
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τροφοδοτικό  
Οθόνη 
LCD 

Πλήκτρα  
λειτουργιών  

Ρύθμιση φωτεινότητας  
οθόνης LCD Μεγάφωνο  

Ρύθμιση 
έντασης φωνής  

Ρύθμιση έντασης  
ήχου κλήσης  

Πλήκτρο OFF 
(Τερματισμού)  

Πλήκτρο  
Ανοίγματος Πόρτας  

Μικρόφωνο  

Πλήκτρο TALK 
(Ομιλίας)  Πλήκτρο ADJUST Πλήκτρο OPTION 

Πλήκτρο   GUARD 
Πλήκτρο ρύθμισης 

Κάμερας / Κέρσορα  Πλήκτρο  ZOOM / 
WIDE 

ΑΑ υυττόόςς   οο   σσ ύύ νν ττοομμοοςς   οοδδηηγγ όόςς   χχ ρρήήσσ ηηςς   δδεείίχχ νν εειι     
ττιιςς   ββαασσ ιικκέέςς   λλ εειιττοουυρργγ ίίεεςς   ττοουυ   μμόό νν ιιττοορρ   GGTT--22CC--LL 

Αυτό το μόνιτορ έχει ένα ανεξάρτητο τροφοδοτικό 
που πρέπει συνέχεια να είναι σε λειτουργία. 
Επικοινωνήστε με το σέρβις αν το μόνιτορ δεν 
λειτουργεί. Αν διακοπεί η τροφοδοσία του μόνιτορ 
για πάνω από 30 λεπτά, το STATUS LED 
αναβοσβήνει για να μας δείξει ότι η ημερομηνία  
και η ώρα έχουν απορυθμιστεί.  

Πατήστε το πλήκτρο 
ανοίγματος πόρτας 
για να ανοίξετε  

την πόρτα μόνο της κεντρικής 
εισόδου από την οποία σας 
καλέσανε.  

Χρησιμοποιείστε τη   
ροδέλα για να  

ρυθμίσετε την ένταση της 
επικοινωνίας (Από 0 έως 
10). Το TONE OFF LED 
αναβοσβήνει αργά όταν η 
ένταση ρυθμιστεί στο 0.  

Χρησιμοποιείστε τη 
ροδέλα για να  

ρυθμίσετε την 
φωτεινότητα της οθόνης 
(Από 0 έως 10)  

Χρησιμοποιείστε τη   
ροδέλα για να  

ρυθμίσετε την ένταση 
του ήχου κλήσης  (Από 0 
έως 10). Το TONE OFF 
LED αναβοσβήνει αργά 
όταν ο ήχος ρυθμιστεί 
στο 0.  

Πατήστε το πλήκτρο 
OPTION για να 
ενεργοποιήσετε  

μια εξωτερική συσκευή, όπως το 
άνοιγμα μιας γκαραζόπορτας 
(εάν έχει συνδεθεί).  

Πατήστε το πλήκτρο 
GUARD για να  
καλέσετε όλες τις  

συσκευές θυρωρού που είναι 
συνδεμένες στο σύστημα (εάν είναι 
συνδεμένες). Κατά τη διάρκεια της 
επικοινωνίας πατήστε το πλήκτρο 
για να δείτε την CCTV κάμερα 
παρακολούθησης (εάν υπάρχει).  

Πατήστε το πλήκτρο 
OFF για να 
τερματίσετε την  

επικοινωνία. Δεν  
απενεργοποιεί το μόνιτορ.  

Πατήστε το πλήκτρο  
TALK για να 
απαντήσετε σε μία 

εισερχόμενη κλήση. Εφ' όσον 
απαντήσετε, η επικοινωνία 
γίνεται hands free (ανοικτής 
συνομιλίας).  

Χρησιμοποιείστε  
το   πλήκτρο 
ADJUST για να 
αντισταθμίσετε  

τις σκοτεινές ή φωτεινές 
συνθήκες οπίσθιου 
φωτισμού στην κάμερα 
κεντρικής εισόδου.  

Πιέστε το   πλήκτρο 
ZOOM/ WIDE για να 
μεταβάλετε την 
μεγέθυ νση της  

εικόνας ή για να κάνετε  
μια επιλογή στο MENU. 

Πατήστε το 
REC/PLAY για να   

δείτε τις 
καταγεγραμμένες 
εικόνες. Το STATUS 
LED αναβοσβήνει όταν 
υπάρχουν νέες εγγραφές  

Πιέστε τα πλήκτρα  
 
για να αλλάξετε την 
οπτική γωνία της  

κάμερας ενώ έχετε ήδη 
μεγεθύνει την εικόνα. Όταν 
κάνετε επιλογές στο MENU 
πατήστε τα βελάκια πάνω 
ή κάτω για να αλλάξετε την 
θέση του κέρσορα.  

Πατήστε 
ΜONITOR για να   

παρακολουθήσετε τις 
εισόδους.  

Πατήστε CALL για να  
επιικοινωνήσετε με τα 
υπόλοιπα  

μόνιτορ του διαμερίσματος.  

Πατήστε MENU για 
να  δείτε τις ρυθμίσεις  
Μόλις εμφανιστεί  

ένα σύμβολο πατήστε το 
από κάτω του πλήκτρο για 
να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία. Δείτε τον πίνακα 
από κάτω.  
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