
 

Θσροηηλεόραζη για πολσκαηοικίες - ΣΕΙΡΑ GT 
Οδηγίες Χρήζης 

  

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

 

 

 Έγρξσκν Μόληηνξ δηακεξίζκαηνο Αλνηθηήο πλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό) 

mod. GT-1C-L 

ςνοπηικέρ οδηγίερ σπήζηρ 
 

 

Ονομαζίερ & Λειηοςπγίερ 

 

 

 

[1] Έγρξσκε νζόλε ζπξνηειεόξαζεο LCD 3,5’’. 

[2] Έλδεημε Magnetic Loop (ζπκβαηόηεηα κε αθνπζηηθά βαξεθνταο 
κε T-mode). 

[3] Φσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (STATUS LED). 

[4] Φσηεηλή έλδεημε απελεξγνπνίεζεο ηνπ ήρνπ θιήζεο (TONE OFF) 

[5] Μηθξόθσλν. 

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

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

[8] Μεγάθσλν. 

[9] Ρπζκηζηηθό νπίζζηνπ θσηηζκνύ θαη θσηηζκνύ λύρηαο (ADJUST). 

[10] Πιήθηξν ξύζκηζεο ηνπ zoom (ZOOM/WIDE). 

[11] Πιήθηξν ξύζκηζεο θίλεζεο εηθόλαο (pan-tilt). 

[12] Πιήθηξν ηεξκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο (OFF). 

[13] Πιήθηξν νκηιίαο (TALK) θαη θσηεηλή έλδεημε νκηιίαο. 

[14] Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θσηηζκνύ ή θιήζεο ζπξσξνύ. 

[15] Πιήθηξν ξύζκηζεο θσηεηλόηεηαο ηεο νζόλεο. 

[16] Πιήθηξν ξύζκηζεο ηεο έληαζεο εηζεξρόκελνπ ήρνπ. 

[17] Πιήθηξν ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ θιήζεο. 

 

Απάνηηζη ζε κλήζη από ηην πόπηα 

 

1. Όηαλ ν επηζθέπηεο καο θαιέζεη από ηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζην 

δηακέξηζκά καο αθνύγεηαη ν ήρνο θιήζεο γηα πεξίπνπ 10 sec θαη ζα αλάςεη ε 
νζόλε ηνπ monitor ώζηε λα δνύκε ηνλ επηζθέπηε. 

 

 

2 . Γηα λα κηιήζνπκε κε ηνλ επηζθέπηε ρξεζηκνπνηνύκε ην πιήθηξν νκηιίαο 
(TALK) κε δύν ηξόπνπο: 

 Αλ ην παηήζνπκε 1 θοπά ζηιγμιαία, κηιάκε θαη αθνύκε ηνλ επηζθέπηε 

καο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην μαλαπαηάκε. 

 Αλ ην παηήζνπκε θαη ην θξαηήζνπκε παηεκέλν γηα 1 sec ηόηε πξέπεη λα 

ην παηάκε γηα λα κηιήζνπκε θαη λα ην αθήλνπκε γηα λα αθνύζνπκε ηνλ 
επηζθέπηε καο.  
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Ανοιγμα πόπηαρ & Παπακολούθηζη ειζόδος (αςηόκληζη) 

 

Γηα λα αλνίμνπκε ηελ πόξηα, παηάκε ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο (θιεηδί) 
αθού έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ην πιήθηξν νκηιίαο (TALK) θαη έρνπκε κηιήζεη κε 

ηνλ επηζθέπηε καο.  

Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο (δελ ππάξρεη θιήζε ζε θάπνην 

δηακέξηζκα) θαη εθόζνλ ε ιεηηνπξγία παξαθνινύζεζεο έρεη ελεξγνπνηεζεί θαηά 
ηελ εγθαηάζηαζε, κπνξνύκε παηώληαο ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο (θιεηδί) 

λα έρνπκε εηθόλα θαη ήρν από ηελ είζνδν ρσξίο λα καο αθνύεη ν επηζθέπηεο. Αλ 

ην ζύζηεκα έρεη πεξηζζόηεξεο εηζόδνπο, κεηαθηλνύκαζηε ζηελ επόκελε πόξηα 
μαλαπαηώληαο ην ίδην πιήθηξν (θιεηδί). 

 Η παξαθνινύζεζε (απηόθιεζε) είλαη δπλαηή κόλν από 1 δηακέξηζκα ηε θνξά. 

 Παηώληαο ην πιήθηξν νκηιίαο (TALK) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ κπνξείηε λα 

κηιήζεηε κε ηελ είζνδν, θαη λα αλνίμεηε ηελ πόξηα παηώληαο ην πιήθηξν κε ην θιεηδί. 

Αλ έξζεη θάπνηνο επηζθέπηεο θαη θαιέζεη έλα δηακέξηζκα θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ από 

άιιν δηακέξηζκα, ε παξαθνινύζεζε ζα ηεξκαηηζηεί απηόκαηα. 

Oλοκλήπωζη επικοινωνίαρ 

 

 

Γηα λα νινθιεξώζνπκε ηελ επηθνηλσλία κε ηελ πόξηα, παηάκε  ην πιήθηξν 

(OFF). Αλ δελ ην παηήζνπκε, ε ζπζθεπή ηνπ δηακεξίζκαηνο ζα θιείζεη 
απηόκαηα κεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα. 

 

Ρύθμιζη μεγέθςνζηρ εικόναρ Zoom-Wide 

  

                                         
                [Εσρεία εικόνα]                    [Ζοσμαριζμένη εικόνα] 

Παηήζηε ην πιήθηξν ZOOM/WIDE κόιηο εκθαληζηεί ε εηθόλα ζηελ νζόλε. 

Κάζε θνξά πνπ πηέδεηε απηό ην πιήθηξν απμάλεηε ή κεηώλεηε ην κέγεζνο ηεο 
πξνβαιιόκελεο εηθόλαο. 

Μεηακίνηζη μέζα ζηην εικόνα Pan-Tilt 

 

 

 

Όηαν μεγεθύνοςμε ηην εικόνα με ηο πλήκηπο zoom, οςζιαζηικά θέπνοςμε 
πιο κονηά μια λεπηομέπεια ηηρ εςπείαρ εικόναρ πος καλύπηει ο θακόρ ηηρ 
κάμεπαρ. Με ηο σειπιζηήπιο Pan/Tilt, μποπούμε – αθού ζοςμάποςμε ηην 
εικόνα ηηρ κάμεπαρ – να κινηθούμε ζε διαθοπεηικέρ λεπηομέπειερ ηηρ 
εςπείαρ εικόναρ: 

•  [Λ]: Πάνω 

•  [V]: Κάνω 

•  [<]: Απιζηεπά 

•  [>]: Δεξιά 
•  Η διαγώνια μεηακίνηζη ζηην εικόνα είναι επίζηρ εθικηή. 

 

Σημειώσεις: 

1. - Η έθηαζε ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ηεο δνπκαξηκέλεο εηθόλαο θαη ηεο επξείαο εηθόλαο δηαθέξνπλ. Οη 
άθξεο ηεο επξείαο εηθόλαο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ δνπκαξηζκέλε εηθόλα.  

2.  - Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, κε ρακειό θσηηζκό ή όηαλ δνπκάξνπκε ζε θηλνύκελα αληηθείκελα 
(πρ απηνθίλεηα), ε δνπκαξηκέλε εηθόλα κπνξεί λα γίλεηαη ζνιή. Απηό δελ απνηειεί δπζιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 


