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Πατήστε  το  πλήκτρο      για  να  προβάλει  η  οθόνη  την  εικόνα  από  τη  κύρια  μπουτονιέρα. 

Πατήστε το πλήκτρο       για να εισαχθείτε στο μενού ενδοεπικοινωνίας μεταξύ οθονών στο ίδιο 

Πατήστε το πλήκτρο        για 3 δευτερόλεπτα για να εισαχθείτε στο μενού ρυθμίσεων και

Πατήστε  το  πλήκτρο     για  να  ενεργοποιήσετε  ή  να  απενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία 

ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Εάν  η  συσκευή  είναι  σε  κατάσταση  αναμονής(σβηστή),  για  να  εισαχθείτε  στο  βασικό  μενού,  πατήστε 
οποιοδήποτε  κουμπί  της  οθόνης.  Ύστερα  πατήστε  το  αντίστοιχο  πλήκτρο  με  τη  λειτουργία  που  θέλετε  να 
πραγματοποιήσετε. Η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο 10 δευτερολέπτων χωρίς 
δραστηριότητα.

Πατήστε το πλήκτρο            για να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις της οθόνης (δείτε σελ. 12-17).

‘Μην  ενοχλείτε’  :  εάν  η  οθόνη  είναι  σε  κατάσταση  ‘Μην  ενοχλείτε’,  η  λυχνία  θα  γίνει 
κόκκινη και η οθόνη δεν θα ηχήσει σε περίπτωση που γίνει κλήση από την μπουτονιέρα.

 να ορίσετε τη χρονική περίοδο ενεργοποίησης της λειτουργίας ‘Μην ενοχλείτε’ και της 
λειτουργίας ‘Αυτόματο άνοιγμα πόρτας’ (δείτε σελ. 16).

αποθηκεύσει στη μνήμη της. Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης MicroSD οι φωτογραφίες και τα 
βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα (δείτε σελ. 17 και σελ.24-26).

Πατήστε  το  πλήκτρο           για  να  προβάλει  η  οθόνη  τη  λίστα  με  της  φωτογραφίες  που  έχει 
διαμέρισμα (δείτε σελ.23).

Δεν υπάρχουν φωτογραφίες/βίντεο για προβολή.

Υπάρχουν φωτογραφίες/βίντεο για προβολή.

Υποδεικνύει ότι η οθόνη πρέπει να διαμορφώσει την κάρτα SD. Για να ξεκινήσει η διαδικασία
 πατήστε  το  πλήκτρο    για  να  εισαχθείτε  στο  μενού  διαμόρφωσης  και  μετά  πατήστε  το 
πλήκτρο       για να γίνει η διαμόρφωση. Για να εξέλθετε χωρίς να γίνει διαμόρφωση, πατήστε
 το πλήκτρο       .

Σημείωση:  Σε  αυτό  το  στάδιο  μπορούμε  να  επικοινωνήσουμε  με  την  μπουτονιέρα  και  να 
ενεργοποιήσουμε τις κλειδαριές της (δείτε σελ.18) .

Βασικό μενού

‘Μην ενοχλείτε’ (ενεργοποιημένη).                ‘Μην ενοχλείτε’ (απενεργοποιημένη).

09:27PM

17-10-2019
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Μενού ρυθμίσεων

ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

09:27PM

17-10-2019

.

Επιστροφή στο βασικό μενού.

Για πρόσβαση στο 2ο μενού ρυθμίσεων 
πατήστε το πλήκτρο

Καμία λειτουργία.

Η οθόνη πληροφοριών μας δείχνει την έκδοση λογισμικού της οθόνης, την διεύθυνσή της και εάν είναι 
ρυθμισμένη σαν Κύρια ή Δευτερεύουσα 1,2 ή 3. (Μ,S1,S2 ή S3).
Εάν έχετε εγκατεστημένη εφαρμογή σάρωσης QR κωδικών στο κινητό ή το τάμπλετ σας μπορείτε να 
σκανάρετε τον κωδικό και το εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης θα κατέβει στη συσκευή σας.
Στην  οθόνη  πληροφοριών  επίσης  είναι  η  επιλογή  επαναφοράς  των  ρυθμίσεων  στις  εργοστασιακές 
ρυθμίσεις, όπως οι μελωδίες, η ένταση ήχου κλήσης κλπ.

Βασικό μενού                                                          Οθόνη πληροφοριών
           Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      για επιστροφή στο μενού ρυθμίσεων.

FW

00 /1   M

1.02
09:27PM

17-10-2019

           Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      για επιστροφή στο μενού ρυθμίσεων.

για  να  εκτελέσετε  αυτή  την  λειτουργία.  Πατήστε  το  πλήκτρο  κάτω  από  το  εικονίδιο     για  να 

Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      για να
εισαχθείτε στο μενού επαναφοράς  και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       

επιστρέψετε  στην  οθόνη  πληροφοριών.  
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

 ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Μενού ρυθμίσεων

09:27PM

17-10-2019

Για πρόσβαση στο 2ο μενού ρυθμίσεων πατήστε 

1ο μενού ρυθμίσεων     2ο μενού ρυθμίσεων     

εισαχθείτε στην οθόνη ρύθμισης. Για να ρυθμίσουμε τα πεδία αυτά επιλέγουμε με τα πλήκτρα 
.Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας, καθώς και η μορφή εμφάνισης: Πατήστε το πλήκτρο        για να 

αυτό που θέλουμε να ρυθμίσουμε και πατάμε το πλήκτρο

07 00 AM/PM

17 10 2019

DD / MM / YY

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

2ο μενού ρυθμίσεων                                                        Επιλογή ρυθμίσεων
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ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Βασικό μενού

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

07 00 AM/PM

31 08 2019

DD / MM / YY

Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε  να ρυθμίσετε με τα πλήκτρα           ,μετά με τα πλήκτρα           ρυθμίζετε την 
τιμή/μορφή.  Αποθηκεύστε  τις  αλλαγές  που  πραγματοποιήσατε  πατώντας  το  πλήκτρο    . Μόλις 
ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις πατήστε το πλήκτρο      για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

21 00 07 00

07 00 07 00

Ρυθμίσεις  κατάστασης  ‘Μην  ενοχλείτε’  και  ‘Αυτόματο  άνοιγμα’  :  Πατήστε     για  να  μπείτε  στο   
μενού ρύθμισης.

2ο μενού ρυθμίσεων                                                        Επιλογή ρυθμίσεων
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.

ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Μενού ρυθμίσεων

κάτω από τα εικονίδια    /     και πατήστε          για να εισαχθείτε στο μενού ρύθμισης. Ορίστε τον 

1

21 00 07 00

07 00 07 00

21 00 07 00

07 00 07 00

Για να ορίσετε τη χρονική περίοδο που δεν θα ηχεί η οθόνη όταν λαμβάνει κλήσεις, πηγαίντε στην 
επιλογή με το εικονίδιο      πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια     /     και επιλέξτε

πατώντας       . Πατήστε       για να επιστέψετε στο βασικό μενού.
στο πεδίο που ρύθμισης του χρόνου και με τα     /      ορίζετε την τιμή και αποθηκεύετε την ρύθμιση 

Για να ορίσετε τη χρονική περίοδο που η οθόνη θα ανοίγει το κυπρί     αυτόματα (3 δευτερόλεπτα 
μετά τη λήψη της κλήσης), πηγαίντε στην επιλογή με το εικονίδιο      πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα

χρόνο που επιθυμείτε      /      και πατήστε το πλήκτρο          για να αποθηκευτεί η ρύθμιση. Πατήστε   

Καμία λειτουργία.

Οθόνη ρυθμίσεων Οθόνη ρύθμισης χρόνου

το πεδίο που θέλετε να ρυθμίσετε πατώντας το πλήκτρο      . Πατώντας τα πλήκτρα      /     πηγαίντε 

     για να επιστρέψετε στο βασικό μενού. (Αυτή η λειτουργία είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη. 
Για να την ενεργοποιήσετε δείτε σελ,31-32).
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ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Μενού ρυθμίσεων

Επιλογή ήχου κλήσης και ρύθμιση έντασης! Πατήστε το πλήκτρο      για να εισαχθείτε στην οθόνη 
ρυθμίσεων.  Για  να  μπορείτε  να  καταλάβετε  από  πού  πραγματοποιείτε  η  κλήση  όταν  δεν  είστε 
μπροστά στην οθόνη, επιλέξτε διαφορετικούς ήχους κλήσης και ρυθμίστε την ένταση. Πηγαίνετε με

και την ένταση. Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο      για να επιστρέψετε στο 
τα πλήκτρα          στο πεδίο που θέλετε να ρυθμίσετε, μετά με τα πλήκτρα           επιλέγετε τον ήχο 

1
05

2
05 03

01

02

3
05

4
05

2ο μενού ρυθμίσεων.
3 4

Σημαντικό: Οι μπουτονιέρες      και       δεν χρησιμοποιούνται στα κιτ ‘S5110/ART4 1P’ με μπουτονιέρες 
Soul.

Επιστροφή στο βασικό μενού: Πατήστε το πλήκτρο       για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

09:27PM

17-10-2019

2ο μενού ρυθμίσεων                                                        Επιλογή ρυθμίσεων

2ο μενού ρυθμίσεων 1ο μενού ρυθμίσεων
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ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Οθόνη ρυθμίσεων εγγραφής

Οθόνη ρυθμίσεων εγγραφής: Πατήστε το πλήκτρο     στο βασικό μενού για να εισαχθείτε στο μενού 
εγγραφής και έπειτα το πλήκτρο      για να μπείτε στις ρυθμίσεις.
Με τα πλήκτρα     /     επιλέξτε την μέθοδο καταγραφής που επιθυμείτε κατά την διάρκεια της κλήσης: 
όχι καταγραφή     , λήψη φωτογραφίας       , εγγραφή βίντεο      . Η εγγραφή βίντεο είναι διαθέσιμη 
μόνο εάν έχετε βάλει στην οθόνη κάρτα μνήμης MicroSD. Επιστρέψτε στο μενού εγγραφής πατώντας
το πλήκτρο      και μετά στο βασικό μενού με το πλήκτρο      . 

Μενού εγγραφής

Settings menu

Settings menu 1st screen

09:27PM

17-10-2019

Then press the button below icon to return to the main menu.

09:27PM

17-10-2019

Main menu
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ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Βασικό μενού

για  να  εισαχθείτε  στην  οθόνη  ρυθμίσεων.  Σε  μερικές  χώρες,  ο  νόμος  δεν  επιτρέπει  την  αποθήκευση 
εικόνων/βίντεο για πάνω από 30 μέρες από την ημέρα εγγραφής. Η αυτόματη διαγραφή εκτελεί αυτήν 
ακριβώς  την  διαδικασία.  Μπορείτε  να  απενεργοποιήσετε  αυτή  τη  λειτουργία  εάν  το  επιτρέπει  η 
νομοθεσία στη χώρα σας, ή με δικιά σας ευθύνη.
Εάν δεν έχετε βάλει κάρτα MicroSD στη οθόνη σας, μπορούν να αποθηκευτούν μόνο φωτογραφίες στην

πάντοτε στην κάρτα, και οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη δεν γίνετε να 
προβληθούν μέχρις ότου τις αντιγράψετε στην κάρτα.
Από  αυτή  την  οθόνη  ρυθμίσεων,  μπορείτε  να  διαγράψετε  περιεχόμενα,  να  αντιγράψετε  από  την 
εσωτερική μνήμη στην κάρτα και να διαμορφώσετε την κάρτα. Όλες οι επιλογές διαγραφής/αντιγραφής  
θα ζητήσουν επιβεβαίωση.
Πατήστε το πλήκτρο       για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.

Βασικό μενού Οθόνη ρυθμίσεων

Σε μερικές  χώρες,  ο  νόμος δεν  επιτρέπει  την  αποθήκευση φωτογραφιών ή βίντεο για  πάνω από 30 
ημέρες  μετά  την  εγγραφή.  Η  αυτόματη  διαγραφή  κάνει  αυτή  τη  διαδικασία  για  εσάς.  Μπορείτε  να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία εάν στην  χώρα σας δεν είναι παράνομο ή με δική σας ευθύνη. 

επιστρέψετε στο βασικό μενού.

Για  να  απενεργοποιήσετε  τη  λειτουργία,  πηγαίνετε  με  τα  πλήκτρα          ,στο  εικονίδιο  και  πατάτε  το 
πλήκτρο     για  ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  της  λειτουργίας.  Πατήστε  το  πλήκτρο        για  να 

Εάν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, μπορείτε να αντιγράψετε τις εικόνες που έχουν 
αποθηκευτεί στην οθόνη στη κάρτα       και στη συνέχεια να τις διαγράψετε από το εσωτερική μνήμη 

ρυθμίσεων.
της  οθόνης       .  Πατήστε  το  κουμπί  κάτω  από  το  εικονίδιο         για  να  επιστρέψετε  στο  μενού 

Για να αντιγράψετε εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στην οθόνη, στην κάρτα MicroSD, πατήστε στην 
επιλογή με το εικονίδιο      πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια     /    . Πατήστε το 
κουμπί κάτω από το εικονίδιο     για να μεταβείτε στο μενού για αντιγραφή εικόνων στην κάρτα και, 
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο      για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Για 
έξοδο χωρίς αντιγραφή εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      .

πατώντας  τα  κουμπιά  κάτω  από  τα  αντίστοιχα  εικονίδια    /    .  Πατήστε  το  κουμπί  κάτω  από  το 
εικονίδιο    για  να  μεταβείτε  στο  μενού για  διαγραφή εικόνων και  στη  συνέχεια,  πατήστε  το  κουμπί 
κάτω από το εικονίδιο     για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία.  Για έξοδο χωρίς διαγραφή εικόνων, 
πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο.     

Για να διαγράψετε εικόνες αποθηκευμένες στην οθόνη, πατήστε στην επιλογή με το εικονίδιο   

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

εσωτερική  μνήμη  (μέχρι  100).  Εάν έχετε βάλει, οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα  αποθηκεύονται 

Αυτόματη  διαγραφή εικόνων/βίντεο,  εσωτερικής  μνήμης  και  κάρτας  MicroSD:  Πατήστε  το  πλήκτρο      
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ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Εάν έχετε τοποθετήσει μία κάρτα MicroSD στην οθόνη, μπορείτε να διαγράψετε τις εικόνες     και τα βίντεο 
       που έχουν αποθηκευτεί  σε  αυτή τη  κάρτα.  Η οθόνη έχει  την  δυνατότητα να κάνει  διαμόρφωση στη 
κάρτα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      για επιστροφή στο μενού ρυθμίσεων.

Για  να  διαγράψετε  τις  εικόνες  που  είναι  αποθηκευμένες  στην  κάρτα,  πηγαίντε  στην  επιλογή  με  το 
εικονίδιο     πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα    /     . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       
για να εισαχθείτε στο μενού διαγραφής, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  
    για να γίνει η διαγραφή. Για έξοδο χωρίς διαγραφή πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       .
  

εικονίδιο     πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα    /     . Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       
για να εισαχθείτε στο μενού διαγραφής, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  
    για να γίνει η διαγραφή. Για έξοδο χωρίς διαγραφή πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       .
  

Για  να  διαγράψετε  τα  βίντεο  που  είναι  αποθηκευμένα  στην  κάρτα,  πηγαίντε  στην  επιλογή  με  το 

Για  να  διαμορφώσετε  την  κάρτα  MicroSD,  πηγαίντε  στην  επιλογή  με  το  εικονίδιο     πατώντας  τα 
αντίστοιχα πλήκτρα    /     .  Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      για να εισαχθείτε στο 
μενού διαμόρφωσης, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο     για να γίνει η 
διαμόρφωση. Για έξοδο χωρίς διαμόρφωση πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       .  

Αυτόματη διαγραφή εικόνων/βίντεο,  εσωτερικής  μνήμης  και  κάρτας  MicroSD      
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ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

1

2

1

2

01-07-2019 11:17:10 1

1 2

2

Οθόνη κλήσης από την μπουτονιέρα

πράσινο. Στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης προβάλετε η ώρα και η ημερομηνία και στο πάνω δεξιά μέρος η 
πηγή της κλήσης (Μπουτονιέρα 1, Μπουτονιέρα 2). Κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο       για πρόσβαση στις ρυθμίσεις επικοινωνίας. Επιλέξτε το 
πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε με τα πλήκτρα      /     και μετά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο με 
τα πλήκτρα     /       . Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο,       (δείτε σελ. 20-22).

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο        για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα
 έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία  (δείτε  σελ.  31-32).  Είναι  δυνατή  η  εναλλαγή  κατά  την  αυτόκληση,  την  κλήση  και  κατά  τη 
διάρκεια της επικοινωνίας.

επικοινωνία  με  την  μπουτονιέρα  που  προβάλλεται  στην  οθόνη.  Η  επικοινωνία  έχει  μέγιστη 
διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η προβολή θα σταματήσει.

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο       /      για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την ηχητική
 

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο       για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς 
(ή  τη  συσκευή  που  είναι  συνδεδεμένη  στην  έξοδο  CV  της  μπουτονιέρας)  για  3  δευτερόλεπτα 
(εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 31-32).

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο       για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς 
(ή  τη  συσκευή  που  είναι  συνδεδεμένη  στην  ξερή  επαφή  της  μπουτονιέρας)  για  3  δευτερόλεπτα 
(εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 31-32).

Λίγα  δευτερόλεπτα  μετά  τη  λήψη  μιας  κλήσης,  αποθηκεύει  αυτόματα  μια  φωτογραφία.  Στο  επάνω 
αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο     . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο      

   για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Αν  τοποθετηθεί  κάρτα  MicroSD,  ένα  βίντεο  15  δευτερολέπτων  αρχίζει  αυτόματα  την  εγγραφή  λίγα 
δευτερόλεπτα μετά λήψη της κλήσης. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο    
(δείτε  σελίδα  17  για  τη  ρύθμιση  λειτουργίας  εγγραφής  βίντεο).  Στη  συνέχεια,  πατώντας  ένα  σύντομο 
πάτημα  ενός  δευτερολέπτου  στο  κουμπί  κάτω  από  το  εικονίδιο   ,θα  τραβήξει  φωτογραφία  ή  μια 
παρατεταμένη πίεση 2 δευτερολέπτων θα ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο.

το βασικό μενού. Κατά την διάρκεια μίας κλήσης, το εικονίδιο          που προβάλλεται στην οθόνη θα αναβοσβήνει 
Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της κλήσης ή εάν πατήσετε το πλήκτρο       από

SOUL S5110/ART 4 ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 10



ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

1

2

01-07-2019 11:17:10 1

1 2

Οθόνη επικοινωνίας

Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη κατά την διάρκεια της κλήσης ή εάν πατήσετε το πλήκτρο από το 
βασικό μενού. Στο πάνω κεντρικό μέρος της οθόνης προβάλετε η ώρα και η ημερομηνία και στο πάνω δεξιά μέρος η

Πατήστε το κουμπί κάτω από το 2 εικονίδιο       για πρόσβαση στις ρυθμίσεις επικοινωνίας. Επιλέξτε το 
πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε με τα πλήκτρα      /     και μετά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο με 
τα πλήκτρα     /       . Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν πατώντας το πλήκτρο,       (δείτε σελ. 20-22).

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο        για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εφόσον το σύστημα
 έχει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί μια εξωτερική κάμερα και έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία  (δείτε  σελ.  31-32).  Είναι  δυνατή  η  εναλλαγή  κατά  την  αυτόκληση,  την  κλήση  και  κατά  τη 
διάρκεια της επικοινωνίας.

1

2

επικοινωνία  με  την  μπουτονιέρα  που  προβάλλεται  στην  οθόνη.  Η  επικοινωνία  έχει  μέγιστη 
διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η προβολή θα σταματήσει.

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο       /      για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε την ηχητική

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο       για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς 
(ή  τη  συσκευή  που  είναι  συνδεδεμένη  στην  έξοδο  CV  της  μπουτονιέρας)  για  3  δευτερόλεπτα 
(εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 31-32).

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο       για να ενεργοποιήσετε την απελευθέρωση της κλειδαριάς 
(ή  τη  συσκευή  που  είναι  συνδεδεμένη  στην  ξερή  επαφή  της  μπουτονιέρας)  για  3  δευτερόλεπτα 
(εργοστασιακή ρύθμιση, προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη, δείτε. σελ. 31-32).

Λίγα  δευτερόλεπτα  μετά  τη  λήψη  μιας  κλήσης,  αποθηκεύει  αυτόματα  μια  φωτογραφία.  Στο  επάνω 
αριστερό μέρος της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο     . Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο      

   για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Αν  τοποθετηθεί  κάρτα  MicroSD,  ένα  βίντεο  15  δευτερολέπτων  αρχίζει  αυτόματα  την  εγγραφή  λίγα 
δευτερόλεπτα μετά λήψη της κλήσης. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, εμφανίζεται το εικονίδιο    
(δείτε  σελίδα  17  για  τη  ρύθμιση  λειτουργίας  εγγραφής  βίντεο).  Στη  συνέχεια,  πατώντας  ένα  σύντομο 
πάτημα  ενός  δευτερολέπτου  στο  κουμπί  κάτω  από  το  εικονίδιο   ,θα  τραβήξει  φωτογραφία  ή  μια 
παρατεταμένη πίεση 2 δευτερολέπτων θα ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο.

πηγή της κλήσης (Μπουτονιέρα 1, Μπουτονιέρα 2). Κλήση διαρκεί 45 δευτερόλεπτα.
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Ρυθμίσεις εικόνας και επικοινωνίας

0014 / 0020 01-07-2019 11:17:10 1

4

01-07-2019 11:17:10 1

1 2

2

δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων έντασης ήχου επικοινωνίας.
Κατά  τη  διάρκεια  επικοινωνίας  με  την  μπουτονιέρα,  πατήστε  το  κουμπί  κάτω  από  το  εικονίδιο     για  3 

Κρατήστε πατημένο
 για 3 δευτερόλεπτα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

Στη  συνέχεια  θα  εμφανιστεί  το  παρακάτω  μενού  ρύθμισης  φωτεινότητας.  Ρυθμίστε  στο  επιθυμητό  επίπεδο  πατώντας  τα 
κουμπιά κάτω από τα εικονίδια     /    . Για πρόσβαση στην ρύθμιση αντίθεσης, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      . 
Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο     .
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Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης αντίθεσης. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας 
τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια      /     . Για πρόσβαση στην ρύθμιση χρωμάτων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από 
το εικονίδιο      . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το 
εικονίδιο     .

από το εικονίδιο      . Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από 
το εικονίδιο     .

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού ρύθμισης χρώματος. Ρυθμίστε στο επιθυμητό επίπεδο πατώντας 
τα κουμπιά κάτω από τα εικονίδια      /     . Για πρόσβαση στην ρύθμιση έντασης ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω 

Ρυθμίσεις εικόνας και επικοινωνίας
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.
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Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων εικόνας και επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο     .

Οθόνη επικοινωνίας
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2
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2

Οθόνη A Οθόνη B

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού  ρύθμισης  της  έντασης  του  ήχου  κλήσης  από  την  μπουτονιέρα (Οθόνη Α)
 ή  θα  εμφανιστεί  το παρακάτω μενού ρύθμισης  της  έντασης  της  ομιλίας  από  την  μπουτονιέρα  (Οθόνη  Β).  Ρυθμίστε στο 

Ρυθμίσεις εικόνας και επικοινωνίας

επιθυμητό  επίπεδο  πατώντας  τα  κουμπιά  κάτω  από  τα  εικονίδια      /     .  Για  να  επιστρέψετε  στο  μενού  ρύθμισης 
φωτεινότητας, πατήστε το πλήκτρο     .

    Ένταση ήχου κλήσης               Ένταση ομιλίας
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Μενού ενδοεπικοινωνίας
Μεταβείτε  στο  μενού  ενδοεπικοινωνίας  όπως  περιγράφεται  στη  σελ.  11.  Από  αυτό  το  μενού,  μπορείτε  να 
επικοινωνήσετε με μια άλλη οθόνη (ες) στο διαμέρισμά σας.
Επιλέξτε το πεδίο      για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση ενδοσυνεννόησης.

ενδοεπικοινωνία  θα τερματιστεί και η κλήση της μπουτονιέρας θα ληφθεί στην αντίστοιχη οθόνη.

Πατήστε το εικονίδιο       για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Για  να  πραγματοποιήσετε  μια  κλήση  ενδοσυνεννόησης  (σε  μια  άλλη  οθόνη  στο  ίδιο  διαμέρισμα), 
μεταβείτε στο πεδίο με το εικονίδιο      με τα πλήκτρα κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια     /     και πατήστε το 
εικονίδιο       για να μεταβείτε στο μενού επιλογής οθόνης ίδιο διαμέρισμα). Σημείωση: Θα βρείτε πληροφορίες 

Στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια     /     για να επιλέξετε την οθόνη που θα καλέσετε 
και πατήστε το πλήκτρο     για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Η οθόνη που κάνει την κλήση θα παίξει μια 
μελωδία επιβεβαίωσης και  θα αναβοσβήνει  ο κωδικός του διαμερίσματος που καλείται.  Για να ακυρώσετε 
την  κλήση,  πατήστε  το  πλήκτρο     .  Με  το  πλήκτρο  κάτω  από  το  εικονίδιο      επιστρέφετε  στο  μενού 
ενδοεπικοινωνίας. Η οθόνη που λαμβάνει την κλήση θα παίξει μία μελωδία επιβεβαίωσης και θα εμφανίζεται
στην οθόνη να αναβοσβήνει ο κωδικός της οθόνης που πραγματοποιεί την κλήση. Πατήστε το πλήκτρο        
για να απαντήσετε και πατήστε το πλήκτρο       για να τερματίσετε την επικοινωνία.

Εάν  κατά  τη  διάρκεια  ενδοεπικοινωνίας  με  μια  άλλη  οθόνη,  γίνει  μια  κλήση  από  την  μπουτονιέρα,  η  

Το πεδίο:       δεν χρησιμοποιείται.

για την ίδια την οθόνη με τη διεύθυνσή της, Master, Slave 1 έως Slave 3, (δείτε, σελ. 12)
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Μενού εγγραφής
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.
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001/003

Μενού εγγραφών                                        Λίστα αποθηκευμένων φωτογραφιών

.

Μεταβείτε  στο  μενού  εγγραφών  όπως  περιγράφεται  στη  σελ.  11.  Αυτό  το  μενού  εμφανίζει  τη  λίστα  των  εικόνων  που  έχουν 
αποθηκευτεί στη μνήμη της οθόνης. Αν τοποθετηθεί μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, οι εικόνες / βίντεο θα αποθηκεύονται στην 
κάρτα Micro SD. Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των βίντεο που είναι 
αποθηκευμένα στην κάρτα MicroSD. Για να επιστρέψετε στο μενού εγγραφών, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       . Για
πρόσβαση στη λίστα εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      . Στη λίστα των αποθηκευμένων εικόνων / βίντεο, 
εκείνες που δεν έχουν προβληθεί επισημαίνονται με λευκό χρώμα. Υπάρχουν 10 εγγραφές ανά σελίδα και ο αριθμός των σελίδων 
εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Πατήστε τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια      /      για να επιλέξετε από τις 
εικόνες / βίντεο που εμφανίζονται στη σελίδα και πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       για να μεταβείτε στην επόμενη 
σελίδα (καρουζέλ). Στην οθόνη που περιέχει τη λίστα εικόνων, πατήστε το πλήκτρο       για να εμφανίσετε την επιλεγμένη εικόνα.

Στη συνέχεια, η εικόνα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, ο αριθμός εγγραφών εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος 
και  η  πηγή  της  εγγραφής  εμφανίζεται  στα  δεξιά  (μπουτονιέρα  1,  μπουτονιέρα  2,  κάμερα  1  ή  κάμερα  2).  Με  τα 
πλήκτρα      /      εμφανίζετε την επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή αντίστοιχα. Για να διαγράψετε την εγγραφή 

διαγραφής επιβεβαιώστε τη διαγραφή  πατώντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       ή πατήστε       για έξοδο 
χωρίς διαγραφή. Για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      .

που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο        και στη συνέχεια από το μενού 
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα. 

ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Εάν τοποθετήσετε μια κάρτα MicroSD στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       για πρόσβαση 
στη λίστα των βίντεο. Στη λίστα με τα εγγεγραμμένα βίντεο, αυτά που δεν έχουν προβληθεί επισημαίνονται με λευκό

αντίστοιχα,  πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο       για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα (καρουζέλ). Στην 
οθόνη που περιέχει τη λίστα των βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο        για να γίνει αναπαραγωγή 
του επιλεγμένου βίντεο.

οθόνης.  Με  τα  πλήκτρα  κάτω  από  τα  εικονίδια    /    επιλέγετε  την  επόμενη  ή  την  προηγούμενη  εγγραφή
 

χρώμα.  Υπάρχουν  10  εγγραφές  ανά  σελίδα  και  ο  αριθμός  των  σελίδων  εμφανίζεται  στην  κάτω  δεξιά  γωνία  της 

Στη συνέχεια, το βίντεο εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, ο αριθμός των εγγραφών εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος και

εικονίδιο     για  έξοδο  χωρίς  διαγραφή.  Για  να  επιστρέψετε  στη  λίστα  εγγραφών  ,  πατήστε  το  πλήκτρο  κάτω  από  το 
εικονίδιο      .

κάτω από τα εικονίδια      /     για να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη εγγραφή αντίστοιχα. Για να δείτε το βίντεο
που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      και, για να σταματήσετε την προβολή βίντεο, 

η πηγή της εγγραφής εμφανίζεται στα δεξιά (μπουτονιέρα 1, μπουτονιέρα 2, κάμερα 1 ή κάμερα 2). Πατήστε τα πλήκτρα 

πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο     . Για να διαγράψετε την εγγραφή που εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο      και
 στη συνέχεια από την οθόνη "διαγραφής" επιβεβαιώστε τη διαγραφή επιλέγοντας      ή πατώντας το πλήκτρο κάτω από το 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.

Μενού εγγραφής

Μενού εγγραφών                                        Λίστα αποθηκευμένων φωτογραφιών

09-07-2019 09-07-2019

09-07-2019 09-07-2019

09-07-2019 08-07-2019

08-07-2019 08-07-2019

07-07-2019 07-07-2019

18:21:10 15:17:00

11:10:21 10:18:10

08:17:23 18:21:10

15:17:00 11:10:21

10:18:10 08:17:23

001/003
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09-07-2019 09-07-2019

09-07-2019 09-07-2019

09-07-2019 08-07-2019

08-07-2019 08-07-2019

07-07-2019 07-07-2019

18:21:10 15:17:00

11:10:21 10:18:10

08:17:23 18:21:10

15:17:00 11:10:21

10:18:10 08:17:23

001/003

09:27PM

20-09-2017

09:27PM

20-09-2017

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα. 

ΟΘΟΝΗ ART 4/G2+

Μενού εγγραφής

επιστρέψετε στο κύριο μενού πατήστε       .
Για να επιστρέψετε στο μενού εγγραφών, πατήστε το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο      . Στη συνέχεια, για να 

Βασικό μενού

                
Λίστα αποθηκευμένων φωτογραφιών                                    Μενού εγγραφών               
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Σημειώσεις:
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golmar@golmar.es
www.golmar.es

Sistemas de comunicación S.A.

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13

08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN

This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding
Electrical Safety Electromagnetic Compatibility20 / 5/ECC14 3 1 30and .20 4/ /ECC

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto
la Seguridad Eléctrica y la Compatibilidad Electromagnética

a
20 / 5/CEE 20 4/ /CEE14 3 1 30 .

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no
deseado.

NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
received interference, including the ones that may cause undesired operation.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

Συμμόρφωση

Το προϊόν αυτό πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών.
Ηλεκτρική ασφάλεια 2014/35/ECC14 και Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2014/30/ECC
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