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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 πηέδεηε ηελ νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ. Αλ ε νζόλε ξαγίζεη ή 
ηξππήζεη κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ηξαπκαηηζκνί.   

4. Αλ έρεη ηξππήζεη ε νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ, πξνθπιάμηε ην 
δέξκα ζαο από ηελ επαθή κε ηνπο πγξνύο θξπζηάιινπο. Μπνξεί 
λα πξνθαιέζνπλ εξεζηζκό.  

 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο πγξώλ θξπζηάιισλ θάληε 
ακέζσο γαξγάξεο κε λεξό θαη ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό. 

 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα ή ην δέξκα 
θαζαξίζηε κε λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά θαη 
ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό.  

5. 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. Ζ 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. Ζ 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. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ζηε κνλάδα θάπνην θηλεηό ηειέθσλν, 

ελδέρεηαη ε κνλάδα λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 

10. αο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζην γεγνλόο όηη ε νζόλε πγξώλ 

θξπζηάιισλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηερληθέο ηδηαίηεξα πςειήο 

αθξίβεηαο.  

11. Απνθύγεηε ηε ρξήζε ηεο κνλάδαο ζε ηδηαίηεξα ειηόινπζηνπο ρώξνπο.  

12. Σε λύρηα, ιόγσ ηνπ κεησκέλνπ θσηηζκνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε νζόλε 

έρεη πνιιά παξάζηηα θαη ην πξόζσπν γίλεηαη πην δπζδηάθξηην, 

σζηόζν απηό δελ απνηειεί θαθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο.  

13. Μηιήζηε ζε κία απόζηαζε 50cm ή κηθξόηεξε από ηε κνλάδα. Δαλ 

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

ζπλνκηιεηήο ζαο.  

14. Δάλ ππάξρνπλ ηζρπξνί ζόξπβνη γύξσ από ηε κνλάδα (όπσο κνπζηθή 

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

επηθνηλσλία λα είλαη δύζθνιε.  

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

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

επηθνηλσλία ζα δηεμαρζεί νκαιά εάλ πεξηκέλεηε κέρξη λα νινθιεξώζεη 

ν ζπλνκηιεηήο ζαο.  

16. Όηαλ κηα πύιε ή πξόζνςε θηηξίνπ θσηίδεηαη από ιάκπεο θζνξίνπ ε 

εηθόλα κπνξεί λα αιινηώλεηαη, σζηόζν απηό δελ νθείιεηαη ζε θαθή 

ιεηηνπξγία.  

17. Όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πέζεη απόηνκα (κεηά από βξνρή 

θιπ), ην εζσηεξηθό ηεο θάκεξαο κπνξεί λα παγώζεη απόηνκα, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε ζνιή εηθόλα ζην κόληηνξ. Απηό δελ απνηειεί 

πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. Ζ θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα 

απνθαηαζηαζεί ακέζσο κεηά ηελ εμάηκεζε ηεο πγξαζίαο.  

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

πξόβιεκα ζηελ νκαιή επηθνηλσλία, ρσξίο απηό λα απνηειεί 

πξόβιεκα ιπηνπξγίαο ηεο ζπζθεύεο.  

19. Δθόζνλ ε κνλάδα έρεη πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε, πξέπεη λα αθαηξεζεί 

πξηλ από ηε ρξήζε ηεο.   

20. Σν πεξίγξακκα ησλ εηθόλσλ πνπ δείρλεη ε θάκεξα ηνπ ζηαζκνύ ηεο 

εηζόδνπ κπνξεί λα δηαθέξεη από ην πξαγκαηηθό πξόζσπν ή θόλην, 

αιιά απηό δελ απνηειεί θαθή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.  

21. Αλ θάπνηα κέξε ηνπ ζηαζκνύ εηζόδνπ (κπνπηνληέξαο) παγώζνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, ίζσο θαηαζηεί δύζθνιν λα δείηε ηελ 

εηθόλα ζην κόληηνξ ή ίζσο θάπνηα από ηα πιήθηξα θιήζεο ζηε 

κπνπηνληέξα λα κελ πηέδνληαη, ρσξίο απηό λα απνηειεί πξόβιεκα 

ιεηηνπξγίαο.  

22. Ζ κνλάδα δελ ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

23. Όηαλ ξπζκίδεηε ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ζην T-mode  θαη πιεζηάδεηε 

ηε κνλάδα, κπνξεί ην ζύζηεκα ζπξνηειεθώλνπ λα επεξεαζηεί από 

ηελ παξεκβνιή ξαδηνζπρλόηεηαο θιπ., αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ 

ηεο εγθαηάζηαζεο.   

24. Πξνζνρή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο θαζώο ε ρξήζε Ζ/Τ, 

ηειενξάζεσλ ή ξαδηνθώλσλ θνληά ζε απηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

κεηάδνζή ηεο ή λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεην ζόξπβν.  

25. Δάλ πέζεη πάλσ ζηελ θάκεξα πνιύ έληνλν θσο όπσο ειηαθό θσο, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ νζόλε ιεπθέο γξακκέο ή ζρέδηα 

αληαλάθιαζεο ιόγσ θσηόο. Απηό δπζρεξαίλεη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ θαιεί, σζηόζν δελ απνηειεί θαθή ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο.
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  1  ΟΝΟΜΑΙΕ 
 
΄Δγρξσκε LCD νζόλε 

 
ύκβνιν ζπκβαηόηεηαο κε 
αθνπζηηθά βαξεθνταο  
T-MODE (*1) 
 
 
 

 
 
STATUS LED (πνξηνθαιί) (*2) 
 

TONE OFF LED (πνξηνθαιί) (*3) 
 

Μηθξόθσλν 
 

Πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο 

OPTION πιήθηξν 

 

 
 
 
 
 
 
 Μεγάθσλν 

 
 
Πιήθηξν ξύζκηζεο 
επαηζζεζίαο  
θσηεηλόηεηαο ADJUST 

(Ζκέξα/Νύρηα) 
 

 Πιήθηξν  
ZOOM/WIDE (*4) 

 
Πιήθηξν Pan/Tilt (*5) 

Πιήθηξν OFF 
(ηεξκαηηζκνύ)  
 

 
Πιήθηξν νκηιίαο  
TALK κε  πνξηνθαιί  LED ( *6) 

 
 
 

 
 
Ρύζκηζε Φσηεηλόηεηαο Οζόλεο 
Από 0 έσο 10 

 
 

 
 
 
Ρύζκηζε έληαζεο Μεγαθώλνπ (*7) 
Από 0 έσο 10 
(ηε ζέζε 0 δελ ππάξρεη επηθνηλσλία) 

 
 
Ρύζκηζε έληαζεο ήρνπ θιήζεο 

Από 0 έσο 10 
(ηε ζέζε 0 δελ αθνύγεηαη ήρνο θιήζεο). 

 
 

 
(*1): Ζ ζπζθεπή απηή εθπέκπεη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν, ζπκβαηό κε 
αθνπζηηθά βαξεθνταο ηύπνπ Σ-MODE γηα λα παξάγεηαη θαζαξόο ήρνο 
επηθνηλσλίαο κε ΑΜΔΑ. 
 
(*2): Ο ηξόπνο πνπ αλαβνζβήλεη ην LED STATUS (θσηεηλή έλδεημε 
θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο) : 
 
Αλαβνζβήλεη αξγά: θάζε 5.5 seconds  

Αλαβνζβήλεη θαλνληθά:   θάζε 2.5 seconds 
Αλαβνζβήλεη γξήγνξα: θάζε 0.5 seconds 

 
(*3): Όηαλ ε έληαζε ηνπ ήρνπ θιήζεο είλαη ξπζκηζκέλε ζηε ζέζε 0, ηόηε ην 
TONE OFF LED (θσηεηλή έλδεημε απελεξγνπνίεζεο ήρνπ θιήζεο)  ζα 
αλαβνζβήλεη αξγά γηα ππελζύκηζε. 
 
(*4): Πιήθηξν Μεγέζπλζεο / Δζηηάζεο Δηθόλαο (ZOOM / WIDE) 
 
(*5): Πιήθηξν Κίλεζεο Δηθόλαο Πάλσ -Κάησ / Αξηζηξά-Γεμηά  (PAN / TILT) 
 
(*6): Ζ θσηεηλή έλδεημε ηνπ πιήθηξνπ νκηιίαο αλάβεη όηαλ κηιάκε θαη ζβήλεη 
όηαλ αθνύκε.  
 

Πιήθηξν θσηηζκνύ ή θιήζεο ζπξσξνύ/θύιαθα

(*7): Αλ ζηε ζπζθεπή ηνπνζεηεζεί πξόζζεην αθνπζηηθό, ε ξύζκηζε ηεο 
έληαζεο ηνπ κεγαθώλνπ παύεη λα ιεηηνπξγεί. 
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  2  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ 
 

1 Όηαλ ην κόληηνξ ηνπ δηακεξίζκαηνο ιακβάλεη κηα θιήζε από 

ηνλ ζηαζκό ηεο εηζόδνπ (κπνπηνληέξα πνιπθαηνηθίαο) ή ηε 

ζπζθεπή ζπξσξνύ, αθνύγεηαη έλαο ήρνο θιήζεο θαη ην 
STATUS LED  αλαβνζβήλεη.  Αλ ν ζηαζκόο ηεο εηζόδνπ 
δηαζέηεη θάκεξα, ηόηε ζηελ νζόλε ηνπ κόληηνξ ηνπ 

δηακεξίζκαηνο εκθαλίδεηαη θαη εηθόλα. 

 
 

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

θαη κεηά ηνλ ερεηηθό ηόλν επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επηζθέπηε 

ρσξίο θαλέλαλ άιιν ρεηξηζκό. Με ηελ ελεξγνπόηεζε ηεο 

αλνηθηήο ζπλνκηιίαο ( hand free) επηθνηλσλία, ε θσηεηλή έλδεημε 

STATUS LED παξακέλεη κόληκα αλακκέλε. Ζ θσηεηλή έλδεημε 

Transmit LED πάλσ ζην πιήθηξν νκηιίαο TALK αλάβεη όηαλ 

κηιάηε θαη ζβήλεη όηαλ κηιά ν επηζθέπηεο ή όηαλ ππάξρεη 

ζόξπβνο ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο. 

 

•  Δλαιιαθηηθά 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.  

 

•  Σν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο είλαη ζπκβαηό κε αθνπζηηθά βαξεθνταο 
ηύπνπ T-mode γηα θαιύηεξε επηθνηλσλία ΑΜΔΑ. Οη ρξήζηεο ζα 
πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί ώζηε λα κελ έξζνπλ ζε πνιύ θνληηλε 
απόζηαζε ώζηε λα κελ κεγαιώζεη ε έληαζε ηνπ ήρνπ. 

3  Όηαλ ζειήζεηε λα ηεξκαηίζεηε ηελ επηθνηλσλία  παηήζηε ην 

πιήθηξν ηεξκαηηζκνύ [OFF] button. Ζ θσηεηλή έλδεημε STATUS LED 
ζα ζβήζεη. 
 

 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

  

1. Αλ έρεηε απελεξγνπνηήζεη ηνλ ήρν θιήζεο ζην κόληηνξ, ε 

θσηεηλή έλδεημε TONE OFF LED ζα αλαβνζβήλεη αξγά.  

2. Καηά ηε δηάξθεηα νκηιίαο ΓΔΝ κπνξείηε λα αιιάμεηε από 

αλνηρηή ζπλνκηιία ζε ζπλνκηιία «πηέδσ κηιάσ – αθήλσ 

αθνύσ».  

3. Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ζπλνκηιίαο είλαη πεξίπνπ 1 ιεπηό. 
 

 

 

 

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

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

(Ο ήρνο θιήζεο από ηελ εζσηεξηθή πόξηα ηνπ δηακεξηζκαηνο δηαθέξεη από ηνλ ήρν θιήζεο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο (κπνπηνληέξα) – 
Δηθόλα δελ ππάξρεη – ε νκηιία δελ είλαη δπλαηή.) 

 

 

  

2-1 Απάληεζε ζε θιήζε από ηελ είζνδν ή ηνλ ζπξωξό/θύιαθα 

2-2 Κιήζε από ην πιήθηξν θνπδνπληνύ ηεο εζωηεξηθήο πόξηαο (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 
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Πηέζηε ην[  ] πιήθηξν γηα ην άλνηγκα πόξηαο όζν είζαζηε ζε 
επηθνηλσλία κε ηνλ ζηαζκό ηεο εηζόδνπ. 
 
 

 

 

 
ηελ είζνδν, ελεξγνπνηείηαη ν ειεθηξηθόο κεραληζκόο 
αλνίγκαηνο πόξηαο (θππξί ή ειεθηξνκαγλήηεο).  
 

 Αλ ν ζηαζκόο εηζόδνπ δηαζέηεη θάκεξα, ηόηε κπνξείηε λα αλνίμεηε 
ηελ πόξηα, ρσξίο λα πξέπεη πξώηα λα κηιήζεηε κε ηνλ επηζθέπηε. 

 

Αλάινγα κε ηνλ ειεθηξηθό κεραληζκό αλνίγκαηνο πόξηαο, κπνξεί 

λα πξέπεη λα θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο 

γηα όζε ώξα ρξεηάδεηαη. 
 
 
 
 

ɹ 

 

 
Πηέζηε ην πιήθηξν θσηηζκνύ ή θιήζεο ζπξσξνύ/θύιαθα 
[GUARD] θαηά ηε δηάξθεηα θιήζεο, επηθνηλσλίαο ή παξαθνινύζεζεο  
ηεο εηζόδνπ (απηόθιεζεο). 

 

 
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 ΓΔΝ είλαη εθηθηόο αλ ζηνλ ζηαζκό 

εηζόδνπ έρεη ζπλδεζεί εμσηεξηθή θάκεξα παξαθνινύζεζεο (CCTV) . 

 
 

 
 

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 αλνίγεη απηόκαηα, ρσξίο λα πξέπεη λα 

παηεζεί ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο ζην κόληηνξ. 

1  ε θαηάζηαζε αλακνλήο παηήζηε ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα 

θσηηζκνύ / ζπξσξνύ [GARD] θαη νκηιίαο [  TALK]  γηα λα 

ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία. Ζ θσηεηλή έλδεημε TONE OFF 
LED 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 κόληηνξ 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 ζε ηαηξείν, ε 

θσηεηλή έλδεημε TONE OFF δελ ζα καο εηδνπνηήζεη αλ θιείζνπκε 

ηνλ ήρν θιήζεο ζην κόληηνξ ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

 Δπίζεο, αλ έρεη γίλεη εθηξνπή θιήζεσλ πξνο ηε ζπζθεπή 

ζπξσξνύ, ΓΔΝ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηεο θιήζεο ζε 

ηαηξείν  
 

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

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

2-4 Έιεγρνο βνεζεηηθνύ θωηηζκνύ (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 

2-5 Κιήζε ηαηξείνπ (εθόζνλ έρεη ελεξγνπνηεζεί) 
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 3/4  ΚΛΗΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΜΟΝΙΣΟΡ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ 
 

ε θαηάζηαζε αλακνλήο, παηήζηε ην πιήθηξν θιήζεο 
ζπξσξνύ [GUARD] . Αθνύγεηαη ήρνο επηβεβαίσζεο ηεο θιήζεο. Ζ 
θσηεηλή έλδεημε  STATUS LED ζα αλαβνζβήλεη. 

 
 

 

ε θαηάζηαζε αλακνλήο πηέζηε ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο 
(θιεηδί) γηα λα εκθαληζηεί εηθόλα από ηελ 1

ε
 είζνδν. Ξαλαπαηήζηε 

ην ίδην πιήθηξν γηα εηθόλα από ηε 2
ε
 είζνδν θιπ. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηόθιεζεο αθνύγεηαη θαη ήρνο από ηελ πόξηα. Ζ θσηεηλή 
έλδεημε STATUS LED είλαη αλακκέλε. 

 
 

 
 

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. 

 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

1. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ γίλεη θιήζε 

από ηελ είζνδν (επηζθέπηεο), ε ιεηηνπξγία απηή ηεξκαηίδεηαη 

απηόκαηα. 

2. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ κε απηόθιεζεο 

έλα άιιν δηακέξηζκα μεθηλήζεη επίζεο απηόθιεζε, ην 2
ν
 

δηακέξηζκα ζα πάξεη ηελ εηθόλα. 

3. Πηέδνληαο ην πιήθηξν νκηιίαο [TALK] θαηά ηε δηάξθεηα 

απηόθιεζεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ είζνδν. 

4. Καηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ, ε εηθόλα ζηελ 

νζόλε είλαη ζε κνξθή επξεία εηθόλα (wide). Παηώληαο ην πιήθηξν 

[ZOOM/WIDE] κπνξείηε λα εζηηάζεηε ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο 

θαη λα πξνζεγγίζεηε ιεπηνκέξεηεο ηεο επξείαο εηθόλαο 

απμάλνληαο ή κεηώλνληαο ηε κεγέζπλζε.  

5. Ζ ιεηηνπξγία παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ ηεξκαηίδεηαη απηόκαηα 
κεηά από 30 seconds. 

6. Απηόθιεζε ζε ζηαζκό εηζόδνπ ρσξίο θάκεξα (ζθέην 
ζπξνκεγάθσλν) ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΦΗΚΣΖ γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 

7. Μεηά ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
εηζόδνπ, ζα ρξεηαζηεί θάπνην δηάζηεκα κέρξη λα εκθαληζηεί ε 
εηθόλα ζηελ νζόλε. Πεξηκέλεηε ρσξίο λα παηήζεηε άιιν πιήθηξν. 

8. Ζ ιεηηνπξγία απηόθιεζεο κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί θεληξηθά 
ζην ζύζηεκα ζπξνηειεόξαζεο. 

 

3-1 Κιήζε από δηακέξηζκα πξνο ζπζθεπή ζπξωξνύ/θύιαθα 

4-1 Παξαθνινύζεζε εηζόδνπ (Απηόθιεζε)  
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  5  Υεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα επηθνηλωλίαο 
 

 
Πηέδνληαο ην πιήθηξν [ZOOM/WIDE] θαηά ηε δηάξθεηα 
επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ, έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα 
εζηηάζεηε ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο θαη λα πξνζεγγίζεηε 
ιεπηνκέξεηεο ηεο επξείαο εηθόλαο απμάλνληαο ή κεηώλνληαο ηε 
κεγέζπλζε ηεο.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
              [Δπξεία εηθόλα]                                 [Ενπκαξηζκέλε εηθόλα] 

 
Όηαλ έρνπκε ήδε κεγεζύλεη ηελ εηθόλα θάιπςεο ηεο εηζόδνπ, ν 

επηζθέπηεο κπνξεί λα κελ εκθαλίδεηε ζην θέληξν ηεο νζόλεο. 

Υξεζηκνπνηήζηε ην ρεηξηζηήξην Pan/Tilt πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλεζείηε 

πάλσ-θάησ , αξηζηεξά-δεμηά ζηελ εηθόλα. (δείηε ηελ επόκελε ελόηεηα 

νδεγηώλ 5-2.)  

 

Ζ επξεία εηθόλα κπνξεί λα είλαη ειαθξώο παξακνξθσκέλε ζε ζρέζε 

κε ηελ δνπκαξηζκέλε, ιόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαθνύ – αιιά 

απηό δελ απνηειεί δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.

 
 
 

 
 
 

 
 

Όηαλ κεγεζύλνπκε ηελ εηθόλα κε ην πιήθηξν zoom, νπζηαηηθά θέξλνπκε πην θνληά κηα ιεπηνκέξεηα ηεο επξείαο εηθόλαο πνπ 
θαιύπηεη ν θαθόο ηεο θάκεξαο. Με ην ρεηξηζηήξην Pan/Tilt, κπνξνύκε – αθνύ δνπκάξνπκε ηελ εηθόλα ηεο θάκεξαο – λα θηλεζνύκε 
ζε δηαθνξεηηθέο ιεπηνκέξεηεο: 

 

•  [˄]: Πάλσ 

•  [˅]: Κάλσ 

•  [<]: Αξηζηεξά 

•  [>]: Γεμηά 
•  Ζ δηαγώληα κεηαθίλεζε ζηελ εηθόλα είλαη επίζεο εθηθηή. 

 

 
 
 
 
 
 
 

εκεηώζεηο: 

1. Ζ 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. 

5-1 Μεγέζπλζε / Εζηίαζε Εηθόλαο (ZOOM/WIDE) 

5-2 Μεηαθίλεζε ζηελ εηθόλα  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο – θαη εθόζνλ ν πεξηθεξεηαθόο θσηηζκόο 
είλαη πνιύ ρακειόο – πάλσ ζηελ θάκεξα ηνπ ζηαζκνύ εηζόδνπ 
(κπνπηνληέξα) ελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα LED θσηηζκνύ. Σν ίδην 
ζπκβαίλεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ 
(απηόθιεζεο).  
 

Όηαν δέτεζηε κλήζη από ηον ζηαθμό ειζόδοσ: 

1  Μόιηο παηεζεί θάπνην πιήθηξν θιήζεο ζηνλ ζηαζκό 

εηζόδνπ, ηα LED λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ αλάβνπλ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Καηά ηη διάρκεια παρακολούθηζης ηης ειζόδοσ (ασηόκληζης): 

1  Πηέδνληαο ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο (θιεηδί) ηα LED 

λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ αλάβνπλ.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  Όηαλ ηεξκαηηζηεί ε θιήζε, ηα LED λπρηεξηλνύ 

θσηηζκνύ ζα ζβήζνπλ απηόκαηα. 

 

 
 

2 Όηαλ ηεξκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία παξαθνινύζεζεο ηεο εηζόδνπ 
(απηόθιεζε), ηα LED λπρηεξηλνύ θσηηζκνύ ζα ζβήζνπλ απηόκαηα. 

 
 

Οη ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο γηα ηνλ λπρηεξηλό θσηηζκό γίλνληαη απηόκαηα από ηνλ 

ζηαζκό εηζόδνπ (κπνπηνληέξα πνιπθαηνηθίαο). Ζ ιεηηνπξγία κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε 

ηηο θσηηζηηθέο ζπλζήθεο.  

 
 

 

Περίπηφζη ένηονοσ οπίζθιοσ θφηιζμού (ημέρα) 

Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη δύζθνιν λα δηαθξίλεηε 

ηνπο επηζθέπηεο ιόγσ έληνλνπ νπίζζηνπ θσηηζκνύ, ηόηε: 

 

Πηέζηε ην πιήθηξν ξύζκηζεο εκέξαο / λύρηαο [ADJUST] γηα λα 

επηιέμεηε κία από ηηο 3 πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο θσηεηλόηεηαο 
ώζηε λα δείηε θαιύηεξα ηνπο επηζθέπηεο. 

 

Ζ επηινγή θαηαρσξείηαη θαη παξακέλεη ελεξγή θαη ζηηο επόκελεο 

θιήζεηο. 

 

 

 

 

Περίπηφζη νστηερινής λήυης  

Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο είλαη δύζθνιν λα δηαθξίλεηε ηνπο 

επηζθέπηεο ιόγσ έιιεηςεο θσηηζκνύ (ζθνύξν θόλην), ηόηε: 
 
Πηέζηε ην πιήθηξν ξύζκηζεο εκέξαο / λύρηαο [ADJUST] γηα λα 
επηιέμεηε κία από ηηο 2 πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο θσηεηλόηεηαο ώζηε 
λα δείηε θαιύηεξα ηνπο επηζθέπηεο. 

 Ζ επηινγή δελ θαηαρσξείηαη γηα ηηο επόκελεο θιήζεηο. 

 Ζ αλαγλώξηζε εκέξαο / λύρηαο γίλεηαη απηόκαηα, από 
αηζζεηήξα ζηνλ ζηαζκό εηζόδνπ. 

 Ζ ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ ξύζκηζεο εκέξαο / λύρηαο καο 
επηηξέπεη λα αλαγλσξίδνπκε θαιύηεξα ηνπο επηζθέπηεο 
αιιά κπνξεί λα ρεηξνηεξεύεη ηελ εηθόλα θηλνύκελσλ 
αληηθεηκέλσλ.

 

Δθόζνλ ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο έρεη ζπλδεζεί πξόζζεηε, 

εμσηεξηθή θάκεξα παξαθνινύζεζεο CCTV (NTSC ηερλνινγίαο), 

ηόηε: 

 

πηέδνληαο ην πιήθηξν θσηηζκνύ / θιήζεο ζπξσξνύ [GUARD] θαηά 

ηε δηάξθεηα επηθνηλσλίαο ή απηόθιεζεο, ζα ηελ ελεξγνπνηήζεηε. 

Πηέζηε πάιη ην ίδην πιήθηξν θσηηζκνύ / θιήζεο ζπξσξνύ 

[GUARD] γηα λα επηζηξέςεηε ζε εηθόλα από ηελ θάκεξα ηνπ 

ζηαζκνύ εηζόδνπ (κπνπηνληέξα πνιπθαηνηθίαο).  

 

 
 

Καηά ηε κεηάβαζε ηεο εηθόλαο από ηελ θάκεξα ηνπ ζηαζκνύ εηζόδνπ ζηελ 

εμσηεξηθή θάκεξα παξαθνινύζεζεο, ε εηθόλα κπνξεί ζηηγκηαία λα 

παξακνξθσζεί. Απηό δελ απνηειεί δπζιεηηνπξγία ή βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

5-3 Νπρηεξηλόο Φωηηζκόο Μπνπηνλίεξαο 

5-4 Ρύζκηζε επαηζζεζίαο θωηεηλόηεηαο εκέξαο / λύρηαο 

5-5 Ελεξγνπνίεζε εμωηεξηθήο ΝΣSC CCTV θάκεξαο (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 

Δλεξγνπνίεζε  
ησλ LED  

λπρηεξηλνύ  
θσηηζκνύ ηεο 
κπνπηνληέξαο 
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Σν πιήθηξν [OPTION] πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ επηηξέπεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε βνεζεηηθώλ ζπζθεπώλ ή 

ιεηηνπξγηώλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζην κόληηνξ δηακεξίζκαηνο (εθόζνλ 

έρνπλ ζπλδεζεί) . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ην κόληηνξ δηακεξίζκαηνο GT-1C έρεηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέζεηε 
έλαλ δηαθόπηε εηδνπνίεζεο έθηαθηεο αλάγθεο κε καλδάισζε, π.ρ 
ζην κπάλην ηεο θαηνηθίαο ή ζην ππλνδσκάηην.  
 

1  Όηαλ ππάξμεη αλάγθε ηξαβήμηε ηνλ δηαθόπηε εηδνπνίεζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο. 
 

 

2  ην κόληηνξ 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 θαηάζηζαεο 
(STATUS LED). 

 

 
 
 
 

ALARM ACTIVATED. 

 

4  Πηέζηε ην πιήθηξ νκηιίαο [  TALK] γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε 

ηνλ ζπξσξό/θύιαθα . Ζ θσηεηλή έλδεημε STATUS LED κέλεη 
αλακκέλε όζν κηιάηε. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ επηθνηλσλία 
παηήζηε ην πιήθηξν ηεξκαηηζκνύ OFF. Σν πξνεηδνπνηεηηθό 

ζήκα ζπλαγεξκνύ ζπλερίδεη λα ερεί. 
 

 
 
 
 

ALARM ACTIVATED. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Γηα λα ζηακαηήζεηε ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ, 

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

 

 
 

 ην κόληηνξ δηακεξίζκαηνο, ν ηόλνο ζπλαγεξκνύ θαη ν ήρνο 

θιήζεο από ηνλ ζπξσξό/θύιαθα ζα έρνπλ ηε κέγηζηε έληαζε, 

αλεμάξηεηα από ηε ξύζκηζε έληαζεο ηεο ζπζθεπήο. 

 Ζ ιεηηνπξγία ζπλαγεξκνύ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί από κέρξη 5 

δηακεξίζκαηα ηαπηόρξνλα, αθόκα θαη όηαλ  ην ζύζηεκα είλαη ζε 

ρξήζε. 

 Δθόζνλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα κόληηνξ 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 πνπ ελεξγνπνίεζαλ ηελ εηδνπνίεζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ή πξνο ηνλ ζπξσξό/θύιαθα. 

6-1 Πιήθηξν πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ( ΟΡΣΙΟΝ) 

6-2 Εηδνπνίεζε έθηαθηεο αλάγθεο (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί) 
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ε θαηάζηαζε αλακνλήο, πηέζηε θαη θξαηήζηε ηαπηόρξνλα 
παηεκέλα ηα πιήθηξα αλνίγκαηνο πόξηαο [ θιεηδί ] θαη 
νκηιίαο [  TALK]. Με ηε δηαδηθαζία απηή επηιέγεηε έλαλ 
από ηνπο δύν δηαθνξεηηθνύο ηόλνπο θιήζεο. 

    

•  Κάζε θνξά πνπ επηιέγεηε δηαθνξεηηθό ηόλν θιήζεο, απηόο ερεί κηα 
θνξά γηα επηβεβαίσζε. 

•  Όινη νη ηόλνη θιήζεο αιιάδνπλ ηαπηόρξνλα.      

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 
 

 
        

8  ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΦΙΕ 
 

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

 Ζ εηθόλα από ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ κπνξεί λα παξακνξθώλεηαη όηαλ ελεξγνπνηείηαη ην άλνηγκα πόξηαο.  

Απηό δελ απνηειεί δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Όηαλ νη ιεηηνπξγίεο Zoom/Wide & Pan/Tilt εθηεινύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ, ζην ζηαζκό 

εηζόδνπ κπνξεί λα παξαρζεί έλα ζόξπβνο. Απηό δελ απνηειεί δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 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 παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία, αθαηξέζηε ηελ ηάζε 

ηξνθνδνζίαο (βγάιηε ην από ηελ πξίδα ξεύκαηνο) θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αξκόδην εγθαηαζηάηε. 

 
 
 
 

  9  ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

•  Σξνθνδνζία: DC 24 V (παξέρεηαη ζηα GT-BC, GT-VBC) 

•  Δπηθνηλσλία: Αλνηθηήο ζπλνκηιίαο ή 

Press-to-Talk («πηέδσ 

κηιάσ – αθήλσ αθνύσ») 

•  Οζόλε κόληηνξ: 3-1/2" TFT έγρξσκε LCD 

•  Γηαζηάζεηο: 140 (H) × 190 (W) × 30 (D) (mm) 

5-1/2 (H) × 7-1/2 (W) × 1-1/4 (D) (inches) 

•  Βάξνο : GT-1C-L: Approx. 480 g (1.06 

lbs.) GT-1C: Πεξίπνπ. 440 g 

(0.97 lbs.) 

7-1 Αιιαγή ηόλνπ θιήζεο 
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ΕΓΓΤΗΗ 
 

Ζ 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. Ζ Aiphone αλαιακβάλεη ηε δσξεάλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε, εθόζνλ ην πξντόλ είλαη ειαηησκαηηθό θαη ηζρύεη ε εγγύεζε 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αηέιεηα. Ζ 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. Ζ 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. Ζ Aiphone δελ είλαη ππεύζπλε γηα νπνηνδήπνηε θόζηνο 

πξνθύπηεη θαηά ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ πξντόληνο επηηόπνπ. Ζ 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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