
 

Θσροηηλεόραζη για πολσκαηοικίες - ΣΕΙΡΑ GT 
Οδηγίες Χρήζης 

  

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

 

 

 Θπξνηειέθωλν δηακεξίζκαηνο (κε αθνπζηηθό) 

mod. GT-1D 

Σςνοπηικέρ οδηγίερ σπήζηρ 
 

 

Ονομαζίερ & Λειηοςπγίερ 

 

 

[1] Αθνπζηηθό. 

 

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

 

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

 

[4] Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θωηηζκνύ ή θιήζεο ζπξωξνύ. 

 

[5] Πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο. 

 

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

 

[7] Εμνδνο ήρνπ θιήζεο 

 

[8] Ρπζκηζηηθό ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ θιήζεο. 

 

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/θύιαθα, αθνύγεηαη έλαο ήρνο θιήζεο.  

 

•  Η θωηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο αλαβνζβήλεη. 

 

 

 

2. εθώζηε ην αθνπζηηθό γηα λα απαληήζεηε. Σνπνζεηώληαο ην 
αθνπζηηθό ζην απηί ζαο, κπνξείηε λα κηιάηε θαη λα αθνύηε ηνλ 

επηζθέπηε ζαο. 

 

 H θωηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο αλάβεη. 

 Αλ δελ απαληήζεηε εληόο 30’’, ε θιήζε ηεξκαηίδεηαη. 

 Τπάξρεη ζπκβαηόηεηα κε αθνπζηηθά βαξεθνϊαο ηύπνπ Σ-Mode.   
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Ανοιγμα πόπηαρ  

 

Ελώ έρεηε ζεθώζεη ην αθνπζηηθό ηνπ ζπξνηειεθώλνπ δηακεξίζκαηνο 

πηέζηε ην πιήθηξν γηα ην άλνηγκα ηεο πόξηαο, όζν είζαζηε ζε 

επηθνηλωλία κε ηνλ ζηαζκό ηεο εηζόδνπ. 
ηελ είζνδν, ελεξγνπνηείηαη ν ειεθηξηθόο κεραληζκόο  αλνίγκαηνο 

πόξηαο (θππξί ή ειεθηξνκαγλήηεο). 
 

 Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό αλνίγκαηνο πόξηαο, κπνξεί λα 

πξέπεη λα θξαηάκε παηεκέλν ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο 

γηα όζε ώξα ρξεηάδεηαη. 

Oλοκλήπωζη επικοινωνίαρ 

 

 

Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ζπλνκηιία, ηνπνζεηήζηε ην αθνπζηηθό 

ζηε ζέζε ηνπ γηα λα ηεξκαηηζηεί ε θιήζε.  

 

•  Η θωηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ζβήλεη. 

•  Η επηθνηλωλία ζηακαηάεη απηόκαηα κεηά από 3 ιεπηά. 

 

 

 

 


