
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροθοδοηικό 
Οθόνη 
LCD 

Πλήκηρα  
λειηοσργιών 

Ρύθμιζη θωηεινόηηηας 
οθόνης LCD Μεγάθωνο 

Ρύθμιζη 
ένηαζης θωνής 

Ρύθμιζη ένηαζης  
ήτοσ κλήζης 

Πλήκηρο OFF 
(Τερμαηιζμού) 

Πλήκηρο  
Ανοίγμαηος Πόρηας 

Μικρόθωνο 

Πλήκηρο TALK 
(Ομιλίας) Πλήκηρο ADJUST Πλήκηρο OPTION 

Πλήκηρο  GUARD 
Πλήκηρο ρύθμιζης 
Κάμερας / Κέρζορα 

Πλήκηρο ZOOM / 
WIDE 

ΑΑσσηηόόςς  οο  ζζύύννηηοομμοοςς  οοδδηηγγόόςς  ττρρήήζζηηςς  δδεείίττννεειι    

ηηιιςς  ββααζζιικκέέςς  λλεειιηηοοσσρργγίίεεςς  ηηοοσσ  μμόόννιιηηοορρ  GGTT--22CC--LL 
Για αναλσηικές οδηγίες λειηοσργίας καηεβάζηε ηο πλήρες manual από ηο www.aiphone.gr 

Απηό ην κόληηνξ έρεη έλα αλεμάξηεην ηξνθνδνηηθό 
πνπ πξέπεη ζπλέρεηα λα είλαη ζε ιεηηνπξγία. 
Επηθνηλωλήζηε κε ην ζέξβηο αλ ην κόληηνξ δελ 
ιεηηνπξγεί. Αλ δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία ηνπ κόληηνξ 
γηα πάλω από 30 ιεπηά, ην STATUS LED 
αλαβνζβήλεη γηα λα καο δείμεη όηη ε εκεξνκελία  
θαη ε ώξα έρνπλ απνξπζκηζηεί. 

Παηήζηε ην πιήθηξν 
αλνίγκαηνο πόξηαο 
γηα λα αλνίμεηε 

ηελ πόξηα κόλν ηεο θεληξηθήο 
εηζόδνπ από ηελ νπνία ζαο 
θαιέζαλε. 

Χξεζηκνπνηείζηε ηε   
ξνδέια γηα λα  

ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηεο 
επηθνηλωλίαο (Από 0 έωο 
10). Τν TONE OFF LED 
αλαβνζβήλεη αξγά όηαλ ε 
έληαζε ξπζκηζηεί ζην 0. 

Χξεζηκνπνηείζηε ηε 
ξνδέια γηα λα  

ξπζκίζεηε ηελ 
θωηεηλόηεηα ηεο νζόλεο 
(Από 0 έωο 10) 

Χξεζηκνπνηείζηε ηε   
ξνδέια γηα λα  

ξπζκίζεηε ηελ έληαζε 
ηνπ ήρνπ θιήζεο (Από 0 
έωο 10). Τν TONE OFF 
LED αλαβνζβήλεη αξγά 
όηαλ ν ήρνο ξπζκηζηεί 
ζην 0. 

Παηήζηε ην πιήθηξν 
OPTION γηα λα 
ελεξγνπνηήζεηε 

κηα εμωηεξηθή ζπζθεπή, όπωο ην 
άλνηγκα κηαο γθαξαδόπνξηαο 
(εάλ έρεη ζπλδεζεί). 

Παηήζηε ην πιήθηξν 
GUARD γηα λα 
θαιέζεηε όιεο ηηο  

ζπζθεπέο ζπξωξνύ πνπ είλαη 
ζπλδεκέλεο ζην ζύζηεκα (εάλ είλαη 
ζπλδεκέλεο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
επηθνηλωλίαο παηήζηε ην πιήθηξν 
γηα λα δείηε ηελ CCTV θάκεξα 
παξαθνινύζεζεο (εάλ ππάξρεη). 

Παηήζηε ην πιήθηξν 
OFF γηα λα 
ηεξκαηίζεηε ηελ 

επηθνηλωλία. Δελ  
απελεξγνπνηεί ην κόληηνξ. 

Παηήζηε ην πιήθηξν  
TALK γηα λα 
απαληήζεηε ζε κία 

εηζεξρόκελε θιήζε. Εθ' όζνλ 
απαληήζεηε, ε επηθνηλωλία 
γίλεηαη hands free (αλνηθηήο 
ζπλνκηιίαο). 

Χξεζηκνπνηείζηε  
ην   πιήθηξν 
ADJUST γηα λα 
αληηζηαζκίζεηε 

ηηο ζθνηεηλέο ή θωηεηλέο 
ζπλζήθεο νπίζζηνπ 
θωηηζκνύ ζηελ θάκεξα 
θεληξηθήο εηζόδνπ. 

Πηέζηε ην   πιήθηξν 
ZOOM/ WIDE γηα λα 
κεηαβάιεηε ηελ 
κεγέζπλζε ηεο 

εηθόλαο ή γηα λα θάλεηε  
κηα επηινγή ζην MENU. 

Παηήζηε ην 
REC/PLAY γηα λα   

δείηε ηηο 
θαηαγεγξακκέλεο 
εηθόλεο. Τν STATUS 
LED αλαβνζβήλεη όηαλ 
ππάξρνπλ λέεο εγγξαθέο 

Πηέζηε ηα πιήθηξα 
 
γηα λα αιιάμεηε ηελ 
νπηηθή γωλία ηεο 

θάκεξαο ελώ έρεηε ήδε 
κεγεζύλεη ηελ εηθόλα. Όηαλ 
θάλεηε επηινγέο ζην MENU 
παηήζηε ηα βειάθηα πάλω 
ή θάηω γηα λα αιιάμεηε ηελ 
ζέζε ηνπ θέξζνξα. 

Παηήζηε 
ΜONITOR γηα λα   

παξαθνινπζήζεηε ηηο 
εηζόδνπο. 

Παηήζηε CALL γηα λα  
επηηθνηλωλήζεηε κε ηα 
ππόινηπα 

κόληηνξ ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

Παηήζηε MENU γηα 
λα  δείηε ηηο ξπζκίζεηο 
Μόιηο εκθαληζηεί 

έλα ζύκβνιν παηήζηε ην 
από θάηω ηνπ πιήθηξν γηα 
λα ελεξγνπνηήζεηε ηε 
ιεηηνπξγία. Δείηε ηνλ πίλαθα 
από θάηω. 

AIPHONE GT-2C-L 

www.aiphone.gr

