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ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ 
 

  Γεληθέο Απαγνξεύζεηο   Απαγόξεπζε Απνζπλαξκνιόγεζεο   Απαγόξεπζε έθζεζεο ζε λεξό   Γεληθέο Πξνθπιάμεηο 
 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

 
(Η ακέιεηα κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζνβαξό ή 

θαη ζαλαηεθόξν ηξαπκαηηζκό.) 

 
 

1. Μελ απνζπλαξκνινγείηε θαη κελ ηξνπνπνηείηε ηε κνλάδα. 

Μπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. 

2. Απνθύγεηε λα έιζεη ε κνλάδα ζε επαθή κε λεξό ή άιιν πγξό. 

Μπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. 

3. Μελ επεκβαίλεηε ζηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ηεο κνλάδαο θαη 

κελ εηζάγεηε κεηαιιηθά ή εύθιεθηα αληίθεηκελα ζε απηήλ. Μπνξεί 

λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. 

 
 
 

ΠΡΟΟΥΗ 
 

1. Με ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα ζηηο αθόινπζεο ζέζεηο γηαηί κπνξεί λα 
πξνθιεζεί θσηηά, ειεθηξνπιεμία ή θαθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 εκεία όπνπ ππάξρεη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία ή 
ζέζε θνληά ζε ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ πξνθαινύλ 
δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 εκεία όπνπ ππάξρνπλ ζθόλε, ιάδηα, ρεκηθά θιπ. 
 Θέζεηο όπνπ ππάξρεη πγξαζία όπσο ινπηξά, ππόγεηα, 

ζεξκνθήπηα θιπ. 
 Θέζεηο όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ηδηαίηεξα ρακειή 

όπσο κέζα ζε ρώξνπο ςύμεο ή κπξνζηά ζε 
θιηκαηηζηηθά. 

 Θέζεηο όπνπ ππάξρεη πδξαηκόο ή θαπλόο (θνληά ζε 
επηθάλεηεο ζέξκαλζεο ή ςύμεο). 

 εκεία όπνπ ππάξρνπλ θνληά ζπζθεπέο πνπ 
παξάγνπλ ήρν όπσο δηαθόπηεο dimmer ή ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο κε inverter. 

2. Μελ ηνπνζεηείηε νηηδήπνηε πάλσ ζηε κνλάδα θαη κελ ηελ 
θαιύπηεηε κε ύθαζκα θιπ., κπνξεί λα πξνθιεζνύλ θσηηά ή άιια 
πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

3. Μελ ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα ζε ζέζε όπνπ ππάξρνπλ δνλήζεηο ή 
θξνύζεηο. Μπνξεί λα πξνθιεζνύλ ηξαπκαηηζκνί ή δεκηέο από ηελ 
πηώζε ηεο κνλάδαο. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ 

 
1. Σνπνζεηήζηε ηε κνλάδα ζε ηνπιάρηζηνλ 1m απόζηαζε από 

ξαδηόθσλα ή ηειενξάζεηο. 

2. Η κνλάδα απηή είλαη απνθιεηζηηθά γηα εζσηεξηθή ρξήζε. Μελ ηε 

ρξεζηκνπνηείηε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 

3.  ε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη θνληά ζηαζκόο εθπνκπήο RF ή TV θαη ην 

πεδίν είλαη πνιύ ηζρπξό, κπνξεί λα ππάξμνπλ παξεκβνιέο ζην 

ζύζηεκα ιόγσ ησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ.  

4. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη καδί κε απηό ην ζύζηεκα θαη ζπζθεπέο άιισλ 

θαηαζθεπαζηώλ (όπσο αηζζεηήξαο, αληρλεπηέο, θππξηά) πξέπεη λα 

ηεξνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη όξνη εγγύεζεο πνπ 

παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ή πσιεηήο.   

5. Όηαλ ε κνλάδα δελ ιεηηνπξγεί ή δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, δηαθόςηε ηελ 

παξνρή ξεύκαηνο.  

6. Η κνλάδα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. Γηα 

επηηξαπέδηα ρξήζε ρξεζηκνπνηείζηε εηδηθό ζηήξηγκα. 

7. Όηαλ ε κνλάδα έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν κπνξεί ην ρξώκα ηεο ζην 

επάλσ κέξνο λα γίλεη πην ζθνύξν. Απηό δελ απνηειεί έλδεημε θαθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.   

8. Με ηε ρξήζε κπνξεί ην θνπηί ηεο κνλάδαο λα ζεξκαλζεί, σζηόζν 

απηό δελ απνηειεί έλδεημε θαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο.  

9. Εάλ ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ζηε κνλάδα θάπνην θηλεηό ηειέθσλν, 

ελδέρεηαη ε κνλάδα λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 

10. Μηιήζηε ζε κία απόζηαζε 50cm ή κηθξόηεξε από ηε κνλάδα. Εαλ 

ζηέθεζηε πνιύ καθξηά, κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα ζαο αθνύζεη ν 

ζπλνκηιεηήο ζαο.  

11. Εάλ ππάξρνπλ ηζρπξνί ζόξπβνη γύξσ από ηε κνλάδα (όπσο κνπζηθή 

ή παηδηά πνπ θσλάδνπλ), ν ήρνο κπνξεί λα δηαθνπεί θαη ε 

επηθνηλσλία λα είλαη δύζθνιε.  

12. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο, εάλ κηιήζεηε πξηλ ζηακαηήζεη λα 

κηιάεη ν ζπλνκηιεηήο ζαο, ε θσλή ζαο κπνξεί λα κελ αθνπζηεί. Η 

επηθνηλσλία ζα δηεμαρζεί νκαιά εάλ πεξηκέλεηε κέρξη λα νινθιεξώζεη 

ν ζπλνκηιεηήο ζαο.  

13. Λόγσ ζνξύβνπ από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, κπνξεί λα ππάξρεη 

πξόβιεκα ζηελ νκαιή επηθνηλσλία, ρσξίο απηό λα απνηειεί 

πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεύεο.  

14. Εθόζνλ ε κνλάδα έρεη πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε, πξέπεη λα αθαηξεζεί 

πξηλ από ηε ρξήζε ηεο.   

15. Η κνλάδα δελ ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

16. Πξνζνρή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο θαζώο ε ρξήζε Η/Τ, 

ηειενξάζεσλ ή ξαδηνθώλσλ θνληά ζε απηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

κεηάδνζή ηεο ή λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεην ζόξπβν.  
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  1  ΟΝΟΜΑΙΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(*1) : Όηαλ ε έληαζε ηνπ ήρνπ θιήζεο είλαη ξπζκηζκέλε ζηε ζέζε 
OFF (0) ηόηε ε θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ζα 
αλαβνζβήλεη αξγά γηα ππελζύκηζε. 

 

(*2) : Η θσηεηλή έλδεημε ηνπ πιήθηξνπ νκηιίαο TALK αλάβεη θαηά ηε 
δηάξθεηα επηθνηλσλίαο κε ηελ πόξηα. 

 

 

 

 
 

Μεγάθσλν 

Φσηεηλή έλδεημε 

θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο  

(Κόθθηλνπ ρξώκαηνο) 

Πιήθηξν πξναηξεηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ  (ΟΡΣΙΟΝ) 

ρξώκαηνο) 

Πιήθηξν νκηιίαο (TALK) κε 

πνξηνθαιί θσηεηλή έλδεημε (* 2) 

Πιήθηξν θσηηζκνύ ή  

θιήζεο ζπξσξνύ / θύιαθα  

Πιήθηξν αλνίγκαηνο 

πόξηαο  

Μηθξόθσλν  

Ρύζκηζε έληαζεο ήρνπ 

θιήζεο (3σλ ζέζεσλ) (* 1) Ρύζκηζε έληαζεο 

κεγαθώλνπ (3σλ ζέζεσλ) 
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  2  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΘΤΡΟΣΗΛΕΦΩΝΟΤ 
 

1 Όηαλ ην ζπξνηειέθσλν ηνπ δηακεξίζκαηνο ιακβάλεη κηα 

θιήζε από ηνλ ζηαζκό ηεο εηζόδνπ (κπνπηνληέξα 

πνιπθαηνηθίαο) ή ηε ζπζθεπή ζπξσξνύ, αθνύγεηαη έλαο ήρνο 
θιήζεο. 

 
 

2  Παηήζηε ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK] κία (1) θνξά ζηηγκηαία, θαη 

κεηά ηνλ ερεηηθό ηόλν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επηζθέπηε ρσξίο 

θαλέλαλ άιιν ρεηξηζκό (δηαδηθαζία αλνηρηήο ζπλνκηιίαο). Η 

θσηεηλή έλδεημε  πάλσ 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 επηθνηλσλήζεηε κε ηε δηαδηθαζία «πηέδω κηιάω – αθήλω 

αθνύω»: πηέζηε ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK] γηα λα κηιήζεηε ζηνλ 

επηζθέπηε θαη αθήζηε ην γηα λα ζαο απαληήζεη.  

 

Η επηθνηλωλία κε ηε δηαδηθαζία «πηέδω κηιάω – αθήλω αθνύω» 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε όηαλ ζην ρώξν ηεο εηζόδνπ ππάξρεη 

ζόξπβνο αιιά πξέπεη λα καο αθνύζεη ν επηζθέπηεο. 

 

•  Αλ δελ απαληήζνπκε ζηελ θιήζε από ηελ πόξηα ή ηνλ ζπξσξό 

εληόο 45 δεπηεξνιέπησλ, ε θιήζε αθπξώλεηαη θαη ην ζύζηεκα 

επαλέξρεηαη ζε εξεκία.  

3  Όηαλ ζειήζεηε λα ηεξκαηίζεηε ηελ επηθνηλσλία  μαλαπαηήζηε ην 

πιήθηξν νκηιίαο [TALK]. 
 

 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

  

1. Αλ έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηνλ ήρν θιήζεο ζην 

ζπξνηειέθσλν, ε θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο  ζα 

αλαβνζβήλεη αξγά.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα νκηιίαο κπνξείηε λα αιιάμεηε από αλνηρηή 

ζπλνκηιία ζε ζπλνκηιία «πηέδσ κηιάσ – αθήλσ αθνύσ», 

παηώληαο θαη θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK].  

3. Η κέγηζηε δηάξθεηα ζπλνκηιίαο είλαη πεξίπνπ 1 ιεπηό. 
 

 

 

 

Όηαλ θάπνηνο επηζθέπηεο πηέζεη ην πιήθηξν θνπδνπληνύ ηεο 
εζσηεξηθήο πόξηαο (πόξηαο δηακεξίζκαηνο) , ζην 
ζπξνηειέθσλν αθνύγεηαη ήρνο θιήζεο γηα όζν ρξόλν ην 
πιήθηξν είλαη παηεκέλν.  
 

 
 

 
Πηέζηε  [ ] ην πιήθηξν γηα ην άλνηγκα πόξηαο όζν είζαζηε ζε 
επηθνηλσλία κε ηνλ ζηαζκό ηεο εηζόδνπ (αθνύ έρεηε δειαδή παηήζεη 
ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK]).  
 
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ην ζπξνηειέθσλν ΔΕΝ ζαο επηηξέπεη λα 
αλνίμεηε ηελ πόξηα αλ δελ έρεηε πξώηα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 
επηζθέπηε ζαο. 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ: ην πιήθηξν θνπδνπληνύ ηεο εζσηεξηθήο πόξηαο είλαη 
πξναηξεηηθό – αλ δελ έρεη ζπλδεζεί, δελ είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία απηή. 

Ο ήρνο δηαθέξεη από απηόλ πνπ πξνέξρεηαη απν ηελ θεληξηθή είζνδν  – 
νκηιία ΔΕΝ είλαη δπλαηή. 

 

 

 
ηελ 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. 

Πηέζηε ην πιήθηξν θσηηζκνύ / θιήζεο ζπξσξνύ θαηά ηε 
δηάξθεηα θιήζεο ή επηθνηλσλίαο. 

 
Ο εμσηεξηθόο θσηηζκόο ζηελ είζνδν ζα αλάςεη γηα 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (αλάινγα κε ηε ξύζκηζή 
ηνπ). 
 

ΠΡΟΟΥΗ: γηα ηνλ έιεγρν εμσηεξηθνύ βνεζεηηθνύ θσηηζκνύ 
απαηηείηαη θαηάιιειν ειεθηξηθό θύθισκα (ξειέ θιηκαθνζηαζίνπ ή 
αληίζηνηρν). 

 
Ο έιεγρνο βνεζεηηθνύ θσηηζκνύ ΔΕΝ είλαη εθηθηόο αλ ζηνλ ζηαζκό 

εηζόδνπ έρεη ζπλδεζεί εμσηεξηθή θάκεξα παξαθνινύζεζεο (CCTV) . 

 
 
 
 

2-1 Απάληεζε ζε θιήζε από ηελ πόξηα ή ηνλ ζπξωξό 

2-2 Κιήζε από ην πιήθηξν θνπδνπληνύ ηεο εζωηεξηθήο πόξηαο (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 

2-3 Άλνηγκα πόξηαο (εθόζνλ ππάξρεη ειεθηξηθόο κεραληζκόο ζηελ πόξηα) 

2-4 Έιεγρνο βνεζεηηθνύ θωηηζκνύ (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 
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Αλ γίλεη θιήζε ζε δηακέξηζκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ιεηηνπξγία θιήζεο ηαηξείνπ θαη εθόζνλ απηή έρεη ελεξγνπνηεζεί, 

ηόηε ε ειεθηξηθή θιεηδαξηά ηεο εηζόδνπ ζα αλνίμεη απηόκαηα, ρσξίο 

λα πξέπεη λα παηεζεί ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο ζην 

ζπξνηειέθσλν.  
 

1  ε θαηάζηαζε αλακνλήο, ελώ θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν 

νκηιίαο [TALK] παηήζηε κία θνξά (ζηηγκηαία) ην πιήθηξν 

θσηηζκνύ / ζπξσξνύ  γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία. Η 
θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο μεθηλάεη λα 
αλαβνζβήλεη θαλνληθά. Κάληε ηνλ ίδην ρεηξηζκό γηα λα 
απελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία. 

 

2   Όηαλ ν επηζθέπηεο παηήζεη ην πιήθηξν θιήζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηακεξίζκαηνο (ηαηξείνπ) ζηνλ ζηαζκό εηζόδνπ 
ηεο πνιπθαηνηθίαο, ε πόξηα ζα αλνίμεη απηόκαηα . 

 

3  ην ζπξνηειέθσλν ηνπ ηαηξείνπ αθνύγεηαη θαλνληθά ν ήρνο 

θιήζεο από ηελ πόξηα. Παηήζηε ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK] 
εθόζνλ ζέιεηε λα κηιήζεηε κε ηνλ επηζθέπηε. 

 

 
ΗΜΕΙΩΕΙ: Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία θιήζεο ηαηξείνπ, ε 

θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο  δελ ζα καο εηδνπνηήζεη 

αλ θιείζνπκε ηνλ ήρν θιήζεο ζην ζπξνηειέθσλν ηνπ 

δηακεξίζκαηνο. 

 Επίζεο, αλ έρεη γίλεη εθηξνπή θιήζεσλ πξνο ηε ζπζθεπή 

ζπξσξνύ, ΔΕΝ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηεο θιήζεο 

ηαηξείνπ. Η εθηξνπή θιήζεσλ ξπζκίδεηαη ΜΟΝΟ από ηε 

ζπζθεπή ζπξσξνύ.  

 
Η δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο «θιήζε ηαηξείνπ» 
εμαξηάηαη από ηνλ εμνπιηζκό πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί, θαζώο θαη 
από ηελ θαισδίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

2-5 Κιήζε ηαηξείνπ (εθόζνλ έρεη ελεξγνπνηεζεί) 
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  3  ΚΛΗΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΘΤΡΟΣΗΛΕΦΩΝΟ 
 

ε θαηάζηαζε αλακνλήο, παηήζηε ην πιήθηξν θσηηζκνύ ή  
θιήζεο ζπξσξνύ/θύιαθα. Αθνύγεηαη ήρνο επηβεβαίσζεο ηεο 
θιήζεο. Η θσηεηλή έλδεημε  θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ζα 
αλαβνζβήλεη. 

ηε ζπζθεπή ζπξσξνύ ζα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα γηα λα 
εηδνπνηήζεη ηνλ ζπξσξό / θύιαθα. 
 

 
 

ε όινπο ηνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αλάςεη ε θσηεηλή 
έλδεημε θαηεηιιεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Αλ ν ζπξσξόο / θύιαθαο δελ απαληήζεη ζηελ θιήζε καο, ε θιήζε κπαίλεη 

ζε αλακνλή θαη κόιηο ν ζπξσξόο επηζηξέςεη ζηε ζέζε ηνπ ζα εηδνπνηεζεί 

γηα όζεο θιήζεηο έγηλαλ θαηά ηελ απνπζία ηνπ. 

 
 
 

 

 

Σν πιήθηξν πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ [OPTION] επηηξέπεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε βνεζεηηθώλ ζπζθεπώλ ή 

ιεηηνπξγηώλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζην ζπξνηειέθσλν 

δηακεξίζκαηνο ηνπηθά (εθόζνλ έρνπλ ζπλδεζεί) . 

 

 
 
ην ζπξνηειέθσλν GT-1A έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέζεηε έλαλ 
δηαθόπηε εηδνπνίεζεο έθηαθεο αλάγθεο κε καλδάισζε π.ρ. ζην 
κπάλην ή ην ππλνδσκάηην.  

 

1 Όηαλ ππάξμεη αλάγθε ηξαβήμηε ηνλ δηαθόπηε εηδνπνίεζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

 

2  ην ζπξνηειέθσλν ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη ζηε ζπζθεπή ζπξσξνύ/ 

θύιαθα (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα) ζα ερήζεη 
πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ.  

3  Όηαλ ν ζπξσξόο/θύιαθαο καο θαιέζεη από ηε ζπζθεπή ηνπ γηα 

λα επηθνηλσλήζεη καδί καο, ην ζήκα πξνεηδνπνίεζεο ζα 
κεηαηξαπεί ζε ήρν θιήζεο, κε ηελ αλάινγε δηάξθεηα. Παξάιιεια 
αλαβνζβήλεη ε θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο . 

 

 

4  Πηέζηε ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK] γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ 

ζπξσξό. Η θσηεηλή έλδεημε  κέλεη αλακκέλε όζν κηιάηε. Όηαλ 
νινθιεξώζεηε ηελ επηθνηλσλία μαλαπαηήζηε ην πιήθηξν [TALK] γηα 
λα ηεξκαηίζεηε ηελ θιήζε. Σν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ 
ζπλερίδεη λα ερεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
5  Γηα λα ζηακαηήζεηε ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ, 

πξέπεη λα επαλαθέξεηε ην ζύζηεκα ζε θαηάζηαζε εξεκίαο, 
μεθιεηδώλνληαο ην δηαθόπηε εηδνπνίεζεο έθηαθηεο αλάγθεο 
(απνκαλδάισζε) 

 

 
 

 ην ζπξνηειεθσλν ηνπ δηακεξίζκαηνο, ν ηόλνο ηνπ 

πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο ζπλαγεξκνύ θαη ν ήρνο θιήζεο από 

ηνλ ζπξσξό/ θύιαθα ζα έρνπλ ηε κέγηζηε έληαζε, αλεμάξηεηα 

από ηε ξύζκηζε έληαζεο ηεο ζπζθεπήο. 

 Η ιεηηνπξγία ζπλαγεξκνύ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί από κέρξη 5 

δηακεξίζκαηα ηαπηόρξνλα, αθόκα θαη όηαλ  ην ζύζηεκα είλαη ζε 

ρξήζε 

 Εθόζνλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ζπξνηειέθσλα ζην ίδην 

δηακέξηζκα, απηά δελ ζα δέρνληαη θιήζεηο από ηελ είζνδν 

(κπνπηνληέξα) γηα όζν δηαξθεί ν ζπλαγεξκόο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ζπλαγεξκνύ δελ κπνξνύλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θιήζεηο από ηνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ πξνο 

ηα δηακεξίζκαηα ή πξνο ηνλ ζπξσξό.  

 

 

 

 

 

 

 

3-1 Κιήζε από δηακέξηζκα πξνο ζπζθεπή ζπξωξνύ/θύιαθα (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 

3-2 Πιήθηξν πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (ΟΡΣΙΟΝ) (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 

3-3 Εηδνπνίεζε έθηαθηεο αλάγθεο (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 
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  4  ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ  
 

•  Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο : 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 

• Καζαξηζκόο : Όιεο νη κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη κε λσπό καιαθό ύθαζκα θαη νπδέηεξν νηθηαθό 

θαζαξηζηηθό. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηζρπξά θαζαξηζηηθά ή ηξαρηά 

πθάζκαηα.  

•  Αλ θάπνηα ζπζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ή νιόθιεξν ην ζύζηεκα 

παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία, αθαηξέζηε ηελ ηάζε 

ηξνθνδνζίαο (βγάιηε ην από ηελ πξίδα ξεύκαηνο) θαη 

επηθνηλσλήζηε  κε ηνλ αξκόδην εγθαηαζηάηε.  

 

 

  5 ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

•  Σξνθνδνζία : DC 24 V (παξέρεηαη ζην GT-BC) 

•  Δηαζηάζεηο : 175 (Τ) × 125 (Μ) × 32 (Π) (mm) 

 

 

 

 

ΕΓΓΤΗΗ 
Η Aiphone εγγπάηαη γηα δύν έηε από ηελ παξάδνζε ζηνλ ηειηθό ρξήζηε όηη ηα πξντόληα ηεο, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, δελ παξνπζηάδνπλ ειαηηώκαηα σο 

πξνο ηα πιηθά θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Η Aiphone αλαιακβάλεη ηε δσξεάλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε, εθόζνλ ην πξντόλ είλαη ειαηησκαηηθό θαη ηζρύεη ε εγγύεζε γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε αηέιεηα. Η Aiphone δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ ειαηηώκαηνο ηνπ πξντόληνο – αζηνρία 

πιηθνύ ή θαηαζθεπήο- θαη ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηνπ πξντόληνο από ηελ εγγύεζε. Απηή ε εγγύεζε δελ ηζρύεη γηα θάζε πξντόλ ηεο Aiphone, ην νπνίνλ έρεη ππνζηεί 

θαθή ρξήζε ή έρεη παξαβηαζηεί σο πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ, νύηε ηζρύεη γηα κνλάδεο πνπ έρνπλ επηζθεπαζηεί ή κεηαηξαπεί εθηόο εξγνζηαζίνπ. Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη 

κπαηαξίεο ή βιάβεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί από κπαηαξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κνλάδα. Απηή ε εγγύεζε θαιύπηεη κόλν επηζθεπέο 

πξντόλησλ πνπ γίλνληαη ζε ζεκείν ή θαηάζηεκα πνπ έρεη θαζνξηζηεί γξαπηά από ηελ Aiphone. Η Aiphone δελ είλαη ππεύζπλε γηα νπνηνδήπνηε θόζηνο πξνθύπηεη 

θαηά ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ πξντόληνο επηηόπνπ. Η Aiphone δελ παξέρεη θακία απνδεκίσζε γηα απώιεηεο ή δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη από βιάβε ή θαθή 

ιεηηνπξγία θαηά ηε ρξήζε ησλ πξντόλησλ ηεο ή γηα νπνηαδήπνηε δπζθνιία ή απώιεηα ζπλεπάγεηαη από απηέο.   

 

 

 

indicates applicability to the EU. 
 

 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 

provide reasonable protection against harmful interference in a residential 

installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 

energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 

interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the 

receiving antenna • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

that to which the receiver is connected. Increase the separation between the 

equipment and receiver. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 

for help. 
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