
AIPHONE – Οδηγίες Λειτουργίας και Χρήσης 
 

Ασπρόμαυρο μόνιτορ διαμερίσματος, mod. GH-1MD 
 

 

Μόνιτορ GH-1MD 
 

 [1]   Ασπρόμαυρη οθόνη μόνιτορ CRT 4 ιντσών 
 [2]  Μικρόφωνο 
 [3]  Μεγάφωνο 
 [4]  Πλήκτρο ενεργοποίησης βοηθητικού φωτισμού 
ή κλήσης θυρωρού 
 [5]  Πλήκτρο ανοίγματος πόρτας και 
παρακολούθησης εισόδου 
 [6]  Πλήκτρο Ομιλίας (TALK) 
 [7]  Φωτεινή ένδειξη LED ομιλίας 
 [8]  Ρυθμιστικό φωτεινότητας οθόνης 
 [9]  Ρυθμιστικό έντασης εισερχόμενου ήχου 
(ομιλίας) 
 [10]Ρυθμιστικό έντασης ήχου κλήσης 

Απάντηση σε κλήση 
1. Σε κλήση από την είσοδο ή τη συσκευή 

θυρωρού στο μόνιτορ θα ακουστεί ο ήχος 
κλήσης για περίπου 10 δευτερόλεπτα. 
Ταυτόχρονα στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
εικόνα από την περιοχή της εισόδου. 

2. Για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση 
και να επικοινωνήσετε με την είσοδο, 
πιέστε ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ το πλήκτρο TALK στο 
μόνιτορ. H hands free (ανοικτή 
επικοινωνία) ξεκινάει. Κατά τη διάρκεια της 
επικοινωνίας σας δεν χρειάζεται να πατάτε 
απολύτως κανένα πλήκτρο. Όσο μιλάτε 
ανάβει το κόκκινο LED ένδειξης ομιλίας 
που βρίσκεται επάνω στο πλήκτρο TALK 
και σβήνει όταν ακούτε τον συνομιλητή 
σας. 
 Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 

TALK  για περισσότερο από 1 
δευτερόλεπτο, θα ακουστεί ένα ηχητικό 
σήμα beep και θα ενεργοποιηθεί η 
χειροκίνητη επικοινωνία press to talk 
(πατάω-μιλάω, αφήνω-ακούω) που 
είναι ο 2ος εναλλακτικός τρόπος 
επικοινωνίας με την είσοδο.  

 Με αυτό τον τρόπο όσο κρατάτε 
πατημένο το πλήκτρο TALK μιλάτε (και 
ανάβει το κόκκινο LED ένδειξης 
ομιλίας) αλλά δεν ακούτε τον 
επισκέπτη και όταν αφήσετε το 
πλήκτρο TALK (σβήνει το κόκκινο LED 
ένδειξης ομιλίας) ακούτε τον επισκέπτη 
αλλά δεν σας ακούει εκείνος. 

 

Σημείωση: 
Όταν η ένταση το ήχου κλήσης έχει ρυθμιστεί στο 
«ΑΘΟΡΥΒΟ» (Muted), η φωτεινή ένδειξη LED 
ομιλίας επάνω στο πλήκτρο TALK αναβοσβήνει σε 
διαστήματα 5 δευτερολέπτων, για να μας 
υπενθυμίζει την αθόρυβη λειτουργία. 

Ανοιγμα Πόρτας 
3. Για να ανοίξετε την πόρτα στον επισκέπτη, 

πατήστε το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας 
(κλειδί) αφού έχετε μιλήσει πρώτα με τον 
επισκέπτη. 

4. Η λειτουργία ανοίγματος της πόρτας θα 
ενεργοποιηθεί στην πόρτα με την οποία 
είσαστε σε επικοινωνία.  

 Ο χρόνος ενεργοποίησης της ηλεκτρικής 
κλειδαριάς εξαρτάται από την αρχική ρύθμιση 
του τεχνικού. Υπάρχει περίπτωση η πόρτα να 
ανοίγει μόνο για όση ώρα κρατάτε πατημένο 
το πλήκτρο ανοίγματος της πόρτας (κλειδί). 

 

Παρακολούθηση Εισόδου (Monitoring) 
5. Ὀταν το σύστημα είναι σε κατάσταση ηρεμίας 

(δεν υπάρχει κλήση από κάποια είσοδο) κι 
εφ'όσον η λειτουργία παρακολούθησης έχει 
ενεργοποιηθεί κατά την εγκατάσταση, 
μπορείτε πατώντας το πλήκτρο ανοίγματος 
πόρτας (κλειδί) να παρακολουθήσετε με εικόνα 
και ήχο την είσοδο χωρίς να σας αντιληφθεί ο 
επισκέπτης. Αν το σύστημα έχει περισσότερες 
εισόδους, μετακινείστε στην επόμενη είσοδο 
ξαναπατώντας το ίδιο πλήκτρο (κλειδί) 

 

Σημειώσεις: 
1. Η παρακολούθηση εισόδου είναι δυνατή μόνο 

από 1 διαμέρισμα κάθε φορά. 
2. Πατώντας το πλήκτρο ομιλίας (TALK) κατά τη 

διάρκεια της παρακολούθησης μπορείτε να 
μιλήσετε με την είσοδο. 

3. Η παρακολούθηση της εισόδου διαρκεί για 30 
δευτερόλεπτα. 

4. Αν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης 
εισόδου γίνει κλήση από κάποια είσοδο, η 
παρακολούθηση διακόπτεται αυτόματα 
(προτεραιότητα στην κλήση). 

 


