
 

Θσροηηλεόραζη για πολσκαηοικίες - ΣΕΙΡΑ GT 
Οδηγίες Χρήζης 

  

(!) Για ηιρ αναλςηικέρ οδηγίερ σπήζηρ με όλερ ηιρ λειηοςπγίερ ηος θςποηηλεθώνος GT-1Α, παπακαλούμε αναηπέξηε 
ζηο αναλςηικό εγσειπίδιο οδηγιών λειηοςπγίαρ, ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη: www.aiphone.gr 

 

 

 Έγρξωκν Μόληηνξ δηακεξίζκαηνο Αλνηθηήο Σπλνκηιίαο (ρωξίο αθνπζηηθό) 

mod. GT-1Α 

ςνοπηικέρ οδηγίερ σπήζηρ 
 

 

Ονομαζίερ & Λειηοςπγίερ 

 

 

[1] Μεγάθωλν. 

 

[2] Φωηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (STATUS LED) θαη 
απελεξγνπνίεζεο ηνπ ήρνπ θιήζεο (TONE OFF) 

 

[3] Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θωηηζκνύ ή θιήζεο ζπξωξνύ. 

 

[4] Πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο θαη παξαθνινύζεζεο εηζόδνπ 
(Απηόθιεζεο). 

 

[5] Φωηεηλή έλδεημε νκηιίαο. 

 

[6] Μηθξόθωλν. 

 

[7] Πιήθηξν νκηιίαο (TALK)   

 

[8] Πιήθηξν πξόζζεηεο, πξναηξεηηθήο ιεηηνπξγίαο (ΟPTION). 

 

[9] Πιήθηξν ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ θιήζεο. 

 

[10] Πιήθηξν ξύζκηζεο ηεο έληαζεο εηζεξρόκελνπ ήρνπ. 

  

 Όηαλ ε έληαζε ηνπ ήρνπ θιήζεο είλαη ξπζκηζκέλε ζηε ζέζε OFF (0) ηόηε ε θωηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο 

ιεηηνπξγίαο ζα αλαβνζβήλεη αξγά γηα ππελζύκηζε. 

 Η θωηεηλή έλδεημε ηνπ πιήθηξνπ νκηιίαο TALK αλάβεη θαηά ηε δηάξθεηα επηθνηλωλίαο κε ηελ πόξηα. 

 

Απάνηηζη ζε κλήζη από ηην πόπηα 

1 Όηαλ ην ζπξνηειέθωλν ηνπ δηακεξίζκαηνο ιακβάλεη κηα θιήζε από ηνλ ζηαζκό ηεο εηζόδνπ 

(κπνπηνληέξα πνιπθαηνηθίαο) ή ηε ζπζθεπή ζπξωξνύ, αθνύγεηαη έλαο ήρνο θιήζεο. 
 

2  Παηήζηε ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK] κία (1) θνξά ζηηγκηαία, θαη κεηά ηνλ ερεηηθό ηόλν επηθνηλωλήζηε κε ηνλ 

επηζθέπηε ρωξίο θαλέλαλ άιιν ρεηξηζκό (δηαδηθαζία αλνηρηήο ζπλνκηιίαο). Η θωηεηλή έλδεημε  πάλω ζην 

πιήθηξν νκηιίαο TALK αλάβεη όηαλ κηιάηε θαη ζβήλεη όηαλ κηιά ν επηζθέπηεο ή όηαλ ππάξρεη ζόξπβνο 

ζηελ πόξηα εηζόδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο. 
 

•   Ελαιιαθηηθά πηέδνληαο ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK] γηα πεξηζζόηεξν από 1 δεπηεξόιεπην, αθνύγεηαη ερεηηθόο ηόλνο 

θαη κπνξείηε πιένλ λα επηθνηλωλήζεηε κε ηε δηαδηθαζία «πιέζω μιλάω – αθήνω ακούω»: πηέζηε ην πιήθηξν 

νκηιίαο [TALK] γηα λα κηιήζεηε ζηνλ επηζθέπηε θαη αθήζηε ην γηα λα ζαο απαληήζεη.  

 

•  Αλ δελ απαληήζνπκε ζηελ θιήζε από ηελ πόξηα ή ηνλ ζπξωξό εληόο 45 δεπηεξνιέπηωλ, ε θιήζε αθπξώλεηαη θαη 

ην ζύζηεκα επαλέξρεηαη ζε εξεκία.    
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:  

1. Αλ έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηνλ ήρν θιήζεο ζην ζπξνηειέθωλν, ε θωηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο  ζα 

αλαβνζβήλεη αξγά.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα νκηιίαο κπνξείηε λα αιιάμεηε από αλνηρηή ζπλνκηιία ζε ζπλνκηιία «πηέδω κηιάω – αθήλω 

αθνύω», παηώληαο θαη θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK].  

Η κέγηζηε δηάξθεηα ζπλνκηιίαο είλαη πεξίπνπ 1 ιεπηό. 

Ανοιγμα πόπηαρ  

 Πηέζηε ην πιήθηξν γηα ην άλνηγκα πόξηαο όζν είζαζηε ζε επηθνηλωλία κε ηνλ ζηαζκό ηεο εηζόδνπ (αθνύ έρεηε δειαδή 
παηήζεη ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK]).  

 
 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ην ζπξνηειέθωλν ΔΕΝ ζαο επηηξέπεη λα αλνίμεηε ηελ πόξηα αλ δελ έρεηε πξώηα επηθνηλωλήζεη κε ηνλ 

επηζθέπηε ζαο. 
 
 Σηελ πόξηα ελεξγνπνηείηαη ν ειεθηξηθόο κεραληζκόο αλνίγκαηνο πόξηαο (θππξί ή ειεθηξνκαγλήηεο) . 

 

 Αλάινγα κε ηνλ ειεθηξηθό κεραληζκό αλνίγκαηνο πόξηαο, κπνξεί λα πξέπεη λα θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν  
αλνίγκαηνο πόξηαο γηα όζε ώξα ρξεηάδεηαη. 

Oλοκλήπωζη επικοινωνίαρ 

 

 Γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ επηθνηλωλία μαλαπαηήζηε ην πιήθηξν [TALK]. Αλ δελ ην παηήζεηε, ε ζπζθεπή ηνπ 

δηακεξίζκαηνο ζα θιείζεη απηόκαηα κεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα. 

 

 

 


