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ςνοπηικέρ οδηγίερ ππογπαμμαηιζμού ζςζηήμαηορ 
θςποηηλεόπαζηρ, ΑΙΡΗΟΝΕ GT 

 
(Ο προγραμματισμός τοσ σσστήματος απαιτεί 2 άτομα.) 

 
1. Ππιν ξεκινήζεηε ηον ππογπαμμαηιζμό ηος ζςζηήμαηορ GT, ελέγξηε όηι 

όλερ οι ζςνδέζειρ  ζηιρ μποςηονιέπερ , ηα μόνιηοπ και ηα θςποηηλέθυνα 
ηυν διαμεπιζμάηυν έσοςν γίνει ζυζηά.  
 
Σποθοδοηήζηε ηο ζύζηημα ηοποθεηώνηαρ ηον διακόπηη  ON/OFF ζηη 
θέζη ON, ζηιρ  μονάδερ GT-BC και GT-VBC. (ζσήμα 1) 

 
 

 
 

2. Αθαιπέζηε ηα πλαίζια  με ηιρ πποζότειρ από ηιρ μποςηονιέπερ 
ξεβιδώνονηαρ ηην ειδική βίδα αζθαλείαρ. (ζσήμα 2) 

 

 
 
 

3. Μπείηε  ζηον ππογπαμμαηιζμό ηος ζςζηήμαηορ: 
 

 Αναζηκώζηε ηο λαζηισένιο κούμπυμα επάνυ δεξιά, ζηην ππόζοτη 
ηος θςπομεγαθώνος GT-DA-L. (ζσήμα 3) 

 Πιέζηε μία θοπά και ζηιγμιαία ηον διακόπηη ππογπαμμαηιζμού, 
σπηζιμοποιώνηαρ ένα μακπύ λεπηό καηζαβίδι. 

 Σο κόκκινο LED λειηοςπγίαρ αναβοζβήνει για πεπίπος 15 
δεςηεπόλεπηα και μεηά παπαμένει ζηαθεπά αναμμένο.  

 

 

4. Μόλιρ ηο LED λειηοςπγίαρ ανάτει ζηαθεπά, ηο ζύζηημα είναι έηοιμο για 
ηον ππογπαμμαηιζμό.  

 Πιέζηε ηο πλήκηπο ομιλίαρ ( TALK) ζηιρ ζςζκεςέρ GT-1C-L/ GT-
2C-L/ GT-1A (ζσήμα 4) ή ζηκώζηε ηο ακοςζηικό ζηιρ ζςζκεςέρ GT-
1M-L/ GT-1D ζηο 1

ο
 διαμέπιζμα. 

 Εθόζον οι ζςνδέζειρ έσοςν γίνει ζυζηά, θα ππέπει να επικοινυνείηε 
με ηην μποςηονιέπα ηηρ ειζόδος και να έσεηε εικόνα ζηιρ ζςζκεςέρ 
GT-1M-L, GT-1C-L και GT-2C-L.. 

 

 
5. Πιέζηε ΣΙΓΜΙΑΙΑ ΜΙΑ θοπά ηο πλήκηπο κλήζηρ πος ανηιζηοισεί ζηο 

ζςγκεκπιμένο διαμέπιζμα (ζσήμα 5). Μην πιέζεηε ηο πλήκηπο για 
πεπιζζόηεπο από 1 δεςηεπόλεπηο. ηη ζςνέσεια ακούγεηαι ένα beep  πος 
επιβεβαιώνει όηι η ζςζκεςή ηος διαμεπίζμαηορ ππογπαμμαηίζηηκε με 
επιηςσία.   
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6. ηη ζςνέσεια πιέζηε ηο πλήκηπο OFF ζηα μόνιηοπ GT-1C-L / GT-2C-L  ή 
TALK ζηο θςποηηλέθυνο ηος  διαμεπίζμαηορ GT-1A ή καηεβάζηε ηο 
ακοςζηικό ζηιρ ζςζκεςέρ GT-1M-L / GT-1D, για να ολοκληπυθεί η 
διαδικαζία ππογπαμμαηιζμού ηος ζςγκεκπιμένος μόνιηοπ / 
θςποηηλεθώνος (ζσήμα 6).  
 
Επαναλάβεηε ηα παπαπάνυ βήμαηα για να ππογπαμμαηίζηε  ηιρ ζςζκεςέρ 
ζηα ςπόλοιπα διαμεπίζμαηα.  

  
ΗΜΕΙΩΗ: Αν ςπάπσει 2

ο
 μόνιηοπ ή θςποηηλέθυνο ζηο ΙΔΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ππογπαμμαηίζηε ηο 

ζηο ίδιο πλήκηπο, ακολοςθώνηαρ ηα βήμαηα 4 έυρ 6. Ο ηλεκηπονικόρ ήσορ beep  πος επιβεβαιώνει 
όηι ηο μόνιηοπ / θςποηηλέθυνο ππογπαμμαηίζηηκε με επιηςσία θα ακοςζηεί ζε αςηή ηην πεπίπηυζη 
2 θοπέρ. Ανηίζηοισα για ηο 3

o
 μόνιηοπ / θςποηηλέθυνο θα ακοςζηούν 3 beep και για ηο 4

o
, 4  beep.  

 
Ολοκλήρωση προγραμματισμού. 

 
 Πιέζηε ηον διακόπηη ππογπαμμαηιζμού ζηη μονάδα GT-DA-L. To 

LED λειηοςπγίαρ θα ζβήζει (ζσήμα 7).  
 Επαναηοποθεηήζηε ηο λαζηισένιο κούμπυμα. 

 

 

 

Διόρθωση λανθασμένου προγραμματισμού & αλλαγή των ρυθμίσεων ID. 
 
Ενώ είζηε ζε καηάζηαζη ππογπαμμαηιζμού και ηο LED λειηοςπγίαρ είναι 
αναμμένο ζηαθεπά, παηήζηε και κπαηήζηε παηημένο ηο πλήκηπο ανοίγμαηορ ηηρ 

πόπηαρ ( ) ενώ ήδη κπαηάηε παηημένο ηο πλήκηπο κλήζηρ θςπυπού / 

θυηιζμού ( GUARD). (ζσήμα 8) 
 
Πεπίπος μεηά από 5 δεςηεπόλεπηα θα ακοςζηεί έναρ ήσορ (beep) και ηα δεδομένα 
ζηην εζυηεπική μνήμη ηος μόνιηοπ θα διαγπαθούν ενώ ηο ID ηος μόνιηοπ θα 
επανέλθει ζηην επγοζηαζιακή ηος καηάζηαζη. 

 

 

 
ηη ζςνέσεια, πιέζηε και κπαηήζηε παηημένο ηο πλήκηπο κλήζηρ ηος 
διαμεπίζμαηορ (ζηο GT-SW), μέσπι να ακοςζηεί έναρ μακπόζςπηορ ήσορ beep. 
(ζσήμα 9). Ο ππογπαμμαηιζμόρ για ηο ζςγκεκπιμένο διαμέπιζμα έσει ακςπυθεί 
(για όλα ηα μόνιηοπ / θςποηηλέθυνα ηος διαμεπίζμαηορ) και ππέπει να ξαναγίνει 
από ηην απσή ξεκινώνηαρ από ηο βήμα Νο 4.  

 
ΠΡΟΟΧΗ: 
 

 Αν η παποσή πεύμαηορ διακοπεί καηά ηη διάπκεια ηος ππογπαμμαηιζμού, οι  πςθμίζειρ πος θα 
έσοςν γίνει ζηο ζύζηημα μέσπι εκείνη ηη ζηιγμή πιθανόηαηα θα σαθούν. ε αςηή ηην πεπίπηυζη θα 
ππέπει να ξεκινήζεηε ηον ππογπαμμαηιζμό ξανά από ηην απσή.  

 Αν πποζπαθήζεηε να ππογπαμμαηίζεηε πεπιζζόηεπερ από 4 ζςζκεςέρ ζε 1 διαμέπιζμα, ηο 
ζύζηημα δεν θα δεσηεί ηον ππογπαμμαηιζμό. 

 Αν ηο ζύζηημα πεπιλαμβάνει πεπιζζόηεπερ από μία μποςηονιέπερ ειζόδος, ο ππογπαμμαηιζμόρ θα 
ππέπει να γίνει ζε κάθε μια ξεσυπιζηά.  
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