
Εγχειρίδιο χρήστη

Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".
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1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Η κύρια λειτουργία της θυροτηλεόρασης είναι η ταυτοποίηση, μέσω επικοινωνίας και εμφάνισης στα κανάλια 
ήχου και εικόνας, του ατόμου που ζητά πρόσβαση στην κατοικία μέσω του εξωτερικού σταθμού και το άνοιγμα 
ή όχι της ηλεκτρικής κλειδαριάς της πόρτας ή της πόρτας εισόδου.
Διαθέτει οθόνη και πλήκτρα αφής στο μπροστινό μέρος (softkey) με τα οποία πραγματοποιούνται όλες οι δια-
δικασίες στην εγκατάσταση θυροτηλεόρασης.

Θυροτηλεόραση

E G

F H

B C
A D

Εικ. 1 - Θυροτηλεόραση 19558
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Θυροτηλεόραση
Η θυροτηλεόραση παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των παρακάτω λειτουργιών:
- ενεργοποίηση φώτων κλιμακοστασίου,
- αυτόματη ενεργοποίηση εξωτερικού σταθμού,
- εμφάνιση των μεταδιδόμενων εικόνων από τις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στην εγκατάσταση θυροτη-
λεόρασης,
- κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς άλλα θυροτηλέφωνα ή θυροτηλεοράσεις.

Όλες οι λειτουργίες της θυροτηλεόρασης ενεργοποιούνται με πάτημα των αντιστοιχισμένων πλήκτρων. 

E Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΩΝ κλιμακοστασίου ή διαδρόμου.

G Πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ πόρτας εισόδου.

F Πλήκτρο ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ μπουτονιέρας και ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ των μεταδιδόμε-
νων εικόνων  

από τις κάμερες της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης.

H Πλήκτρο ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ για απάντηση στην κλήση, τερματισμό της επικοινωνίας, 
τερματισμό της αυτόματης ενεργοποίησης, εμφάνιση του μενού χρηστών κλήσης ενδοεπικοινωνίας, επιβεβαί-
ωση του χρήστη-αποδέκτη και τερματισμό της κλήσης ενδοεπικοινωνίας.

A-B-C-D       Πλήκτρα για πρόσβαση στα μενού ρύθμισης και διαμόρφωσης της θυροτηλεόρασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καθώς οι λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν με τα πλήκτρα εξαρτώνται από 
τη διαμόρφωση που έχει πραγματοποιηθεί, ζητήστε από τον τεχνικό εγκατάστασης να σας ενημερώσει 
σχετικά με τα πλήκτρα που έχουν αντιστοιχιστεί στις επιθυμητές λειτουργίες.

Οι κύριες καταστάσεις λειτουργίας της θυροτηλεόρασης είναι οι εξής:
- Με το ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (η οθόνη και οι λυχνίες led οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων είναι 
αναμμένες).
- Με το ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (η οθόνη και οι λυχνίες led οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων 
είναι σβηστές).
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται όλες οι λειτουργίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην εγκατάσταση 
μέσω της θυροτηλεόρασης. 

2.1 Απάντηση κλήσεων.
Όταν πραγματοποιείται μια κλήση από εξωτερικό σταθμό (εξωτερική μπουτονιέρα ή σύστημα ενδοεπικοινωνίας 
ή πίνακας), η θυροτηλεόραση εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και, εάν υπάρχει επίσης σήμα εικόνας (για παρά-
δειγμα, εάν υπάρχει μπουτονιέρα ήχου/εικόνας), η οθόνη ανάβει και εμφανίζει το άτομο που πραγματοποίησε 
την κλήση.
Καθώς πρόκειται για ένα σύστημα ανοικτής ακρόασης, η επικοινωνία με τον εξωτερικό σταθμό ενεργοποιείται 
με πάτημα του softkey H και απενεργοποιείται με εκ νέου πάτημα του ίδιου πλήκτρου.

Στην κάτω γραμμή υπάρχουν εικονίδια που συνδέονται με τα αντίστοιχα softkey της θυροτηλεόρασης. 
Συγκεκριμένα:

• Εικονίδιο  (softkey A): Η λειτουργία του πλήκτρου διαφέρει ανάλογα με την αποθήκευση που πραγματο-
ποιήθηκε (ο τεχνικός εγκατάστασης θα σας ενημερώσει λεπτομερώς).
- Εάν έχει αποθηκευτεί μία μόνο λειτουργία, η λειτουργία ενεργοποιείται με πάτημα 

του πλήκτρου A. 
- Εάν έχουν αποθηκευτεί περισσότερες από μία λειτουργίες (έως 16), με πάτημα του 

πλήκτρου A εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 
της λειτουργίας για ενεργοποίηση.
Μέσω των softkey B και C, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και πατήστε το D 
(εικονίδιο  για ενεργοποίηση της λειτουργίας).

Λειτουργίες θυροτηλεόρασης

Εικ. 2 - Κλήση μόνο ήχου Εικ. 3 - Κλήση ήχου/εικόνας
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Λειτουργίες θυροτηλεόρασης

• Εικονίδιο  (softkey B): ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης (όταν είναι ενεργοποιημένη).

• Εικονίδιο  (softkey C): ρύθμιση της έντασης της επικοινωνίας μέσω ήχου (όταν είναι ενεργοποιημένη). 

• Εικονίδιο  (softkey D): ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου για την επικοινωνία μέσω ήχου 
(όταν είναι ενεργοποιημένη). 

Στα μενού μπορεί να εμφανίζεται επίσης το εικονίδιο  που συνδέεται με το softkey A και παρέχει τη δυνα-
τότητα επιστροφής στην αμέσως προηγούμενη οθόνη.
Στα μενού μπορεί να εμφανίζεται επίσης το εικονίδιο  που συνδέεται με το softkey D και παρέχει τη δυνα-
τότητα επιβεβαίωσης της επιλογής που πραγματοποιήθηκε.

2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης.
Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της επικοινωνίας μέσω ήχου και εικόνας στον εξωτερικό σταθ-
μό χωρίς να έχει γίνει κλήση. Η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, όταν απαιτείται έλεγχος της 
εξωτερικής ζώνης ή μίας ή περισσότερων εσωτερικών ζωνών όπου έχουν εγκατασταθεί συμπληρωματικές κάμερες. 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης στην εξωτερική μπουτονιέρα, πατήστε το 
softkey F.

Εικ. 4α - Αποθηκευμένες λειτουργίες (1-9) Εικ. 4β - Αποθηκευμένες λειτουργίες (9-16) 

Εικ. 5 - Αυτόματη ενεργοποίηση 
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Εάν πατήσετε επανειλημμένα το sofkey F, ενεργοποιούνται αυτόματα με τη σειρά τυχόν άλλες δευτερεύουσες 
μπουτονιέρες ή/και συμπληρωματικές κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στην εγκατάσταση.

 

2.3 Απόρρητο συνομιλίας.
Η λειτουργία «απόρρητο συνομιλίας» παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον εξωτερικό σταθμό χωρίς να 
είναι δυνατή η ακρόαση της επικοινωνίας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τρίτους. Κατά τη συνομιλία αυτή, δεν 
είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης.
Στην εγκατάσταση θυροτηλεόρασης Due Fili, η λειτουργία «Απόρρητο συνομιλίας» είναι πάντα ενεργοποιημένη.

2.4 Επισήμανση «ανοικτής πόρτας».
Εάν στις εισόδους υπάρχουν ανιχνευτές επαφής (σε πόρτες, πόρτες εισόδου κλπ.), η λειτουργία αυτή παρέχει 
τη δυνατότητα εμφάνισης στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης ενός εικονιδίου ειδοποίησης όταν η πόρτα ή η 
πόρτα εισόδου έχει παραμείνει ανοικτή. Η εφαρμογή αυτή είναι χρήσιμη, για παράδειγμα, για την επισήμανση 
τυχόν μη επιθυμητής πρόσβασης στην κατοικία.

2.5 Ενεργοποίηση εντολής ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ.
Με την εντολή αυτή, μπορείτε να ανοίξετε την κλειδαριά της πόρτας ή της πόρτας εισόδου που είναι συνδεδεμέ-
νη με την μπουτονιέρα με την οποία βρίσκεται σε επικοινωνία και να επιτρέψετε την πρόσβαση στην κατοικία.
Η εντολή ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ενεργοποιείται με πάτημα του πλήκτρου softkey G 
της θυροτηλεόρασης. Η εντολή αυτή είναι πάντα ενεργοποιημένη και στις δύο καταστάσεις λειτουργίας 
«ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΙΤΟΡ» και «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΙΤΟΡ» αντίστοιχα.
ΣΗΜ. Εάν βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία με την εξωτερική μπουτονιέρα, η εντολή από άλλο χρήστη δεν 
μπορεί να ενεργοποιηθεί. 

2.6 Ενεργοποίηση εντολής για ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΩΝ.
Μέσω της εντολής αυτής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερους λαμπτήρες (για παράδειγμα, στο 
κλιμακοστάσιο, στο διάδρομο κλπ.).
Η εντολή ενεργοποιείται με πάτημα του πλήκτρου softkey E της θυροτηλεόρασης. Η εντολή αυτή είναι 
πάντα ενεργοποιημένη και στις δύο καταστάσεις λειτουργίας «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΙΤΟΡ» και 
«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΙΤΟΡ» αντίστοιχα.

Λειτουργίες θυροτηλεόρασης

Εικ. 6 - Συμπληρωματική κάμερα
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Λειτουργίες θυροτηλεόρασης

2.7 Ενεργοποίηση βοηθητικών λειτουργιών.
Η εντολή ενεργοποίησης τυχών βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση εξω-
τερικών συστημάτων ή μηχανισμών όπως, για παράδειγμα, πλαφονιέρων, αυτοματισμών κλπ. 
Για να ενεργοποιήσετε την εντολή, είτε με κλήση σε εξέλιξη είτε με απενεργοποιημένη κλήση είτε κατά την 
αυτόματη ενεργοποίηση, πατήστε το softkey A, επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C την επιθυμητή λειτουργία και 
πατήστε το πλήκτρο D. 

Η εντολή ενεργοποίησης βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. 

2.8 Ενεργοποίηση λειτουργίας «Απουσία χρήστη».
Με αυτόν τον τύπο λειτουργίας, ο χρήστης μπορεί να επισημάνει την απουσία του μέσω της εξωτερικής μπου-
τονιέρας (η οποία εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, ενώ στην περίπτωση αλφαριθμητικής μπουτονιέρας με οθόνη, 
εμφανίζεται ένα μήνυμα «απουσίας χρήστη»). Η λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν ο χρή-
στης είναι στο σπίτι αλλά δεν θέλει να τον ενοχλήσει κανείς. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η θυρο-
τηλεόραση που λαμβάνει την κλήση δεν εκπέμπει καμία ηχητική επισήμανση και το μόνιτορ δεν ενεργοποιείται. 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Απουσία χρήστη», ξεκινώντας από την κύρια οθόνη, πατήστε το softkey
D (εικονίδιο ).

Εικ. 7 - Βοηθητική λειτουργία με 
ενεργοποιημένη κλήση

Εικ. 8 - Βοηθητική λειτουργία με 
απενεργοποιημένη κλήση

Εικ. 9 - Κύρια οθόνη
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Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων. Μέσω των πλήκτρων B και C, επιλέξτε το  και πατήστε το softkey D για 
επιβεβαίωση. Μέσω των πλήκτρων B και C, εμφανίστε τη λειτουργία «Απουσία χρήστη» (εικονίδιο ) και 
επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το softkey D.

Όταν η λειτουργία «Απουσία χρήστη» είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο.

2.9  Αποστολή κλήσης ενδοεπικοινωνίας.
Η λειτουργία αυτή παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες θυροτηλεοράσεις/θυροτηλέφωνα 
που υπάρχουν στην εγκατάσταση.
Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, ξεκινώντας από την κύρια οθόνη ή ακόμη και όταν η θυροτηλεόραση 
βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το softkey H.

 
 

Μέσω των πλήκτρων B και C, μετακινηθείτε στη λίστα διαθέσιμων αποδεκτών (ρυθμίζονται από τον τεχνικό 
εγκατάστασης κατά τη διαμόρφωση) και επιλέξτε τον επιθυμητό αποδέκτη. Τέλος, πατήστε το softkey D ή H 
για να διαβιβάσετε την κλήση. 

Λειτουργίες θυροτηλεόρασης

Εικ. 10 - Πρόσβαση στη λειτουργία «Απουσία 
χρήστη»

Εικ. 11 - Επιλογή και ενεργοποίηση λειτουργίας 
Απουσία χρήστη

Εικ. 12 - Επιλογή αποδέκτη κλήσης ενδοεπικοινωνίας
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Εικ. 13 - Αποστολή κλήσης ενδοεπικοινωνίας

Λειτουργίες θυροτηλεόρασης

Εικ. 14 - Κλήση ενδοεπικοινωνίας σε εξέλιξη

Εάν πατήσετε το softkey H όταν η κλήση ενδοεπικοινωνίας βρίσκεται σε εξέλιξη, η επικοινωνία θα διακοπεί.

2.10  Λήψη κλήσης ενδοεπικοινωνίας.
Στην περίπτωση λήψης μιας κλήσης ενδοεπικοινωνίας, η θυροτηλεόραση θα ενεργοποιήσει το κουδούνι που 
έχει αντιστοιχιστεί και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:

  

Εάν πατήσετε το sofkey H, θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία με τον εσωτερικό σταθμό που πραγματοποίησε 
την κλήση.
Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο H, η επικοινωνία θα διακοπεί.

Εικ. 15 - Λήψη κλήσης ενδοεπικοινωνίας
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3. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία αντιστοίχισης του επιθυμητού κουδουνιού στους διάφορους 
τύπους κλήσης, καθώς και ρύθμισης της οθόνης της θυροτηλεόρασης.      

3.1 Επιλογή κουδουνιών.
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο κουδουνιού για αντιστοίχιση στις διάφορες κλήσεις που μπορεί να λάβει η 
θυροτηλεόραση:
- κλήση από μπουτονιέρα,
- κλήση από εξώπορτα,
- κλήση ενδοεπικοινωνίας.
Για να ρυθμίσετε αυτά τα κουδούνια, ξεκινώντας από την κύρια οθόνη, πατήστε το softkey D (εικονίδιο ).

3.1.1 Ρύθμιση κουδουνιού κλήσης από μπουτονιέρα.
Επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο D.

Επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C την επιθυμητή μελωδία (10 διαθέσιμες μελωδίες που επισημαίνονται με τα 
γράμματα A έως J) και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο D. 

Εξατομίκευση θυροτηλεόρασης

Εικ. 16 - Επιλογή κλήσης από μπουτονιέρα

Εικ. 17 - Επιλογή μελωδίας
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Εξατομίκευση θυροτηλεόρασης

3.1.2 Ρύθμιση κουδουνιού κλήσης από εξώπορτα.
Επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο D.

Επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C την επιθυμητή μελωδία και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο D. 

3.1.3 Ρύθμιση κουδουνιού κλήσης ενδοεπικοινωνίας.
Επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο D.

Επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C την επιθυμητή μελωδία και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο D. 

Εικ. 18 - Επιλογή κλήσης από εξώπορτα

Εικ. 19 - Επιλογή κλήσης ενδοεπικοινωνίας
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3.2 Απενεργοποίηση κουδουνιού.
Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι της θυροτηλεόρασης, ξεκινώντας από την κύρια οθόνη, πατήστε το 
softkey D (εικονίδιο ) και με τα πλήκτρα B και C επιλέξτε το εικονίδιο . Στη συνέχεια, πατήστε το πλή-
κτρο D για επιβεβαίωση.  

Μέσω των softkey B και C, επιλέξτε το εικονίδιο  (απενεργοποιημένο κουδούνι) και, τέλος, πατήστε το 
πλήκτρο D για επιβεβαίωση.   
Σημείωση: Στο τέλος της διαδικασίας, στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Στην περίπτωση κλήσης από θυροτηλεόραση, θα ενεργοποιηθεί το μόνιτορ αλλά δεν θα ακουστεί το κουδούνι.
• Το κουδούνι απενεργοποιείται μόνο για τις κλήσεις που προέρχονται από εξωτερικές μονάδες (ηλεκτρονική 

μπουτονιέρα).

3.3 Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών.
Η ένταση ήχου των κουδουνιών που μόλις περιγράφηκαν ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο και, επομένως, καθορί-
ζεται το ίδιο επίπεδο έντασης ήχου και για τα τρία κουδούνια. 
Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, ξεκινώντας από την κύρια οθόνη, πατήστε το softkey D (εικονίδιο ) και 
μέσω των πλήκτρων B και C επιλέξτε το εικονίδιο . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο D για επιβεβαίωση.  

Εικ. 20 - Απενεργοποίηση κουδουνιού

Εξατομίκευση θυροτηλεόρασης

Εικ. 21 - Επιλογή έντασης ήχου κουδουνιών Εικ. 22 - Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιών
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Μέσω των softkey B και C, ρυθμίστε την ένταση ήχου, το επίπεδο της οποίας επισημαίνεται από την οριζόντια 
γραμμή:
- στιγμιαίο πάτημα = αύξηση ή μείωση κατά ένα βήμα,
- παρατεταμένο πάτημα = σταδιακή και γρήγορη αύξηση ή μείωση.
Τέλος, πατήστε το πλήκτρο D για επιβεβαίωση.

3.4 Ρύθμιση παραμέτρων εικόνας.
Οι διαδικασίες που ακολουθούν παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας και της αντίθεσης για 
βέλτιστη εμφάνιση της εικόνας στην οθόνη.
Για να ρυθμίσετε αυτές τις παραμέτρους, ξεκινώντας από την κύρια οθόνη, πατήστε το softkey D (εικονίδι ).

3.4.1 Ρύθμιση φωτεινότητας. 
Επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο D.

Μέσω των softkey B και C, ρυθμίστε την παράμετρο, το επίπεδο της οποίας επισημαίνεται από την οριζόντια 
γραμμή:
- στιγμιαίο πάτημα = αύξηση ή μείωση κατά ένα βήμα,
- παρατεταμένο πάτημα = σταδιακή και γρήγορη αύξηση ή μείωση.
Τέλος, πατήστε το πλήκτρο D για επιβεβαίωση.  

Εικ. 23 - Ρύθμιση φωτεινότητας

Εξατομίκευση θυροτηλεόρασης
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Εξατομίκευση θυροτηλεόρασης
3.4.2 Ρύθμιση αντίθεσης. 
Επιλέξτε με τα πλήκτρα B και C το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο D.

Μέσω των softkey B και C, ρυθμίστε την παράμετρο, το επίπεδο της οποίας επισημαίνεται από την οριζόντια 
γραμμή:
- στιγμιαίο πάτημα = αύξηση ή μείωση κατά ένα βήμα,
- παρατεταμένο πάτημα = σταδιακή και γρήγορη αύξηση ή μείωση.
Τέλος, πατήστε το πλήκτρο D για επιβεβαίωση.  

3.5 Ήχος πλήκτρων.
Η επιλογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ηχητικής επισήμανσης που 
συνοδεύει το πάτημα των πλήκτρων.
Ξεκινώντας από την κύρια οθόνη, πατήστε το softkey D (εικονίδιο ) και μέσω των πλήκτρων B και C επι-
λέξτε το εικονίδιο . Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο D για επιβεβαίωση.  

Μέσω των softkey B και C, ενεργοποιήστε (ON) ή απενεργοποιήστε (OFF) τα πλήκτρα και επιβεβαιώστε την 
επιλογή πατώντας το D.  

Εικ. 24 - Ρύθμιση αντίθεσης

Εικ. 25 - Επιλογή ήχου πλήκτρων Εικ. 26 - Ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων
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Καθαρισμός θυροτηλεόρασης
3.6 Ρύθμιση έντασης ήχου ανοικτής ακρόασης.
Μέσω της διαδικασίας αυτής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του μεγάφωνου της θυροτηλεόρασης.
Κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας μέσω ήχου/εικόνας, πατήστε το softkey C (εικονίδιο ).

Κατά την επικοινωνία, μέσω των softkey B και C, ρυθμίστε την ένταση ήχου, το επίπεδο της οποίας επισημαί-
νεται από την οριζόντια γραμμή .
Το επιλεγμένο επίπεδο έντασης ήχου θα ενεργοποιηθεί στη θυροτηλεόραση μετά από χρονικό όριο 2 δευτ.  
Κατά την επικοινωνία, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα με παρόμοιο τρόπο όπως την ένταση 
ήχου. 
Κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας μέσω ήχου/εικόνας, πατήστε το softkey B (εικονίδιο  της εικ. 3) και μέσω 
των πλήκτρων B και C ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας, το οποίο επισημαίνεται από την οριζόντια γραμμή 

.
Η ρυθμισμένη φωτεινότητα θα ενεργοποιηθεί στη θυροτηλεόραση μετά από χρονικό όριο 2 δευτ.  

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.
Για να καθαρίσετε τη θυροτηλεόραση, χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, ώστε να 
μη χαράξετε το φινίρισμα. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή/και απορρυπαντικά.
Πριν από τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε 
να καθαρίσετε τη θυροτηλεόραση χωρίς να ενεργοποιηθούν ανεπιθύμητες εντολές λόγω κατά λάθος πατήμα-
τος των softkey.
Ξεκινώντας από την κύρια οθόνη, πατήστε το softkey C που αντιστοιχεί στο εικονίδιο .
Θα εμφανιστεί η οθόνη της εικ. 28. Η λειτουργία των softkey αναστέλλεται για 20 δευτ. Μετά το διάστημα 
αυτό, η θυροτηλεόραση θα επιστρέψει στις κανονικές συνθήκες χρήσης της.

Εικ. 27 - Ρύθμιση έντασης καναλιού ήχου
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Οθόνες επισήμανσης

5. ΟΘΟΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ.
Εάν μια κλήση από τον πίνακα έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής, στη θυροτηλεόραση εμφανίζεται η οθόνη 
της εικ. 29. 

Εάν, κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας με τη θυροτηλεόραση, η εγκατάσταση είναι προσωρινά «κατειλημ-
μένη» (για παράδειγμα, λόγω κλήσης ενδοεπικοινωνίας κλπ.), στο μόνιτορ θα εμφανιστεί η οθόνη της εικ. 
30 ή 31 και δεν θα είναι επομένως δυνατή η αποστολή εντολών (ωστόσο οι επιλογές  ,  και  θα 
παραμείνουν ενεργοποιημένες). 

Όταν η εγκατάσταση είναι και πάλι διαθέσιμη, η θυροτηλεόραση θα είναι ξανά σε θέση να στείλει εντολές σε 
όλους τους άλλους μηχανισμούς.

Εικ. 28 - Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων

Εικ. 29 - Κλήση από πίνακα σε κατάσταση αναμονής
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Οθόνες επισήμανσης - Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Εικ. 30 - Κατειλημμένη εγκατάσταση Εικ. 31 - Κατειλημμένη εγκατάσταση 

6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.
Οδηγία ΗΜΣ.
Πρότυπο EN 50428.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο  www.vimar.com.
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Γλωσσάριο

7. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Softkey. 
Πλήκτρο αφής. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό πλήκτρο, το οποίο πρέπει να το πιέσετε, η ενεργοποίηση μιας 
συνδεδεμένης λειτουργίας με ένα softkey γίνεται με τοποθέτηση απλώς του δακτύλου σας πάνω στο softkey.

Μπουτονιέρα. 
Σύνολο μηχανισμών ήχου και εικόνας που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ατόμου που ζητά πρόσβαση στην 
κατοικία από τον εξωτερικό σταθμό.

Εσωτερικός σταθμός.
Μεμονωμένος μηχανισμός, θυροτηλεόραση ή απλό θυροτηλέφωνο, που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ατόμου 
στον εξωτερικό σταθμό που πραγματοποίησε την κλήση. Ο εσωτερικός σταθμός, εκτός από την επικοινωνία με 
την εξωτερική μπουτονιέρα, παρέχει συνήθως τη δυνατότητα εκτέλεσης και άλλων λειτουργιών, όπως άνοιγμα 
κλειδαριάς, ενεργοποίηση φώτων κλιμακοστασίου κλπ.

Εξωτερικός σταθμός.
Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την μπουτονιέρα ή το μηχανισμό εξώπορτας.

Μηχανισμός εξώπορτας.
Σύνολο μηχανισμών ήχου και εικόνας που παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας κλήσης προς 
τον(τους) εσωτερικό(ούς) σταθμό(ούς) και ταυτοποίησης του ατόμου που πραγματοποίησε την κλήση. Συνή-
θως εγκαθίστανται για την πραγματοποίηση κλήσεων από ζώνες εντός του κτηρίου (είσοδοι διαμερισμάτων, 
δευτερεύουσες είσοδοι κλπ.).

Αυτόματη ενεργοποίηση.
Προαιρετική λειτουργία που παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ήχου και εικόνας μεταξύ του εσωτερικού 
σταθμού και της μπουτονιέρας ή του εσωτερικού σταθμού και του μηχανισμού εξώπορτας, χωρίς να πραγματο-
ποιηθεί κλήση (από μπουτονιέρα ή από μηχανισμό εξώπορτας αντίστοιχα).

Κλήση ενδοεπικοινωνίας.
Λειτουργία που παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ήχου μεταξύ δύο εσωτερικών σταθμών.
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Λειτουργία για άτομα με προβλήματα ακοής

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (μόνο για τα προϊόντα αρ. 19558/D).
Το προϊόν αρ. 19558/D διαθέτει εσωτερικό πηνίο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα με 
βοηθήματα ακοής. Για τη σωστή μαγνητική σύζευξη μεταξύ της θυροτηλεόρασης και του βοηθήματος ακοής, 
συνιστάται να στέκεστε μπροστά στη συσκευή.
Για τη σωστή λειτουργία του βοηθήματος ακοής, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών. 

Σημείωση: τα μεταλλικά αντικείμενα ή οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα 
του ήχου που λαμβάνεται από το βοήθημα ακοής.

30/40 cm

30
/4

0 
cm

Εικ. 32 - 19558/D
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