 
 
 

� 

www.pdl.gr
www.pdlstore.gr



- 5 -  

 
 

 
 

2-4 Έλεγσορ βοηθηηικού θωηιζμού (εθόζον έσει ζςνδεθεί) 
 

Δλεξγνπνίεζε θσηηζκνύ ζηελ είζνδν (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 

1  εθώζηε ην αθνπζηηθό θαη πηέζηε 1 θνξά ην πιήθηξν θσηηζκνύ 

ηνπ κόληηνξ δηακεξίζκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα θιήζεο, 
επηθνηλσλίαο ή απηόθιεζεο κε ην ζηαζκό εηζόδνπ. 

 

2  Ο εμσηεξηθόο θσηηζκόο ζηελ είζνδν ζα αλάςεη γηα 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (αλάινγα κε ηε 
ξύζκηζή ηνπ). 

                                       
ΠΡΟΟΥΗ: γηα ηνλ έιεγρν εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ απαηηείηαη 
θαηάιιειν ειεθηξηθό θύθισκα (ξειέ θιηκαθνζηαζίνπ ή 
αληίζηνηρν).    
 
Ο έιεγρνο βνεζεηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔΝ είλαη εθηθηόο αλ ζηνλ ζηαζκό 
εηζόδνπ έρεη ζπλδεζεί εμσηεξηθή θάκεξα παξαθνινύζεζεο (CCTV). 
          

 

2-5 
 

 

Κλήζη ιαηπείος (εθόζον έσει ζςνδεθεί)

Αλ γίλεη θιήζε ζε δηακέξηζκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ιεηηνπξγία θιήζεο ηαηξείνπ θαη εθόζνλ απηή έρεη ελεξγνπνηεζεί, 

ηόηε ε ειεθηξηθή θιεηδαξηά ηεο εηζόδνπ ζα αλνίγεη απηόκαηα, 

ρσξίο λα πξέπεη λα παηεζεί ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο ζην 

κόληηνξ. 

1  ε θαηάζηαζε αλακνλήο (ρσξίο λα ζεθώζεηε ην αθνπζηηθό), 

παηήζηε ην πιήθηξν ελεξγνπoίεζεο «θιήζεο ηαηξείνπ» γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο.  

(Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο μεθηλάεη λα αλαβνζβήλεη θάζε 
2.5’’)  

Παηήζηε ην πιήθηξν άιιε κία θνξά γηα ηελ αθύξσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο. 

 

2  Όηαλ ν επηζθέπηεο παηήζεη ην πιήθηξν θιήζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηακεξίζκαηνο (ηαηξείνπ) ζην ζηαζκό εηζόδνπ ηεο 
πνιπθαηνηθίαο, ε πόξηα ζα αλνίμεη απηόκαηα.  

 

3  ην κόληηνξ ηνπ ηαηξείνπ αθνύγεηαη θαλνληθά ν ήρνο 

θιήζεο από ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ. Δθόζνλ ρξεηάδεηαη, 
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επηζθέπηε ζεθώλνληαο ην αθνπζηηθό. 

 

 
 
εκείσζε:  

 Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία θιήζεο ηαηξείνπ, ε 

θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο δελ ζα καο 

εηδνπνηήζεη αλ θιείζνπκε ηειείσο ηνλ ήρν θιήζεο ζην κόληηνξ 

ηνπ ηαηξείνπ. 

 Αλ έρεη γίλεη εθηξνπή θιήζεσλ πξνο ηε ζπζθεπή ζπξσξνύ, 

ΓΔΝ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηεο θιήζεο ηαηξείνπ. Η 

εθηξνπή θιήζεσλ ξπζκίδεηαη ΜΟΝΟ από ηε ζπζθεπή 

ζπξσξνύ. 
 

Η δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο «θιήζεο ηαηξείνπ» 
εμαξηάηαη από ηνλ εμνπιηζκό πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί, θαζώο θαη 
από ηελ θαισδίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο . 

 

 
 
 
 
 

2-6 Κλήζη από διαμέπιζμα ππορ ζςζκεςή θςπωπού/ θύλακα  (εθόζον έσει ζςνδεθεί) 
 

1  εθώζηε ην αθνπζηηθό ηνπ κόληηνξ θαη παηήζηε ην πιήθηξν 

θιήζεο ζπξσξνύ / θύιαθα.  
Αθνύγεηαη ήρνο επηβεβαίσζεο ηεο θιήζεο. 

•   Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ζα 
αλαζβνζβήλεη. 

 

2  ηε ζπζθεπή ζπξσξνύ ζα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα γηα λα 

εηδνπνηήζεη ηνλ ζπξσξό / θύιαθα. 
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2-7 Παπακολούθηζη ειζόδορ (Αςηόκληζη)
 

ε θαηάζηαζε αλακνλήο πηέζηε ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο 

(θιεηδί) γηα λα εκθαληζηεί εηθόλα από ηελ 1
ε
 είζνδν. Ξαλαπαηήζηε ην 

ίδην πιήθηξν γηα εηθόλα από ηε 2
ε
 είζνδν θιπ. Ήρνο δελ αθνύγεηαη. 

•  Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ζα αλάςεη. 

 
ΗΜΔΙΩΔΙ:  

1. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ, γίλεη θιήζε 

από ηελ είζνδν (επηζθέπηεο),  ε ιεηηνπξγία απηή ηεξκαηίδεηαη 

απηόκαηα. 

2. εθώζηε ην αθνπζηηθό ηνπ κόληηνξ θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ  γηα λα κηιήζεηε κε ηνλ ζηαζκό 

εηζόδνπ. 

3. Η ιεηηνπξγία παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ ηεξκαηίδεηαη 

απηόκαηα κεηά από 30 sec. 

4. Η ιεηηνπξγία παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ ηεξκαηίδεηαη 

απηόκαηα κόιηο έλα 2
ν
 κόληηνξ δηακ/ηνο μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία 

απηή ζηελ ίδηα είζνδν. 

 
1. Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ γηα ηελ απηόθιεζε ζα 

ρξεηαζηεί θάπνην δηάζηεκα κέρξη λα εκθαληζηεί ε εηθόλα ζηελ 

νζόλε. Πεξηκέλεηε ρσξίο λα παηήζεηε άιιν πιήθηξν. 

2. Η ιεηηνπξγία απηόθιεζεο κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί 
θεληξηθά ζην ζύζηεκα ζπξνηειεόξαζεο, ζηε πεξίπησζε πνπ 
δελ επηζπκνύλ ηε ρξήζε ηεο νη έλνηθνη ηεο πνιπθαηνηθίαο.  

 

2-8 Νςσηεπινόρ Φωηιζμόρ
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο – θαη εθόζνλ ν πεξηθεξεηαθόο θσηηζκόο είλαη πνιύ ρακειόο – πάλσ ζηελ θάκεξα ηνπ ζηαζκνύ εηζόδνπ 

(κπνπηνληέξα) ελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα LED θσηηζκνύ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηόθιεζεο.  

 
Όηαν δέτεζηε κλήζη από ηον ζηαθμό ειζόδοσ: 

1  Μόιηο παηεζεί θάπνην πιήθηξν θιήζεο ζηνλ ζηαζκό εηζόδνπ, 

ηα LED λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ αλάβνπλ. 

Καηά ηη διάρκεια παρακολούθηζης ηης ειζόδοσ: 

1  Πηέδνληαο ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο, ηα LED λπρηεξηλνύ 

θσηηζκνύ αλάβνπλ.
 

 
Δλεξγνπνίεζε ησλ LED   

λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ κπνπηνληέξαο εηζόδνπ  
 
 
 
 
 
 
 

2  Όηαλ ηεξκαηηζηεί ε θιήζε, ηα LED λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ 

ζα ζβήζνπλ απηόκαηα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Όηαλ ηεξκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ κε  

απηόθιεζε, ηα LED λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ ζα ζβήζνπλ απηόκαηα. 

 

Οη ξπζκίζεηο λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ γίλνληαη ζηνλ ζηαζκό εηζόδνπ 
(κπνπηνληέξα πνιπθαηνηθίαο). Η ελεξγνπνίεζε ηνπ λπρηεξηλνύ 
θσηηζκνύ γίλεηαη απηόκαηα αλάινγα κε ην ζθνηάδη. 

 

2-9 Ενεπγοποίηζη εξωηεπικήρ CCTV κάμεπαρ (εθόζον έσει ζςνδεθεί) 
 

Δθόζνλ ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο έρεη ζπλδεζεί πξόζζεηε, εμσηεξηθή θάκεξα παξαθνινύζεζεο, ηόηε: 
 

Πηέζηε ην πιήθηξν θσηηζκνύ / θιήζεο ζπξσξνύ θαηά ηε δηάξθεηα 

επηθνηλσλίαο κε ηελ είζνδν ή θιήζεο ή παξαθνινύζζεζε ηεο 

εηζόδνπ κε απηόθιεζεο, γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ εμσηεξηθή 

θάκεξα παξαθνινύζεζεο. Πηέζηε πάιη ην ίδην πιήθηξν θσηηζκνύ / 

θιήζεο ζπξσξνύ γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ εηθόλα από ηελ θάκεξα 

ηνπ ζηαζκνύ εηζόδνπ (κπνπηνληέξα πνιπθαηνηθίαο). 
 
 
 
 

Καηά ηε κεηάβαζε ηεο εηθόλαο από ηελ θάκεξα ηνπ ζηαζκνύ 

εηζόδνπ ζηελ εμσηεξηθή θάκεξα παξαθνινύζεζεο, ε εηθόλα 

κπνξεί ζηηγκηαία λα παξακνξθσζεί. Απηό δελ απνηειεί 

δπζιεηηνπξγία ή βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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2-10 Πλήκηπο πποαιπεηικών λειηοςπγιών (ΟPTION) 
 

Σν πιήθηξν ΟΡΣΙΟΝ πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε βνεζεηηθώλ ζπζθεπώλ ή ιεηηνπξγηώλ 

πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζην κόληηνξ δηακεξίζκαηνο (εθόζνλ έρνπλ ζπλδεζεί). 
 

 
 

2-11 Eιδοποίηζη έκηακηηρ ανάγκηρ (εθόζον έσει ζςνδεθεί) 
 

ην κόληηνξ δηακεξίζκαηνο GT-1M-L έρεηε δπλαηόηεηα λα 
ζπλδέζεηε έλαλ δηαθόπηε εηδνπνίεζεο έθηαθηεο αλάγθεο κε 
καλδάισζε, πρ ζην κπάλην ηεο θαηνηθίαο ή ζην ππλνδσκάηην. 

 
1  Όηαλ ππάξμεη αλάγθε ηξαβήμηε ηνλ δηαθόπηε εηδνπνίεζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

 

2  ην κόληηνξ ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη ζηε ζπζθεπή ζπξσξνύ/ 

θύιαθα (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα), ζα ερήζεη 
πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ.  

 

 

3  Όηαλ ν ζπξσξόο/ θύιαθαο καο θαιέζεη από ηε ζπζθεπή ηνπ 

γηα λα επηθνηλσλήζεη καδί καο, ην ζήκα πξνεηδνπνίεζεο ζα 
κεηαηξαπεί ζε ήρν θιήζεο, κε ηελ αλάινγε δηάξθεηα. 

•  Παξάιιεια αλαβνζβήλεη ε θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο 
ιεηηνπξγίαο . 

 

4  εθώζηε ην αθνπζηηθό γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ζπξσξό. 

Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο κέλεη αλακκέλε 
κέρξη λα θαηεβάζεηε ην αθνπζηηθό. ‘Οηαλ θαηεβάζεηε ην 
αθνπζηηθό ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ ζπλερίδεη λα 
ερεί. 

 

 

5  Γηα λα ζηακαηήζεη ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ, 

πξέπεη λα επαλαθέξεηε ην ζύζηεκα ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 
μεθιεηδώλνληαο ηνλ δηαθόπηε εηδνπνίεζεο έθηαθηεο αλάγθεο 
(απνκαλδάισζε). 

 

 
 

 
 
 
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:  

1. ην κόληηνξ δηακεξίζκαηνο, ν ηόλνο ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο 

ζπλαγεξκνύ θαη ν ήρνο θιήζεο από ηνλ ζπξσξό/θύιαθα  ζα έρνπλ ηε 

κέγηζηε έληαζε, αλεμάξηεηα από ηε ξύζκηζε έληαζεο ηεο ζπζθεπήο. 

 

2.Η ιεηηνπξγία ζπλαγεξκνύ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί από κέρξη 5 

δηακεξίζκαηα ηαπηόρξνλα, αθόκα θαη όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε ρξήζε. 

  

3.Δθόζνλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα κόληηνξ ζην ίδην δηακέξηζκα, απηά 

δελ ζα δέρνληαη θιήζεηο από ηνλ ζηαζκό είζνδνπ (κπνπηνληέξα) γηα 

όζν δηαξθεί ν ζπλαγεξκόο. 

 

4. Καηά ηε δηάξθεηα ζπλαγεξκνύ, δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

θιήζεηο από ηνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ πξνο ηα δηακεξίζκαηα ή ηνλ 

ζπξσξό/θύιαθα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
•   Θερμοκρασία Λειτουργίας : 0° C έως  +40° C (+32° F έως  +104° F) 
•  Η εικόνα από τον σταθμό εισόδου μπορεί να παραμορφώνεται όταν ενεργοποιείται το άνοιγμα πόρτας.  

Αυτό δεν αποτελεί  δυσλειτουργία  του συστήματος . 
•  Καθαρισμός : Όλες οι μονάδες του συστήματος πρέπει να καθαρίζονται με νωπό μαλακό ύφασμα και ουδέτερο οικιακό καθαριστικό. 

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή τραχιά υφάσματα . 
•  Αν κάπ οια συσκευή του συστήματος ή ολόκληρο το σύστημα παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αφαιρέστε την τάση 

τροφοδοσίας (βγάλτε το από την πρίζα ρεύματος) και επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εγκαταστάτη.  
 
 
•  Τροφοδοσία :  DC 24 V (παρέχεται στα  GT-BC, GT-VBC) 
•  Επικοινωνία :  1 κανάλι  ομιλίας  
•  Οθόνη μόνιτορ :    3-1/2’’ TFT LCD έγχρωμη  
•  Διαστάσεις :  210 (Υ) × 215 ( Μ) × 69 ( Π) (mm) 

8-1/4 (H) × 8 -1/2 (W) × 2 -3/4 (D) (inches) 
•  Βάρος :  Περίπου  820 g (1.81 lbs.) 
 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ  
 
Η Aiphone εγγυάται για δύο έτη από τη ν παράδοση στον τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα της, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν παρουσιάζουν ελαττώματα ως 
προς τα υλικά και την κατασκευή τους. Η Aiphone αναλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, εφόσον το προϊόν είναι ελαττω ματικό και ισχύει η εγγύηση 
για τη συγκεκριμένη ατέλεια. Η Aiphone διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της οριστικής απόφασης σχετικά με το είδος του ελαττ ώματος του προϊόντος – αστοχία 
υλικού ή κατασκευής - και σχετικά με την κάλυψη του προϊόντος από την εγγύηση. Αυτή η εγγύη ση δεν ισχύει για κάθε προϊόν της Aiphone, το οποίον έχει υποστεί 
κακή χρήση ή έχει παραβιαστεί ως προς τις οδηγίες του, ούτε ισχύει για μονάδες που έχουν επισκευαστεί ή μετατραπεί εκτός εργο στασίου. Η εγγύηση δεν 
καλύπτει μπαταρίες ή βλάβες που έχουν προκ ληθεί από μπαταρίες που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τη μονάδα. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο 
επισκευές προϊόντων που γίνονται σε σημείο ή κατάστημα που έχει καθοριστεί γραπτά από την Aiphone. Η Aiphone δεν είναι υπεύθυ νη για οποιοδήποτε κόστος 
προκύπτε ι κατά την επισκευή και συντήρηση του προϊόντος επιτόπου. Η Aiphone δεν παρέχει καμία αποζημίωση για απώλειες ή ζημιές που πρ οέρχονται από 
βλάβη ή κακή λειτουργία κατά τη χρήση των προϊόντων της ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή απώλεια συνεπάγεται από αυτές.   
 
 

 
indicates applicability to the EU. 

 
 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the rece iving antenna • Connect the equipment into an outlet 
on a circuit different from that to which the receiver is connected. Increase the separation between the equipment and receiver. • Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help. 
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