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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 Γενικές απαγορεύσεις  Απαγόρευση αποσυναρµολόγησης της συσκευής 

 Απαγόρευση έκθεσης της µονάδας σε νερό  Γενικές προφυλάξεις 
 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
(Η αµέλεια µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρό ή και θανατηφόρο τραυµατισµό για τους 
ανθρώπους) 

 1. Στο εσωτερικό υπάρχει υψηλή τάση. Μην ανοίγετε τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 2. Μην αποσυναρµολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 

 3. Μη συνδέετε σε κανένα σηµείο των συσκευών τάση AC ή οποιαδήποτε άλλη τάση, παρά µόνον αυτή 
του κατάλληλου τροφοδοτικού στους ακροδέκτες +, - των κέντρων, αλλιώς µπορεί να προκληθεί φωτιά ή 
καταστροφή των συσκευών.  

 4. Προφυλάξτε τη συσκευή από το νερό ή άλλα υγρά. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 

 5. Μην επεµβαίνετε στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα των συσκευών και    µην εισάγετε µέταλλα και εύφλεκτα 
υλικά από τα ανοίγµατα. Μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, ή πρόβληµα λειτουργίας στη συσκευή. 

 6. Στο εσωτερικό υπάρχει τάση. Μην αγγίζετε άλλα µέρη εκτός από τα σηµεία εγκατάστασης, καλωδίωσης 
και σύνδεσης. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 7. Μην χρησιµοποιείτε ρεύµα µε τάση άλλη εκτός αυτής των προδιαγραφών. Μπορεί να προκληθεί φωτιά 
ή ηλεκτροπληξία. 

 8. Μην συνδέετε τα καλώδια της συσκευής σε γραµµές παροχής ρεύµατος AC. Μπορεί να προκληθεί 
φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
(Η αµέλεια µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τραυµατισµό για τους ανθρώπους ή υλικές ζηµιές) 

 1. Μη εγκαθιστάτε ή εκτελείτε συνδέσεις καλωδίων µε συνδεδεµένη την παροχή ρεύµατος στο δίκτυο. 
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζηµιά της συσκευής. 

 2. Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό στο δίκτυο πόλεως, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές και 
ότι δεν υπάρχουν βραχυκυκλωµένα καλώδια ή επαφές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 

 3. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής σε τοίχο, τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα βολικό σηµείο και όχι σε 
σηµείο που να παρενοχλεί και µπορεί να τρανταχθεί. Μπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. 

 4. Χρησιµοποιήστε το τροφοδοτικό Aiphone που προβλέπεται για το συγκεκριµένο σύστηµα. Εάν 
χρησιµοποιηθεί µια µη κατάλληλη µονάδα, µπορεί να προκληθεί φωτιά ή προβλήµατα λειτουργίας.  

 5. Μην εγκαθιστάτε τη µονάδα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σηµεία. Μπορεί να προκληθεί φωτιά, 
ηλεκτροπληξία ή πρόβληµα λειτουργίας στη συσκευή.  
* Σηµεία που είναι εκτεθειµένα στο άµεσο ηλιακό φως ή βρίσκονται κοντά σε συσκευές θέρµανσης.  
* Σηµεία που είναι εκτεθειµένα σε σκόνη, λάδια ή χηµικές ουσίες.  
* Σηµεία που είναι εκτεθειµένα σε υγρασία, όπως µπάνια, κελάρια, θερµοκήπια, κλπ.  
* Σηµεία µε πολύ χαµηλή θερµοκρασία, όπως θάλαµοι ψυγείων, ή µπροστά από ένα κλιµατιστικό. 
* Σηµεία εκτεθειµένα σε ατµό ή καπνό (κοντά σε επιφάνειες θέρµανσης ή εστίες κουζίνας ). 
* Σε σηµεία κοντά σε συσκευές που προκαλούν παρεµβολές, όπως διακόπτες µε ντίµερ ή µετασχηµατιστές. 

 6. Μην τοποθετείτε αντικείµενα και µην καλύπτετε τη συσκευή µε υφάσµατα, κλπ. Μπορεί να προκληθεί 
φωτιά ή βλάβη στη συσκευή. 

 7. Μην πιέζετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD και µην την εκθέτετε σε χτυπήµατα. Η οθόνη LCD 
µπορεί να τρυπήσει και να προκαλέσει τραυµατισµό. 

 8. Σε περίπτωση που οθόνη LCD τρυπήσει, αποφύγετε την επαφή µε τους υγρούς κρυστάλλους. Μπορεί 
να προκληθεί ερεθισµός.  
* Εάν χρειαστεί, ξεπλύνετε το στόµα σας και καθαρίστε τα µάτια ή το δέρµα σας µε καθαρό νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά, και συµβουλευτείτε έναν γιατρό. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
1. Κρατήστε τη µονάδα τουλάχιστον 1m µακριά από συσκευές τηλεόρασης ή ραδιοφώνου. 
2. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιµοποιείτε σε 
ανοιχτά σηµεία. 
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3. Σε περιοχές που υπάρχει κοντά σταθµός εκποµπής RFή TV και το πεδίο είναι πολύ ισχυρό, είναι δυνατό να 
έχουµε παρεµβολές στο σύστηµα λόγω των υψηλών συχνοτήτων.  
4.Και για τις υπόλοιπες µονάδες (όπως αισθητήρες, ανιχνευτές, κυπρί) που χρησιµοποιούνται µε αυτό το 
σύστηµα, ακολουθήστε τις συνθήκες Προδιαγραφών και της Εγγύησης που παρέχουν οι κατασκευαστές ή οι 
πωλητές. 
5. Προσέξτε ώστε όλες οι γραµµές του συστήµατος να απέχουν τουλάχιστον 30 cm  από διαδροµές συρµάτων 
τροφοδοσίας AC 100~240 V ή λυχνίες φθορισµού ή διακόπτες DIMMER. Μπορεί να προκληθούν παρεµβολές 
και προβλήµατα λειτουργίας. Αν χρειαστεί να διασταυρωθείτε µε γραµµή ρεύµατος AC κάντε το σε γωνία 90 
µοιρών.   
6. Εάν η συσκευή κλείνει ή δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τη ή κλείστε τους διακόπτες ρεύµατος στις 
µονάδες JF-2MΕD και JF-2HD. 
7. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για επίτοιχη εγκατάσταση. Για επιτραπέζια τοποθέτηση, ζητήστε την 
επιτραπέζια βάση. 
8. Κατά την επίτοιχη εγκατάσταση, η µονάδα µπορεί να σκονιστεί. Καθαρίστε την µε ένα µαλακό πανί. 
9. Το περίβληµα της συσκευής µπορεί να θερµανθεί κατά τη χρήση. Αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα λειτουργίας 
της συσκευής. 
10. Μπορεί να προκληθεί πρόβληµα στη λειτουργία της συσκευής από τη χρήση κινητού τηλεφώνου κοντά σε 
αυτή. 
11. Θα πρέπει να σηµειωθεί εκ των προτέρων πως, αν και η οθόνη LCD κατασκευάζεται µε τεχνικές υψηλής 
ακρίβειας, θα υπάρχει αναπόφευκτα ένα µικρό τµήµα των στοιχείων της εικόνας που µπορεί να ανάβει 
συνεχώς, ή να µην ανάβει καθόλου. Αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα λειτουργίας της συσκευής. 
12. Αποφύγετε την τοποθέτηση της έγχρωµης οθόνης σε σηµεία µε έντονο ηλιακό φως. 
13. Τη νύχτα, επειδή το αντικείµενο φωτίζεται λιγότερο, η εικόνα στη οθόνη µπορεί να µην είναι πολύ καθαρή 
και το πρόσωπο να φαίνεται πιο δύσκολα. Αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα λειτουργίας της συσκευής. 
 
14. Μιλήστε σε µια απόσταση 50 cm ή µικρότερη από τη συσκευή. Εάν στέκεστε πολύ µακριά, µπορεί 
να είναι δύσκολο να σας ακούσει ο συνοµιλητής σας. 
 
15. Εάν υπάρχουν ισχυροί θόρυβοι γύρω από τη µονάδα (όπως µουσική ή παιδιά που φωνάζουν), ο 
ήχος µπορεί να διακοπεί και η επικοινωνία να είναι δύσκολη. 
 
16. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, εάν µιλήσετε πριν σταµατήσει να µιλάει ο συνοµιλητής σας, η 
φωνή σας µπορεί να µην ακουστεί. Η επικοινωνία θα διεξαχθεί οµαλά εάν περιµένετε µέχρι να 
ολοκληρώσει ο συνοµιλητής σας. 
 
17. Η εικόνα µπορεί να αλλάζει όταν η είσοδος φωτίζεται µε λάµπα φθορισµού. Αυτό δεν αποτελεί 
πρόβληµα λειτουργίας της συσκευής. 
 
18. Όταν η εξωτερική θερµοκρασία πέσει απότοµα (µετά από βροχή κλπ.), το εσωτερικό της κάµερας 
µπορεί να παγώσει απότοµα, µε αποτέλεσµα να έχουµε θολή εικόνα στο monitor. Αυτό δεν αποτελεί 
πρόβληµα λειτουργίας της συσκευής. Η κανονική λειτουργία θα αποκατασταθεί αµέσως µετά την 
εξάτµιση της υγρασίας. 
 
19. Λόγω θορύβου από το εξωτερικό περιβάλλον, µπορεί να υπάρχει πρόβληµα στην οµαλή 
επικοινωνία, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβληµα λειτουργίας της συσκευής. 
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1  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 
JF-2ΜΕD ή JF-2ΗD  Βίδες τοποθέτησης x 2             Ξυλόβιδες τοποθέτησης x 2 
 

 
 

Σύνδεσµος προαιρετικών           Σύνδεσµος για το κυπρί της πόρτας        Οδηγίες Εγκατάστασης & Χρήσης 
λειτουργιών   (µόνο στο JF-2ΜΕD) 
 

 

 

 
 
 
 

2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

2-1 Σηµεία τοποθέτησης 
 

1. Τοποθετήστε τα µόνιτορ σε σηµεία 
όπου η οθόνη δεν είναι εκτεθειµένη 
στο άµεσο ηλιακό φως, 
προκειµένου να εξασφαλίσετε 
άριστη ποιότητα εικόνας. 

  

2. Το µόνιτορ έχει διακόπτες που 
ρυθµίζονται µε το χέρι και στις δύο 
πλευρές. Εξασφαλίστε µια 
απόσταση 5 cm ή περισσότερο σε 
κάθε κατακόρυφη πλευρά γύρω 
από το µόνιτορ.  

 
3. Αφήστε µια κάθετη απόσταση 

τουλάχιστον 15 cm από το κέντρο 
της βάσης τοποθέτησης και επάνω, 
για την εγκατάσταση του µόνιτορ. 
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2-2 Καλωδίωση και επιτρεπόµενα µήκη καλωδίων 
 

Σωστή Μέθοδος  Λανθασµένη καλωδίωση

Συνδέστε τις εσωτερικές µονάδες σε σειρά, 
από τον ένα σταθµό στον άλλο.  
(διαδοχική καλωδίωση). 

 
 

  

 
 
∆ιάµετρος 
καλωδίου 

 ∅ 0,65 mm ∅ 1,0 mm 

Α 50 m 100 m 

B 50 m 100 m 

C 5 m 10 m 

 
Επιτρεπόµενα  
µήκη 

D 75 m 150 m 

 

2-3  Είδος καλωδίων 
 

1. Χρησιµοποιείστε απλά παράλληλα 
τηλεφωνικά σύρµατα (όχι 
συνεστραµµένα), κατά προτίµηση 
µονόκλωνα, διαµέτρου 0,6 έως 1,0 
mm.  

 

 
2. Μην χρησιµοποιήσετε 

συνεστραµµένους ή µεµονωµένους 
αγωγούς, οµοαξονικό ή άλλου 
τύπου ειδικό καλώδιο.   

 
3. Για τα µη χρησιµοποιούµενα 

καλώδια, που τυχόν περισσεύσουν, 
συστήνεται ο τερµατισµός τους µε 
αντιστάσεις 120 Ω και στα δύο 
άκρα. 
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3  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Εισάγετε τα καλώδια σταθερά και προσεκτικά σε κάθε ακροδέκτη όπως δείχνει το 
σχεδιάγραµµα . 
 
ΚΥΡΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 

 

 
 
 
 
 

 
 Για αποφυγή βραχυκυκλωµάτων, βεβαιωθείτε ότι 

κόψατε τα σύρµατα που περισσεύουν στο κάτω µέρος 
και ότι µονώσατε τα άκρα. 
 
Έλεγχος εξωτερικών µονάδων που συνδέονται µε 
τον σύνδεσµο κυπρί και τον σύνδεσµο προαιρετικών 
λειτουργιών.  

[1] Έξοδος κυπρί  Απαιτείται ρύθµιση. (Ανατρέξτε στο 
τµήµα 7-8) (ΑC/DC 24V, 0,5A Ν/Ο ξερή επαφή). 
Συνδέστε το καφέ και κόκκινο καλώδιο από τον 

σύνδεσµο κυπρί στο κυπρί (ή στο RY-3DL, όπως 
υποδεικνύεται στο διάγραµµα καλωδίωσης). 
[2] Έξοδος προαιρετικών λειτουργιών (OPTION) 
(ΑC/DC 24V, 1,6 A Ν/Ο ξερή επαφή) 
[3] Έξοδος σήµατος βίντεο  
(NTSC, 1 Vp-p/ 75Ω) Απόσταση καλωδίωσης: 3 m 
[4] Επαφές σύνδεσης RY-3DL για σύστηµα µε 2 κυπρί  
[5] Είσοδος ρύθµισης press-to-talk:  
Εάν βραχυκυκλωθούν τα σύρµατα µπλε και λευκό, δεν 
θα λειτουργήσει το press-to-talk. 
[6] Είσοδος ποδοδιακόπτη: 
Συνδέστε έναν ποδοδιακόπτη που διατίθεται στο εµπόριο 
στα σύρµατα µοβ και λευκό (Ν/Ο ξερή επαφή). 
[7] Είσοδος εξωτερικού αισθητήρα 

 Απαιτείται ρύθµιση. (Ανατρέξτε στο τµήµα 7-9) 

Ν/Ο ξερή επαφή Μέθοδος εισόδου 
 Είσοδος εξωτερικού αισθητήρα 

(µέθοδος ανίχνευσης σήµατος 
έναρξης µόνο) 

Χρόνος επιβεβαίωσης 
ανίχνευσης 

100 mS ή περισσότερο 

Αντίσταση επαφής Ξερή Επαφή µε αντίσταση  < 700 Ω 

Ρεύµα 
βραχυκυκλώµατος 
ακροδέκτη 

Λιγότερο από 10 mA 

Τάση µεταξύ 
ακροδεκτών 

Λιγότερο από DC 20 V(ανοιχτό 
µεταξύ ακροδεκτών) 

ΠΟΡΤΑ 1 Σταθµός εισόδου µε κάµερα (µόνο) 

Κύριο µόνιτορ 

ΠΟΡΤΑ 2: Σταθµός εισόδου µε 
κάµερα ή απλό θυροµεγάφωνο 

 Απαιτείται ρύθµιση. (Ανατρέξτε στο τµήµα 7-7) 

Προαιρετικό ηχείο επέκτασης ήχου  
κλήσης IER-2  

Παροχή ρεύµατος +,- (DC 18 V) 

Σύνδεσµος καλωδίωσης 
για 1 κυπρί 

 

Κυπρί ή 
RY-3DL 

 

Σύνδεσµος καλωδίωσης  
προαιρετικών λειτουργιών 
και σύνδεσης 2 κυπρί 

ΡΤ  Μετασχηµατιστής AC 
 
NP: Χωρίς πολικότητα 
P: Με πολικότητα 
 
BR: Καφέ 
RD: Κόκκινο 
OG: Πορτοκαλί 
YE: Κίτρινο 
GR: Πράσινο 
BL: Μπλε  
PR: Μοβ 
GY : Γκρι 
WH : Λευκό 

 

Χρησιµοποιήστε 
το RV-3DL όταν 
συνδέετε κυπρί 
και στις 2 πόρτες  
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Σύνδεση κυπρί 
 

  
 

 
 
 
 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

 

Α) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΙΤΟΡ (JF-2HD)
 

 
 

*  Για αποφυγή βραχυκυκλωµάτων, βεβαιωθείτε ότι κόψατε τα σύρµατα που περισσεύουν στο κάτω µέρος και ότι 

µονώσατε τα άκρα. 

� Ρύθµιση διακόπτη τερµατισµού δευτερευόντων 
µόνιτορ 

Αλλαγές ρύθµισης απαιτούνται µόνο όταν συνδέεται 3
ος 

υποσταθµός. 
Βάλτε τον διακόπτη στη θέση ΟΝ, ώστε να τερµατίσετε 
τον πιο µακρινό υποσταθµό (3ή εσωτερική συσκευή). 
Εάν η ρύθµιση είναι λάθος, το κύριο µόνιτορ  και ο 
υποσταθµός θα δώσουν ένα προειδοποιητικό σήµα κατά 
τη λειτουργία τους. 
Επιπλέον, ο υποσταθµός µπορεί να µην λειτουργήσει 
σωστά ή να δίνει παραµορφωµένη εικόνα. 

Θέση ΟΝ όταν δεν συνδέεται 3
ος

 υποσταθµός 
(αφήστε το στις εργοστασιακές ρυθµίσεις) 
 

 Θέση OFF κατά τη σύνδεση 3
ου 

 υποσταθµού. 
 

 Μετά την αλλαγή της ρύθµισης, βεβαιωθείτε ότι ανοίξατε 
πάλι το ρεύµα στο κύριο µόνιτορ.

 

* 

JF-2HD 2o  Μόνιτορ  Σύνδεσµος προαιρετικών 
λειτουργιών   

JF-2HD 3
ο
 Μόνιτορ 

* βλ.σελίδα 6 

Κυπρί EL-9S (AC 12 V, 0,35 A) ή αντίστοιχο, απαιτεί έναν ξεχωριστό µετασχηµατιστή AC. 
Χρησιµοποιήστε ξεχωριστά καλώδια για εικόνα/ ήχο και κυπρί. 
Επαφή κυπρί: AC/DC 24 V, 0,5 A (Ν/Ο ξερή επαφή L,L).  

Adaptor για το άνοιγµα 2 θυρών  RY-3DL 
Χρησιµοποιήστε το RY-3DL όταν θέλετε να συνδέσετε κυπρί σε 2 διαφορετικές 
εισόδους.  

ΡΤ  Μετασχηµατιστής AC 
 
NP: Χωρίς πολικότητα 
P: Με πολικότητα 
 
BR: Καφέ 
RD: Κόκκινο 
OG: Πορτοκαλί 
YE: Κίτρινο 
GR: Πράσινο 
BL: Μπλε  
PR: Μοβ 
GY : Γκρι 
WH : Λευκό 

 

Α) Σύστηµα µε (1 πόρτα και) 1 κυπρί  

Β) Σύστηµα µε (2 πόρτες και) 2 κυπρί  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2ου ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΟΝΙΤΟΡ)  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3ου ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΟΝΙΤΟΡ)  
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Β) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (JF-2SD) 
 

 
 
 
SW1   →  * Κλήση από τον σταθµό εισόδου 1 
SW2   →   ** Κλήση από τον σταθµό εισόδου 2 
SW3,4.6  →   *** ∆εν χρησιµοποιείται. 
 
 
 
 

Adaptor επέκτασης µήκους καλωδίωσης JBW-BA 
 
Χρησιµοποιήστε το JBW-BA όταν η απόσταση καλωδίωσης µεταξύ της κάµερας (σταθµού εισόδου) και του JF-2MED 
βρίσκεται πάνω από 100m.  
 
Το εύρος επέκτασης του µήκους καλωδίωσης – µε τη χρήση του JBW-BA – φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
  

∆ιάµετρος  
καλωδίου 

 ∅ 1,0 mm ∅ 1,2 mm 

Α 100~200 m 100~300 m 

B (µεγ.) 50 m 50 m 

Επιτρεπόµενα  
µήκη  

C (µεγ.) 50 m 50 m 

 
 

 1. Χρησιµοποιήστε καλώδιο µε µόνωση από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μην χρησιµοποιείτε καλώδιο µε µόνωση από PVC. 

 
 

 
 
 
 

JF-2SD ως 2
ος 
υποσταθµός JF-2SD ως 3

ος
   υποσταθµός 

 

* 

** 
*** 

*** 

* 

** 
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4  ΣΤΕΡΕΩΣΗ 

 
 

 
 
Με απευθείας σύνδεση (επιφανειακή - επίτοιχη) 
 
* Όταν δεν υπάρχει ηλεκτρολογικό κουτί, το καλώδιο θα πρέπει να περάσει από το επάνω ή 
κάτω µέρος της µονάδας. 
 

 
 

 
 

Με σύνδεση σε ηλεκτρολογικό κουτί  
 Βίδες τοποθέτησης x 2 

Ηλεκτρολογικό κουτί  

Πλαίσιο επίτοιχης τοποθέτησης 

1. Πατήστε το πλήκτρο RELEASE –
απασφάλισης της κλέµµας - για να 
εισάγετε ή να αφαιρέστε τα 
σύρµατα. 
2. Εισάγετε το καλώδιο µέσα στον 
ακροδέκτη. 

 Ξεφλουδίστε το 
προστατευτικό φιλµ από τις 
οθόνες των JF-2MED και 
JF-2HD. 

Ξυλόβιδες τοποθέτησης x 2 

Πλαίσιο επίτοιχης τοποθέτησης 

Πλαίσιο επίτοιχης τοποθέτησης Ράγα din 
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5  ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 

[1] Μικρόφωνο 
[2] Έγχρωµη οθόνη LCD (3-1/2”) 
[3] Πλήκτρο Κλήσης (CALL),  

LED κλήσης πόρτας (κόκκινο) 
[4] Πλήκτρο αναπαραγωγής (PLAY),  

LED ένδειξης αναπαραγωγής (κόκκινο) 
[5] Πλήκτρο εγγραφής (REC),  

LED ένδειξης εγγραφής (κόκκινο) 
[6] Πλήκτρο MENU/ MEMO,  

LED ένδειξης memo (κόκκινο) (στο JF-
2MED µόνο) 

 πλήκτρο MENU (JF-2ΗD) 
[7] ∆ιακόπτης ρεύµατος (POWER) 
[8] Πλήκτρο αυτόκλησης – παρακολούθησης 

της εισόδου (MONITOR) 
 

[9] Μεγάφωνο επικοινωνίας  
[10] LED ένδειξης οµιλίας (κόκκινο) 
[11] Πλήκτρο οµιλίας (TALK) 
[12] Ρύθµιση της φωτεινότητας της οθόνης 
[13] Ρύθµιση της έντασης οµιλίας  
[14] Ρύθµιση της έντασης κουδουνίσµατος, 

ήχου ειδοποίησης (από το υψηλότερο 
επίπεδο έως το αθόρυβο) 

[15] ∆ιακόπτης ρύθµισης εισερχόµενης 
κλήσης 

 ”1”: Κλήση από το σταθµό εισόδου 1 µόνο  
 ”2”: Κλήση από τον σταθµό εισόδου 2 

µόνο 
”1&2”: Κλήση από το σταθµό εισόδου 1 
και τον σταθµό εισόδου 2 

 

6  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Για να λειτουργήσετε τη συσκευή, ελέγξτε το σύµβολο που εµφανίζεται στην οθόνη και στη 
συνέχεια πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο λειτουργίας. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η οθόνη ∆ΕΝ είναι αφής). 
 

 
 

Ενδείξεις  καθοδήγησης λειτουργίας  
 
 
 
Σύµβολα 
 
 
Πλήκτρα λειτουργίας 
Πατήστε τα για την επιλογή ενός εκ των συµβόλων που 
εµφανίζονται  στην οθόνη. 
* Το όνοµα του πλήκτρου λειτουργίας µπορεί να διαφέρει 
ανάλογα µε το όνοµα του συµβόλου. 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που υποδεικνύει κάποιο 
από τα σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη  , πατήστε το 
πλήκτρο λειτουργίας το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το 
σύµβολο. 
Παράδειγµα: Για να ενεργοποιήσετε το κυπρί, πατήστε το 
πλήκτρο CALL που βρίσκεται κάτω από το σύµβολο. 
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Κύρια σύµβολα και περιγραφές λειτουργίας 
 
Σύµβολο Περιγραφή λειτουργίας 

 
Ενεργοποίηση του κυπρί 

 
Αναπαραγωγή του Μηνύµατος Απάντησης 1 προς την είσοδο 

 Αναπαραγωγή του Μηνύµατος Απάντησης 2 προς την είσοδο 

 
Για χειροκίνητη εγγραφή. 
Για εγγραφή µηνύµατος υπενθύµισης  ή µηνύµατος απάντησης προς την είσοδο 

 
Για επιστροφή στην οθόνη της προηγούµενης λειτουργίας. 

 Για εµφάνιση της προηγούµενης (πιο πρόσφατης ηµεροµηνίας) εικόνας (κίνηση προς τα 
πίσω)  

 
Για αναπαραγωγή της εγγεγραµµένης εικόνας ή µηνύµατος  
 

 Για προβολή της επόµενης (παλαιότερης ηµεροµηνίας) εικόνας (κίνηση προς τα εµπρός) 

 Για αποθήκευση ή διαγραφή µιας εικόνας. 

 
Για διαγραφή ενός µηνύµατος υπενθύµισης 
Για διαγραφή µιας εγγεγραµµένης εικόνας. 

 Για µετακίνηση του κέρσορα επάνω. 

 Για µετακίνηση του κέρσορα κάτω. 

 
Για γρήγορη κίνηση προς τα εµπρός της οθόνης αναπαραγωγής. 

 Για παύση της οθόνης αναπαραγωγής. 

 Για κίνηση προς τα εµπρός της οθόνης αναπαραγωγής καρέ-καρέ. 

 
Για κίνηση προς τα πίσω της οθόνης καρέ-καρέ. 

 
 
 

7  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 
Όλες οι ρυθµίσεις του συστήµατος γίνονται στο κύριο µόνιτορ JF-2MED 
 
 

7-1 ΟΘΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ (JF-2MED) 
 

1. Σε κατάσταση αναµονής (standby), 
πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο 
MENU/ MEMO µέχρι να εµφανιστεί 
η οθόνη ρυθµίσεων (περίπου 3 
sec). 

 
2. Πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το 

πλήκτρο REC µέχρι να βρεθείτε 
στο µενού  ”SET UP”, και πατήστε 
το πλήκτρο CALL για να το 
επιλέξετε. 

 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SET UP)  
Εµφανίζει τη λίστα όλων των ρυθµιζόµενων λειτουργιών.  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ  
Για επιλογή της γλώσσας που χρησιµοποιείται στις ενδείξεις της µονάδας. 
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3. Πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το 

πλήκτρο REC για να βρεθείτε στη  
λειτουργία που θέλετε να ρυθµίσετε 
ή να ελέγξετε, και ρυθµίστε το µε το 
πλήκτρο CALL. 

 

 

 
SET THE DATE / TIME  
Ρύθµιση του έτους, της ηµεροµηνίας και της ώρας. 
SET THE BACKGROUND COLOR  
Ρύθµιση του χρώµατος φόντου της οθόνης  
SELECT CALL TONE (DOOR1)  
Ρύθµιση του ήχου κουδουνίσµατος για τον σταθµό εισόδου 1. 
SELECT CALL TONE (DOOR2)  
Ρύθµιση του ήχου κουδουνίσµατος για τον σταθµό εισόδου 2. 
RECORD MΕSSAGE  
Για εγγραφή  µηνύµατος απάντησης προς την είσοδο 
SET DOOR2  
Ρύθµιση του σταθµού εισόδου 2 –  
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του σταθµού εισόδου 2 
SET DOOR RELEASE  
Για ρύθµιση της ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του κυπρί 
SET EXTERNAL SENSOR INPUT  
Ρύθµιση του εξωτερικού αισθητήρα. 
RESTORE DEFAULT SETTING  
Για επαναφορά των ρυθµίσεων στις εργοστασιακές αρχικές ρυθµίσεις  

 
 
4. Πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην κατάσταση standby. 

 
 
 
 

  Όταν χρησιµοποιείτε τη µονάδα για πρώτη φορά, ρυθµίστε αρχικά την ώρα. Εάν η µονάδα χρησιµοποιείται 
χωρίς ρύθµιση της ώρας, το LED ένδειξης αναπαραγωγής PLAY(κόκκινο) και το LED ένδειξης εγγραφής REC 
(κόκκινο) ανάβουν ταυτόχρονα ως προειδοποίηση. 
 

 Όταν δεν παρέχεται ρεύµα στη µονάδα για µεγάλο διάστηµα, η ώρα επιστρέφει στην αρχική της ρύθµιση 
”2006 01 JAN 00:00” και το LED αναπαραγωγής PLAY(κόκκινο) και το LED εγγραφής REC (κόκκινο) ανάβουν 
ταυτόχρονα ως προειδοποίηση. Ρυθµίστε ξανά την ώρα. 
 

 Ο τεχνικός που θα εγκαταστήσει το σύστηµα θα πρέπει να έχει προγραµµατίσει τις ενδείξεις ”SET DOOR2”, 
”SET DOOR RELEASE” και ”SET EXTERNAL SENSOR INPUT”. Παρακαλούµε µην αλλάζετε αυτές τις 
ρυθµίσεις µόνοι σας. 
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7-2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ (JF-2MED) 
 

1. Μετά από την ολοκλήρωση του βήµατος 1 στην 
ενότητα 7-1, επιλέξτε την  ένδειξη  ”SELECT THE 
LANGUAGE” και πατήστε το πλήκτρο CALL (για τη 
ρύθµιση της γλώσσας).  

 
2. Στην οθόνη επιλογής γλώσσας, πατήστε το πλήκτρο 

PLAY ή το πλήκτρο REC για να επιλέξετε τη 
γλώσσα  που θέλετε να ενεργοποιήσετε. 

 
 
3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για να αποθηκεύσετε τη 

ρύθµιση. 
 
 

7-3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ ΩΡΑΣ (JF-2MED) 
 

1. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 και 2 στην 
ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SET THE DATE / 
TIME” και πατήστε το πλήκτρο CALL. 

 
 
2. Στην οθόνη ρύθµισης ώρας που θα εµφανισθεί, 

πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για 
να ρυθµίσετε το έτος (”Year”). 

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για να αποθηκεύσετε τη 
ρύθµιση του έτους (”Year”) και µετακινήστε τον 
κέρσορα στον µήνα (”Month”). 

 
4. Εκτελέστε τα ίδια βήµατα για τη ρύθµιση  µήνα (”Month”), ηµέρας (”Day”), ώρας 

(”Hour”) και λεπτών (”Minute”). Μετά τη ρύθµιση των λεπτών ”Minute”, πατήστε το 
πλήκτρο CALL για την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων και την αποθήκευση τους. 

 
5. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην κατάσταση standby. 

 

 Εάν δεν εκτελεστούν λειτουργίες για περίπου 1 λεπτό κατά τη διάρκεια των παραπάνω ρυθµίσεων, η 
διαδικασία θα τερµατίσει αυτόµατα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξεκινήστε πάλι από την αρχή. 

 Μπορεί να παρουσιαστεί ένα µέγιστο σφάλµα ± 1 λεπτού στην εµφανιζόµενη ώρα µέσα σε έναν µήνα. 
 

 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
Λειτουργίες πλήκτρων για ρύθµιση της ηµεροµηνίας/ ώρας 

• Πλήκτρο PLAY (αναπαραγωγής, πατήστε το µια φορά): Η ηµεροµηνία/ ώρα αυξάνεται 
κατά µια. 

• Πλήκτρο PLAY (αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο για 1 sec ή 
περισσότερο): Η ηµεροµηνία/ ώρα αυξάνεται συνεχώς. 

• Πλήκτρο REC (εγγραφής, πατήστε το µια φορά): Η ηµεροµηνία/ ώρα µειώνεται κατά µια. 

• Πλήκτρο REC (εγγραφής, πατήστε και κρατήστε πατηµένο για 1 sec ή περισσότερο): Η 
ηµεροµηνία/ ώρα µειώνεται συνεχώς. 

• Πλήκτρο MENU/ MEMO: Επιστροφή στην οθόνη ρύθµισης χωρίς αποθήκευση της 
ρύθµισης. 
• Πλήκτρο CALL: Επιβεβαίωση της ρύθµισης 
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7-4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΟΝΤΟΥ (JF-2MED) 
 

Για το χρώµα φόντου της οθόνη µπορείτε να επιλέξετε µία από τις παρακάτω 4 επιλογές: 
”Black” (µαύρο), ”Orange” (πορτοκαλί), ”Green” (πράσινο) και ”Blue” (µπλε).  
 
Η ρύθµιση του φόντου της οθόνης ισχύει και στα δευτερεύοντα µόνιτορ.  
 
1. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 και 2 στην 

ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SET THE 
BACKGROUND COLOR” και πατήστε το πλήκτρο 
CALL. 

  

 
2. Στην οθόνη ”SET THE BACKGROUND COLOR”, 

πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να 
βρεθείτε στο χρώµα που θέλετε να επιλέξετε. Το 
χρώµα φόντου της οθόνης αλλάζει καθώς 
µεταβαίνετε από την µία εναλλακτική επιλογή στην 
άλλη, επιτρέποντάς σας τη δοκιµή του χρώµατος. 

 

 

3. Αφού διαλέξετε το χρώµα που προτιµάτε , πατήστε 
το πλήκτρο CALL για να ολοκληρώσετε την ρύθµιση 
και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ρυθµίσεων. 

 

      

 

 

7-5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ (JF-2MED) 
 

Επιλέξτε µεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών ήχων κλήσης και αντιστοιχίστε αν θέλετε 
διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε είσοδο.  
 

1. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 και 2 στην 
ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”SELECT CALL 
TONE (DOOR1)” ή  ”SELECT CALL TONE 
(DOOR2)” αντίστοιχα και πατήστε το πλήκτρο CALL. 

 
 

2. Στην οθόνη ”SELECT CALL TONE”, πατήστε το 
πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να βρεθείτε 
στον τόνο κουδουνίσµατος που θέλετε να επιλέξετε. 
Ο επιλεγµένος τόνος κουδουνίσµατος ακούγεται 
κάθε φορά, επιτρέποντάς σας να δοκιµάσετε τον 
ήχο. 

 

 

 
3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για να ολοκληρώσετε τη 

ρύθµιση και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη 
ρυθµίσεων. 
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7-6 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο(JF-2MED) 
 

Όταν δεν µπορείτε ή δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την φωνή σας για να απαντήσετε σε 
κάποιο επισκέπτη, χρησιµοποιήστε την λειτουργία ηχογραφηµένου µηνύµατος απάντησης 
προς τον σταθµό εισόδου. Μπορείτε να εγγράψετε µέχρι 2 µηνύµατα απάντησης προς τους 
σταθµούς εισόδου  (διάρκειας περ. 10 δευτερολέπτων το καθένα). 
 
 
1. Μετά την ολοκλήρωση των 

βηµάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, 
επιλέξτε την ένδειξη ”RECORD 
MESSAGE” και πατήστε το 
πλήκτρο CALL. 

 
2. Στην οθόνη εγγραφής µηνυµάτων 

απάντησης προς την είσοδο , 
πατήστε το πλήκτρο CALL ή το 
πλήκτρο PLAY για να επιλέξετε τη 
θέση εγγραφής. Εάν έχει ήδη 
εγγραφεί ένα µήνυµα, εµφανίζεται 
το επιλεγµένο µήνυµα, 
επιτρέποντάς σας να ελέγξετε το 
περιεχόµενο της εγγραφής. 

 
 
 

 
3. Πατήστε το πλήκτρο REC για την 

εγγραφή ενός µηνύµατος. Η 
εγγραφή µπορεί να έχει διάρκεια 
µέχρι 10 δευτερόλεπτα περίπου. 

 

 

 
4. Αφού περάσουν τα 10 

δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο 
CALL για την αποθήκευση της 
εγγραφής. 

 
 

 
 
 
(Βλέπε λειτουργία στην ενότητα 8-3) 

 
Μήνυµα απάντησης 1  
Μήνυµα απάντησης 2 
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7-7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (JF-2MED) 

 

Εάν στο σύστηµα δεν υπάρχει/ δεν έχει συνδεθεί 2ος σταθµός εισόδου, επιλέξτε την ένδειξη 
”Νone” (X). 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθµιση αυτή θα πρέπει να γίνει από τον τεχνικό που θα εγκαταστήσει το σύστηµα. 
Παρακαλούµε µην αλλάζετε εσείς τις ρυθµίσεις αυτές. 
 
1. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη 

”SET DOOR 2” και πατήστε το πλήκτρο CALL. 
 

 
 
 

 
 

2. Στην οθόνη ”SET DOOR2”, πατήστε το πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για να 
επιλέξετε τον τύπο του σταθµού εισόδου που συνδέεται. Μπορείτε να επιλέξετε 
µεταξύ : 

 

 
 
 

 
 

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για την  αποθήκευση της  ρύθµισης και την επιστροφή 
στην αρχική  οθόνη ρυθµίσεων. 

 
 

 
 
 
 

VIDEO : Για σταθµός εισόδου µε κάµερα   
AUDIO: Για απλό θυροµεγάφωνο (χωρίς κάµερα) 
NONE:  Αν δεν συνδεθεί 2

ος
 σταθµός εισόδου  
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7-8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΠΡΙ (JF-2MED) 

 

Εάν δεν συνδέεται κυπρί, επιλέξτε την ένδειξη ”Not use” (χωρίς χρήση). 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ρύθµιση αυτή θα πρέπει να γίνει από τον τεχνικό που θα εγκαταστήσει το σύστηµα. 
Παρακαλούµε µην αλλάζετε εσείς τις ρυθµίσεις αυτές. 
 
1. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 και 2 στην 

ενότητα  7-1, επιλέξτε την ένδειξη  ”SET DOOR 
RELEASE” και πατήστε το πλήκτρο CALL. 

 

 
 
2. Στην οθόνη ”SET DOOR RELEASE”, πατήστε το 

πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC για επιλογή της 
ρύθµισης. Όταν επιλέγετε το ”Not use”, δεν 
εµφανίζεται το σύµβολο κλειδιού στην οθόνη µενού. 
(Ανατρέξτε στην ενότητα 8-2). 

 
 
3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για την ολοκλήρωση της 

ρύθµισης και επιστροφή στην οθόνη ρυθµίσεων. 
 
 
 

7-9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (JF-2MED) 

 

Κατά τη λειτουργία προαιρετικών µονάδων (για παράδειγµα, όταν ενεργοποιείται ένας 
αισθητήρας ή πατάτε ένα πλήκτρο), ο κύριος σταθµός µόνιτορ και ο υποσταθµός θα λάβουν 
έναν προειδοποιητικό ήχο. Κατά τη ρύθµιση της επιλογής  , στον σταθµό εισόδου 1 
ακούγεται  επίσης ένας προειδοποιητικός ήχος. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ρυθµίσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν από τον τεχνικό που θα εγκαταστήσει το σύστηµα. 
Παρακαλούµε µην αλλάζετε εσείς τις ρυθµίσεις αυτές. 
 
 
1. Μετά την ολοκλήρωση των 

βηµάτων 1 και 2 στην ενότητα 7-1, 
επιλέξτε την ένδειξη ”SET 
EXTERNAL SENSOR INPUT” και 
πατήστε το πλήκτρο CALL. 

 
 
2. Στην οθόνη ”SET EXTERNAL 

SENSOR INPUT”, πατήστε το 
πλήκτρο PLAY ή το πλήκτρο REC 
για επιλογή των χαρακτηριστικών 
του προειδοποιητικού ήχου. 

 

 

3. Πατήστε το πλήκτρο CALL για την  
αποθήκευση της ρύθµισης  και 
επιστροφή στην οθόνη ρυθµίσεων. 

 

Χρήση 
Μη χρήση 

- Ο προειδοποιητικός ήχος σταµατά 
µετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. 
- Ο προειδοποιητικός ήχος 
λειτουργεί συνεχώς. 
- Ο προειδοποιητικός ήχος 
λειτουργεί συνεχώς και επίσης 
ακούγεται στον σταθµό πόρτας 1. 
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7-10 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ (JF-2MED) 

 

Όλες οι ρυθµίσεις µπορούν να αναιρεθούν και να επιστρέψουν στις εργοστασιακές τους 
ρυθµίσεις, ως είχαν κατά την αγορά του συστήµατος.   
 

 Μετά την επαναφορά των ρυθµίσεων στις εργοστασιακές, δεν µπορείτε να επιστρέψετε στις προηγούµενες 
ρυθµίσεις που είχατε θέσει πριν την αναίρεσή τους.  

 Επίσης σβήνονται οι εγγεγραµµένες εικόνες και οι ηχογραφήσεις για τα µηνύµατα απάντησης και 
υπενθύµισης.   

 
Η επαναφορά των ρυθµίσεων γίνεται µε την επιλογή ”RESTORE DEFAULT SETTING” 
Όνοµα ρύθµισης Εργοστασιακές Επιλογές 

Time 2006 01 JAN 00 : 00 

Screen background color Μαύρο Πορτοκαλί Πράσινο Μπλε 

Door station 1 chime tone 1 (Τόνος 1) 2 (Τόνος 2) 3 (Τόνος 3) 4 (Τόνος 4) 

Door station 2 chime tone 1 (Τόνος 1) 2 (Τόνος 2) 3 (Τόνος 3) 4 (Τόνος 4) 

Door station 2 
 (βίντεο)  (ήχος) Χ (κανένα) 

Door release on or off Ο (χρήση) Χ (µη χρήση) 

External sensor input 
30 (30 sec)  (συνεχής)  (εξωτερική έξοδος)  

* Οι τιµές που σηµειώνονται µε γκρίζο είναι οι αρχικές (εργοστασιακές επιλογές). 

 
 
1. Μετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 και 2 στην 

ενότητα 7-1, επιλέξτε την ένδειξη ”RESTORE 
DEFAULT SETTING” και πατήστε το πλήκτρο 
CALL. 

 
 
2. Στην οθόνη ”RESTORE DEFAULT SETTING”, 

πατήστε το πλήκτρο CALL για επαναφορά στις 
εργοστασιακές ρυθµίσεις. Πατήστε το πλήκτρο 
PLAY για επιστροφή στην οθόνη ρύθµισης. 

 
 
3. Εµφανίζεται η ένδειξη  ”INITIALIZING”. Η επαναφορά διαρκεί περίπου 10 έως 20 

δευτερόλεπτα. 
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8  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
 
 
8-1 Επικοινωνία µε την είσοδο  

 

 
 
ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ  
 

1. Ο επισκέπτης πατάει το πλήκτρο 
κλήσης στον σταθµό εισόδου.  

 
 

 
 
2. Στις εσωτερικές συσκευές (µόνιτορ ή 

θυροτηλέφωνα), ακούγεται ο ήχος 
κλήσης και εµφανίζεται στην οθόνη 
των µόνιτορ η εικόνα από την είσοδο. 
Ταυτόχρονα ακούγεται ο εξωτερικός 
ήχος από την περιοχή της εισόδου.  

 

 
 

Ο τόνος του κουδουνίσµατος διαφέρει ανάλογα µε τον σταθµό εισόδου από τον οποίο 
λαµβάνεται η κλήση. Οι τόνοι κουδουνίσµατος ρυθµίζονται από το κύριο monitor.  
 

• Ο ήχος και η εικόνα σβήνει µετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα, εάν δεν απαντήσετε 
στην κλήση. 

 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

 

 

� Αυτόµατη λειτουργία (Hands-free) 
Για να απαντήσετε στην εισερχόµενη κλήση χρησιµοποιώντας την αυτόµατη λειτουργία 
(hands-free) ακολουθήστε τους παρακάτω χειρισµούς:   
 
1. Πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο TALK, 

και µετά το ηχητικό σήµα (beep), 
συνοµιλήστε χωρίς να πατάτε κάποιο 
πλήκτρο.  

 

2. Όσο µιλάτε ανάβει το LED ένδειξης 
οµιλίας (κόκκινο) που βρίσκεται 
επάνω στο πλήκτρο TALK, και σβήνει 
όταν ακούτε τον συνοµιλητή (ή ακούτε 
τους εξωτερικούς ήχους). 
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3. Όταν  θελήσετε να διακόψετε την 
επικοινωνία µε την είσοδο , 
ξαναπατήστε µία φορά ΜΟΝΟ και 
στιγµιαία το πλήκτρο TALK. Το κανάλι 

επικοινωνία διακόπτεται µετά το 
ηχητικό σήµα (beep). 

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η οπτικοακουστική επικοινωνία (βίντεο) σταµατά αυτόµατα µετά από περίπου 1 λεπτό. Σε αυτή 
την περίπτωση πατήστε το πλήκτρο MONITOR και µετά το πλήκτρο TALK για να συνεχίσετε την συνοµιλία σας.  

 
 
 

� Χειροκίνητη Λειτουργία (Press-To-Talk )  (PΤT) 
Για να απαντήσετε στην εισερχόµενη κλήση χρησιµοποιώντας την χειροκίνητη λειτουργία 
Press-To-Talk (Πιέζω µιλάω – Αφήνω ακούω) ακολουθήστε τους παρακάτω χειρισµούς:   
 
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο -  για 

περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο – το 
πλήκτρο TALK.  Ακούγονται 2 
διαδοχικά ηχητικά σήµατα (beep), και 
η λειτουργία ΡΤΤ έχει ενεργοποιηθεί. 
Εάν πατήσετε σύντοµα το πλήκτρο 
TALK (για λιγότερο από 0,5 sec), η 
επικοινωνία λήγει. 

 
 

 
 
 

2. Στη χειροκίνητη λειτουργία κρατήστε 
πατηµένο το πλήκτρο TALK για 
περισσότερο από  1 δευτερόλεπτο για 
να µιλήσετε και αφήστε το για να 
ακούσετε τον επισκέπτη σας. 

 
 

3. Όταν θελήσετε διακόψετε την 
επικοινωνία µε την είσοδο, απλά 
πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο TALK. Η 
επικοινωνία θα διακοπεί µετά το 
ηχητικό σήµα (beep). 

 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν βραχυκυκλωθούν  το µπλε και λευκό σύρµα του συνδέσµου προαιρετικών λειτουργιών 
(OPTION CONNECTOR) η λειτουργία ΡΤΤ δεν είναι δυνατή. 
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Ανακοίνωση από την είσοδο  
 
Όταν  δέχεστε κλήση από την είσοδο (χωρίς να έχετε πατήσει το πλήκτρο TALK για να 
απαντήσετε), µπορείτε να ακούσετε τον ήχο της εισόδου (για περίπου 45 sec) και 
παράλληλα να έχετε εικόνα στα µόνιτορ. Ο επισκέπτης µπορεί να κάνει µια ανακοίνωση 
προς τις εσωτερικές συσκευές (µόνιτορ ή θυροτηλέφωνα).  Ο εσωτερικός ήχος µέσα από το 
σπίτι δεν ακούγεται έξω. 
 

 
 
 
 

8-2 Ενεργοποίηση κυπρί 
 

 
1. Κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας ή της 

ανακοίνωσης ή παρακολούθησης της 
εισόδου (monitoring), πατήστε το 
πλήκτρο ΜΕΝU/ ΜΕΜΟ για να 
εµφανιστεί η οθόνη µενού.  

 

 
2. Πατήστε το πλήκτρο CALL (που 

αντιστοιχεί στο εικονίδιο κλειδί ) για να 
ενεργοποιήσετε το κυπρί και κρατήστε 
το πατηµένο για όση ώρα χρειάζεται ο 
επισκέπτης να σπρώξει την πόρτα. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Όταν στη ρύθµιση SET DOOR RELEASE (ρύθµιση κυπρί) επιλεχθεί το  ”Not use” (Μη 
χρήση), το σύµβολο δεν εµφανίζεται και το κυπρί δεν µπορεί να ανοίξει. (Ανατρέξτε στο τµήµα 7-8). 

 
 
3. Ο επισκέπτης µπορεί να  ανοίξει την 

πόρτα µόνο όσο ο µηχανισµός είναι 
ενεργοποιηµένος. Κατά την 
ενεργοποίηση του κυπρί, εµφανίζεται 
στην οθόνη , δίπλα από την εικόνα της 
εισόδου ,  το σύµβολο ανοίγµατος 
(εικονίδιο κλειδιού). 
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8-3 Ηχογραφηµένο µήνυµα απάντησης προς τον σταθµό είσοδο 
 

Η αποστολή του ηχογραφηµένου µηνύµατος απάντησης προς τον σταθµό εισόδου γίνεται 
χειροκίνητα, ακολουθώντας τους παρακάτω χειρισµούς :  
 
1. Κατά την επικοινωνία µε την είσοδο ή 

την ανακοίνωση από την είσοδο ή 
παρακολούθηση της εισόδου 
(monitoring), πατήστε το πλήκτρο 
MENU/ MEMO για να εµφανιστεί η 
οθόνη µενού. 

 
 
2. Πατήστε το πλήκτρο PLAY (που 

αντιστοιχεί στο εικονίδιο µηνύµατος).  

 
 
3. Στην οθόνη των µόνιτορ δίπλα από 

την εικόνα του επισκέπτη εµφανίζονται 
τα 2 διαθέσιµα εικονίδια µηνυµάτων.  
Πατήστε το πλήκτρο CALL ή το 
πλήκτρο PLAY για να επιλέξετε 
µήνυµα. Το επιλεγµένο µήνυµα 
φωτίζεται κίτρινο, εµφανίζεται στην 
οθόνη η ένδειξη  ”SENDING 
MESSAGE”, και το επιλεγµένο µήνυµα 
µεταδίδετε από τον σταθµό εισόδου.  

 
 
 
 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εγγράψτε ξεχωριστά µηνύµατα προηγουµένως για το Μήνυµα 1 και το Μήνυµα 2. (Ανατρέξτε 
στην ενότητα 7-6). 
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8-4 Οπτικοακουστική παρακολούθηση της εισόδου µε ενεργοποίηση της 
κάµερας από τα µόνιτορ  

 

 
1. Σε οποιοδήποτε από τα µόνιτορ πιέστε 

µία φορά το πλήκτρο 
παρακολούθησης (MONITOR), ενώ το 
σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση 
αναµονής (STANDBY). 

 
 
2. Στην οθόνη του συγκεκριµένου µόνιτορ 

εµφανίζεται η εικόνα της εισόδου 1 και 
ακούγεται και ο αντίστοιχος ήχος. (Ο 
εσωτερικός ήχος δεν ακούγεται έξω 
παρά µόνο εάν πατήσετε το πλήκτρο 
TALK.) 

 

 
 
3. Πατήστε 2ή φορά το πλήκτρο 

MONITOR για να αλλάξετε κάµερα και 
να παρακολουθήσετε τον 2ο σταθµό 
εισόδου. Κάθε φορά που πατάτε το 
πλήκτρο MONITOR, η µονάδα αλλάζει 
σε διαδοχή  ”Standby” (κατάσταση 
αναµονής)  -  ”Door station 1 monitor” 
(σταθµός εισόδου 1)  -  ”Door station 2 
monitor” (σταθµός εισόδου 2) στο 
”Standby” κ.ο.κ. 

 
 
 
 
 
 

 

 Όταν οι επιλογές  ”Audio door station” (Θυροµεγάφωνο) ή  ”Door station 2 not connected” 
(µη συνδεδεµένος σταθµός εισόδου 2) έχουν ρυθµιστεί για τον σταθµό εισόδου 2, το ”Door station 2 monitor” 
παρακάµπτεται (δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση του σταθµού πόρτας 2). (Ανατρέξτε στην ενότητα 7-7). 

 
 
4. Πατήστε πάλι το πλήκτρο MONITOR 

για τον τερµατισµό της λειτουργίας. 

 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Για να µιλήσετε στην είσοδο κατά την παρακολούθηση, πατήστε σύντοµα το πλήκτρο TALK. Πατήστε πάλι το 
πλήκτρο TALK για να τερµατίσετε την επικοινωνία. 
2.Η παρακολούθηση της εισόδου κλείνει αυτόµατα µετά από περίπου 1 λεπτό. Για να παρακολουθήσετε πάλι 
την είσοδο, επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. 
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8-5 Ενδοεπικοινωνία µεταξύ των εσωτερικών συσκευών (All-call) 
 

1. Ενώ το σύστηµα βρίσκεται σε 
κατάσταση αναµονής (standby), σε 
οποιοδήποτε εσωτερική συσκευή 
(µόνιτορ ή θυροτηλέφωνο) πιέστε µία 
φορά το πλήκτρο κλήσης CALL για να 
καλέσετε και να ενδοεπικοινωνήσετε µε 
µία από τις υπόλοιπες εσωτερικές 
συσκευές . 

 
 

 
� Το πλήκτρο CALL αναβοσβήνει (κόκκινο) και η λειτουργία γενική κλήσης - ”All Call” - 

ενεργοποιείται η για να συνδεθούν όλες οι υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές. Ο ήχος 
κλήσης ακούγεται σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές.  

� Πριν απαντηθεί η κλήση σας από κάποια από τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές, 
µπορείτε αν θέλετε να κάνετε µία ανακοίνωση προς αυτές. Ο ήχος από τα άλλα δωµάτια 
δεν ακούγεται σε σας.  

� Η απάντηση του συνοµιλητή σας δεν ακούγεται αν αυτός δεν έχει ενεργοποίηση την 
ενδοεπικοινωνία . 

 
 
2. Για να απαντηθεί η κλήση σας από 

κάποια από τις υπόλοιπες εσωτερικές 
συσκευές, αρκεί να πατηθεί το 
πλήκτρο TALK σε µία από αυτές ώστε 
να ενεργοποιηθεί η αυτόµατη ανοικτή 
συνοµιλία (hands-free επικοινωνία).  

 Μην πατήσετε το πλήκτρο TALK κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας, γιατί θα διακοπεί η επικοινωνία. 
 

 
 
3. Για τη λήξη της συνοµιλίας πατήστε και 

αφήστε το πλήκτρο TALK. 
 

 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Η ενδοεπικοινωνία δωµατίων λήγει αυτόµατα µετά από περίπου 10 λεπτά. Για να συνεχίσετε την ενδοεπικοινωνία 
δωµατίων, επαναλάβετε από την αρχή τη διαδικασία. 

2. Εάν λάβετε µια κλήση από µια είσοδο κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας, ακούγεται το κουδούνισµα και 
αναβοσβήνει το LED ένδειξης  εισόδου στις εσωτερικές συσκευές που ενδοεπικοινωνούν. Πατήστε το πλήκτρο 
TALK για να τερµατίσετε την ενδοεπικοινωνία, και πατήστε το πάλι για να επικοινωνήσετε µε την είσοδο από την 
οποία προέρχεται η κλήση. 
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8-6 Μεταφορά της κλήσης εισόδου (από µία εσωτερική συσκευή σε µία άλλη)  

 

 
1. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας µε 

τον σταθµό εισόδου, πατήστε το 
πλήκτρο CALL για να καλέσετε όλες  
τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές. 

 

• Αναβοσβήνει το πλήκτρο CALL (κόκκινο) και η επικοινωνία µε τον σταθµό εισόδου 
µπαίνει σε αναµονή. 

• Ο ήχος κλήσης ακούγεται σε όλες τις άλλες εσωτερικές συσκευές . 

• Ενεργοποιείται η λειτουργία γενικής κλήσης - ”All Call” – κατά την οποία µπορείτε να 
κάνετε ανακοίνωση προς όλες τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές.  

 
 
2. Σε όποια από τις υπόλοιπες 

εσωτερικές συσκευές πατηθεί το 
πλήκτρο TALK, η συσκευή µπαίνει σε 
λειτουργία ενδοεπικοινωνίας µε την 
πρώτη.  

 
� Ενηµερώνετε το συνοµιλητή σας ότι θα του µεταβιβάσετε την επικοινωνία µε την είσοδο 

και πατάτε στιγµιαία το πλήκτρο TALK. Η ενδοεπικοινωνία διακόπτεται, η 2ή εσωτερική 
συσκευή συνδέεται µε τον σταθµό εισόδου και η 1η συσκευή αποσυνδέεται από το 
σύστηµα.

  
 
3. Η εικόνα από την είσοδο εµφανίζεται 

τώρα στην 2η εσωτερική συσκευή και 
µπορεί αν θέλει να επικοινωνήσει µε 
την είσοδο και να ανοίξει την πόρτα. 
Για να τερµατίσει την επικοινωνία ο 
χειριστής της 2η πλέον συσκευής, 
πατάει το πλήκτρο TALK.  

 

 
 
 

 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Εάν πατήστε το πλήκτρο TALK στην 1
η
 εσωτερική συσκευή που µεταφέρει την κλήση πριν την έναρξη της 

ενδοεπικοινωνίας, τότε αναιρείται η µεταφορά κλήσης και η αρχική εσωτερική συσκευή που απάντησε ξαναπαίρνει 
την κλήση από τον σταθµό εισόδου.  

2. Μετά την ολοκλήρωση της ενδοεπικοινωνίας µεταξύ των εσωτερικών συσκευών (βήµα 2), δεν πρέπει για λίγο να 
πατηθεί το πλήκτρο TALK στην 1

η
 εσωτερική συσκευή που µετέφερε την κλήση (ποµπός) µέχρις ότου η 2

ης 

εσωτερική συσκευή (αποδέκτης) επικοινωνήσει µε τον σταθµό εισόδου. 
3. Η επικοινωνία µε τον σταθµό εισόδου  λήγει αυτόµατα περίπου 1 λεπτό µετά την έναρξη της επικοινωνίας. 

Πατήστε το πλήκτρο TALK µέσα σε 30 sec για να επικοινωνήσετε πάλι. 
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8-7 Αυτόµατη εγγραφή 
 

Μετά από κλήση σταθµού εισόδου που διαθέτει κάµερα, 
αρχίζει αυτόµατα η εγγραφή εικόνων της εισόδου στο 
µόνιτορ. Το LED ένδειξης εγγραφής REC αναβοσβήνει 
(κόκκινο) κατά τη διάρκεια της εγγραφής (µόνο στο JF-
2MED). 

 

• Η εγγραφή αρχίζει περίπου 2 δευτερόλεπτα µετά το πάτηµα του πλήκτρου κλήσης 
σταθµό εισόδου µε κάµερα. Είναι δυνατή η εγγραφή για περίπου 8 δευτερόλεπτα (8 
καρέ) µε 1 εικόνα και 1 καρέ σε κάθε δευτερόλεπτο.  

• Μπορούν να εγγραφούν συνολικά µέχρι 50 εικόνες (άθροισµα εικόνων αυτόµατης και 
χειροκίνητης εγγραφής). Εάν ξεπεραστεί ο αριθµός των 50 εικόνων, θα 
αντικατασταθούν διαδοχικά µε τις νέες εγγραφές, ξεκινώντας από την εικόνα µε την 
παλαιότερη ηµεροµηνία εγγραφής. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
1. Η λειτουργία αυτόµατης εγγραφής δεν µπορεί να ακυρωθεί.   
2. Η οθόνη που παρουσιάζεται κατά την παρακολούθηση της εισόδου δεν εγγράφεται αυτόµατα. Εάν θέλετε να 
εγγράψετε αυτή την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο REC. 

 
 
 

8-8 Χειροκίνητη εγγραφή 
 

1. Κατά τη διάρκεια που είναι 
ενεργοποιηµένο το µόνιτορ και έχετε 
οπτική εικόνα της εισόδου , π.χ. µετά 
από τη λειτουργία παρακολούθησης 
της εισόδου, πατήστε το πλήκτρο REC  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η χειροκίνητη εγγραφή δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της αυτόµατης εγγραφής (περ. 9 
δευτερόλεπτα µετά τη λήψη µιας κλήσης από τον σταθµό πόρτας). 
2. Μετά το τέλος της αυτόµατης εγγραφής (περίπου 9 δευτερόλεπτα µετά από τη λήψη της κλήσης από τον 
σταθµό πόρτας), εγγράφεται µια εικόνα διαφορετική από την αυτόµατα εγγεγραµµένη εικόνα.  
 
2. Το LED ένδειξης  εγγραφής REC 

αναβοσβήνει (κόκκινο) και αρχίζει η 
εγγραφή. 

 

 

• Μπορεί να γίνει εγγραφή για περ. 8 δευτερόλεπτα (8 καρέ), µε 1 εικόνα και 1 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο. 

• Μπορούν να εγγραφούν συνολικά µέχρι 50 εικόνες (άθροισµα εικόνων αυτόµατης και 
χειροκίνητης εγγραφής). Εάν ξεπεραστεί ο αριθµός των 50 εικόνων, θα 
αντικατασταθούν διαδοχικά µε τις νέες εγγραφές, ξεκινώντας από την εικόνα µε την 
παλαιότερη ηµεροµηνία εγγραφής. 
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8-9 Αναπαραγωγή µιας εικόνας που έχει εγγραφεί στη µνήµη  
 

Εάν υπάρχουν αυτόµατα εγγεγραµµένες 
εικόνες, όπως αυτές που λαµβάνονται όσο 
λείπετε, αναβοσβήνει το LED 
αναπαραγωγής PLAY (κόκκινο), ώστε να 
σας ειδοποιήσει όταν επιστρέψετε ότι έχετε 
εισερχόµενες αναπάντητες κλήσεις από 
επισκέπτες, η εικόνα των οποίων έχει 
καταγραφεί στη µνήµη µε ηµεροµηνία και 
ώρα.  

 
 

 

 
 
1. Σε κατάσταση αναµονής πατήστε το πλήκτρο PLAY , για να εµφανιστεί η οθόνη 

αναπαραγωγής. 
 
 

 
 
* Επίσης, είναι δυνατές στην οθόνη αναπαραγωγής οι λειτουργίες που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
Πατώντας το πλήκτρο CALL  εµφανίζεται η  προηγούµενη εικόνα (πιο πρόσφατης ηµεροµηνίας). Εάν πατήσετε το πλήκτρο 
για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, όσο το πλήκτρο παραµένει πατηµένο µπορείτε να ελέγξετε την πρώτη εικόνα µόνο για 
ηµεροµηνίες µε τη σειρά, από τις παλαιότερες προς τις πιο πρόσφατες ηµεροµηνίες.  
Πατώντας το πλήκτρο REC  εµφανίζεται η επόµενη (παλαιότερης ηµεροµηνίας) εικόνας. Εάν πατήσετε το πλήκτρο για 1 
δευτερόλεπτο ή περισσότερο, όσο το πλήκτρο παραµένει πατηµένο µπορείτε να ελέγξετε την πρώτη εικόνα µόνο για 
ηµεροµηνίες µε τη σειρά, από τις παλαιότερες προς τις πιο παλιές ηµεροµηνίες.  
Πατώντας το πλήκτρο MENU/ MEMO αποθηκεύεται ή διαγράφεται µιας εικόνας. (Ανατρέξτε στα τµήµατα 8-10 και 8-11) 

 Εάν υπάρχουν πολλές εικόνες που δεν έχουν αναπαραχθεί, όλες οι εικόνες µπαίνουν στην κατάσταση αναπαραγωγής, 
ακόµα και εάν αναπαράγεται µόνο 1 εικόνα, και το LED αναπαραγωγής σβήνει. 

 
 
 
 
2. Πατήστε το πλήκτρο PLAY στην οθόνη αναπαραγωγής. Αναπαράγεται η εγγεγραµµένη 

εικόνα. Όταν η αναπαραγωγή της εικόνας 1 ολοκληρωθεί, εµφανίζεται η επόµενη εικόνα. 
 

 
 
* Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι δυνατές οι εξής λειτουργίες.  
Πλήκτρο CALL:Για διακοπή της αναπαραγωγής της εικόνας και εµφάνιση της επόµενης εικόνας. 
Πλήκτρο PLAY:Για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής. 
Πλήκτρο REC:Για εµφάνιση της επόµενης εικόνας µετά το τέλος της γρήγορης αναπαραγωγής προς τα εµπρός. 

Ένδειξη των σταθµών εισόδου 1 και 2 
Με µπλε ένδειξη εµφανίζεται σταθµός 
εισόδου 1 και µε κίτρινη ένδειξη ο σταθµός 
εισόδου 2. 

Εµφανίζεται όταν η εικόνα δεν έχει αναπαραχθεί 
(δεν εµφανίζεται µετά την αναπαραγωγή) 

Εµφανίζεται όταν η εικόνα αποθηκεύεται 
(ανατρέξτε στο τµήµα 8-10) 

Αύξων αριθµός της τρέχουσας εµφανιζόµενης εικόνας/ 
συνολικά εγγεγραµµένες εικόνες. 

Ώρα και ηµεροµηνία εγγραφής 

Αριθµός εγγεγραµµένων εικόνων 

Ένδειξη κατά την αναπαραγωγή 
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3. Για να προχωρήσετε την αναπαραγωγή καρέ-καρέ, πατήστε το πλήκτρο PLAY κατά τη 

διάρκεια της αναπαραγωγής για παύση. Η αναπαραγωγή προχωρά προς τα εµπρός 
καρέ-καρέ κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο REC. Όταν τελειώσουν τα καρέ της 
εικόνας1, εµφανίζεται η επόµενη εικόνα.  

 

 
 
* Επίσης, κατά τη διάρκεια της παύσης είναι δυνατές οι επόµενες λειτουργίες:  
Πλήκτρο CALL: Η αναπαραγωγή γίνεται αντίστροφα καρέ-καρέ κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο. Όταν τα καρέ της 
εικόνας 1 τελειώσουν, η µονάδα επιστρέφει στην οθόνη αναµονής αναπαραγωγής. 
Πλήκτρο PLAY: Για επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής. 
Πλήκτρο MENU/ MEMO: Για εµφάνιση της επόµενης εικόνας στην οθόνη αναπαραγωγής. 

 
4. Πατήστε το πλήκτρο TALK για τον τερµατισµό της λειτουργίας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Εάν δεν εκτελεστούν άλλες ενέργειες για περ. 1 λεπτό ή περισσότερο, η λειτουργία λήγει αυτόµατα. 
2. Εάν ληφθεί µια κλήση από τον σταθµό πόρτας κατά την αναπαραγωγή, ακούγεται το κουδούνισµα και η αναπαραγωγή 
διακόπτεται. 

 
 

8-10 Αποθήκευση εγγεγραµµένης εικόνας 
 

Μπορούν να αποθηκευθούν µέχρι 10 εικόνες από τις εγγεγραµµένες. Οι εικόνες αυτές θα 
παραµείνουν αποθηκευµένες στην µνήµη του µόνιτορ και δεν θα διαγραφούν όταν υπερβεί 
το όριο των 50 εικόνων.  
  
1. Επιλέξτε στην οθόνη αναπαραγωγής την εικόνα που 

θέλετε να αποθηκεύσετε. (Ανατρέξτε στο τµήµα 8-9).  
Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO για να εµφανιστεί η 
οθόνη επιλογής αποθήκευσης/ διαγραφής. 

* Στην οθόνη αποθήκευσης/ διαγραφής είναι  δυνατές οι παρακάτω λειτουργίες:  

Πλήκτρο REC: Για διαγραφή της εικόνας που εµφανίζεται. (Ανατρέξτε στο τµήµα 8-11). 
Πλήκτρο MENU/ MEMO: Για επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής. 

 
 
2. Πατήστε το πλήκτρο CALL.  

� Εάν η εικόνα  αποθηκευθεί, εµφανίζεται το 
σύµβολο του κλειδιού. 

� Εάν η εικόνα έχει ήδη αποθηκευθεί 
παλαιότερα, η αποθήκευση ακυρώνεται. Κάθε 
φορά που πατάτε το πλήκτρο CALL, η 
λειτουργία αλλάζει µεταξύ της αποθήκευσης 
και της ακύρωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Εάν έχετε υπερβεί τον αριθµό των δυνατών αποθηκεύσεων (10), εµφανίζεται η ένδειξη 
”CANNOT SAVE” (αδύνατη εγγραφή). Ακυρώστε τις αποθηκευµένες εικόνες που δεν χρειάζεστε. 
2. Οι εικόνες που έχετε ακυρώσει την αποθήκευση τους δεν διαγράφονται, αλλά αντικαθίστανται όταν 
ξεπεραστεί ο αριθµός των εγγραµµένων εικόνων.  
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8-11 ∆ιαγραφή εγγεγραµµένης εικόνας 
 

Επίσης είναι δυνατόν να διαγραφούν οι αποθηκευµένες εικόνες. 
 
Η διαγραφή γίνεται για κάθε εικόνα ξεχωριστά. 
 
1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε στην 

οθόνη αναπαραγωγής. (Ανατρέξτε στο τµήµα 8-9). 
Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO για την εµφάνιση 
της οθόνης επιλογής αποθήκευσης/ διαγραφής. 

 
 
 
2. Πατήστε το πλήκτρο REC. 

 
3. Πατήστε το πλήκτρο CALLγια διαγραφή. 

Πατήστε το πλήκτρο PLAY για διακοπή της διαγραφής 
και επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής. 

 Μετά τη διαγραφή µιας εικόνας, δεν είναι δυνατή η 
ανάκτησή της. 
 
 
 

8-12 Ηχογράφηση µηνύµατος υπενθύµισης : Voice – memo (εσωτερικής  
χρήσης)  (µόνο JF-2MED) 

 
Στο master monitor JF-2MED µπορείτε να ηχογραφήσετε µέχρι 3 µηνύµατα για εσωτερική 
χρήση (διάρκειας το πολύ 15 δευτερόλεπτα ανά ηχογράφηση), τα οποία µπορούν να 
ακουστούν αργότερα από το ίδιο µόνιτορ.  
 

1. Πατήστε στιγµιαία το πλήκτρο MENU/ MEMO, ενώ 
το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής. 

  

 
 

2. Στην οθόνη εµφανίζονται οι 3 διαθέσιµες θέσεις 
ηχογράφησης Α, Β και C. Επιλέξτε την θέση 
ηχογράφησης που επιθυµείτε πατώντας το πλήκτρο 
CALL. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CALL 
επιλέγεται η αντίστοιχη θέση ηχογράφησης Α, Β ή C, 
φωτίζοντας το εικονίδιο που του αντιστοιχεί στην 
οθόνη.  

 
 
 

3. Πατήστε το πλήκτρο REC για να ηχογραφήσετε το 
µήνυµα. 
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4. Πατήστε το πλήκτρο CALL για τη λήξη της 
ηχογράφησης. 
Εναλλακτικά, η ηχογράφηση θα σταµατήσει 
αυτόµατα µετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα. 

  
 
 

5. Ξαναπατήστε το πλήκτρο CALL για να ελέγξετε το αποτέλεσµα της ηχογράφησης. 
Πατήστε το πλήκτρο PLAY για διακοπή της αναπαραγωγής και επιστροφή στην οθόνη 
επιλογής Voice memo. 

  

 
 

6. Πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην αρχική οθόνη. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Εάν επιλέξετε µια ηχογράφηση µε το σύµβολο µηνύµατος που δεν έχει αναπαραχθεί και πατήσετε το 
πλήκτρο REC, εµφανίζεται το ”DO YOU WANT TO OVERWRITE MEMO?” (Θέλετε την αντικατάσταση της ηχογράφησης;). 
Για αντικατάσταση, πατήστε το πλήκτρο CALL και για ακύρωση πατήστε το πλήκτρο PLAY. 
2. Η ένταση του ήχου στις ηχογραφήσεις δεν µπορεί να αλλάξει. 

 
 
 
 

8-13 Αναπαραγωγή ηχογραφήσεων µηνυµάτων υπενθύµισης : Voice – memo 
(µόνο JF-2MED) 

 

Εάν υπάρχουν ηχογραφηµένα µηνύµατα  που δεν έχουν αναπαραχθεί, αναβοσβήνει LED  
του πλήκτρου MEMO (κόκκινο). 
 

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/ 
MEMO. 

 
2. Επιλέξτε το ηχογραφηµένο µήνυµα 

που θέλετε να αναπαράγετε 
πατώντας το πλήκτρο CALL. Κάθε 
φορά που πατάτε το πλήκτρο 
CALL, επιλέγεται το αντίστοιχο 
ηχογραφηµένο µήνυµα Α, Β ή C, 
φωτίζοντας το εικονίδιο που του 
αντιστοιχεί στην οθόνη.  

 
 

3. Πατήστε το πλήκτρο PLAY για 
αναπαραγωγή της επιλεγµένης 
ηχογράφησης. 

 

Σύµβολο µηνύµατος που δεν 
έχει αναπαραχθεί  
Εµφανίζεται για τις 
ηχογραφήσεις που δεν 
έχουν αναπαραχθεί. 

Σύµβολο µηνύµατος που δεν έχει 
αναπαραχθεί . Εµφανίζεται για τις 
ηχογραφήσεις που δεν έχουν αναπαραχθεί. 

Ώρα και ηµεροµηνία εγγραφής 
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4. Πατήστε το πλήκτρο CALL για λήξη. 
Εναλλακτικά, η αναπαραγωγή 
σταµατάει αυτοµάτως το τέλος της 
αναπαραγωγής (έως περ. 15 
δευτερόλεπτα). 

 

 
5. Πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην κατάσταση αναµονής. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Όταν η αναπαραγωγή τελειώσει, η µονάδα επιστρέφει στην οθόνη επιλογής µηνυµάτων υπενθύµισης και 
το σύµβολο µηνύµατος που δεν έχει αναπαραχθεί (*) σβήνει. 
2. Η ένταση του ήχου στις ηχογραφήσεις δεν µπορεί να αλλάξει. 

  

 
 
8-14 ∆ιαγραφή ηχογραφηµένων µηνυµάτων υπενθύµισης (Vioce- memo)  
(µόνο JF-2MED)  

1. Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO στην κατάσταση 
αναµονής. 

 

 
2. Στην οθόνη του µόνιτορ εµφανίζονται οι 3 διαθέσιµες 

θέσεις ηχογράφησης Α, Β και C. Επιλέξτε µε το 
πλήκτρο CALL την ηχογράφηση που θέλετε να 
διαγράψετε. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο 
CALL, φωτίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη, 
επιλέγοντας τη θέση ηχογράφησης που επιθυµείτε 
Α, Β και C. 

 
 

3. Πατήστε το πλήκτρο MENU/ MEMO που αντιστοιχεί 
την ένδειξη ERASE - δηλ. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ.  

 

 
 

4. Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το  πλήκτρο 
CALL. Εναλλακτικά µπορείτε να πατήστε το πλήκτρο 
PLAY για αναίρεση της διαγραφής και επιστροφή 
στην οθόνη επιλογής ηχογραφηµένων µηνυµάτων 
υπενθύµισης . 

 Μετά την επιβεβαίωση διαγραφής  µιας ηχογράφησης, 
δεν είναι δυνατή η ανάκτησή της. 

 

 
 

5. Πατήστε το πλήκτρο TALK για επιστροφή στην κατάσταση ετοιµότητας (STANDBY). 
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8-15 Εάν εγκατασταθούν προαιρετικές µονάδες  
(διακόπτης πανικού, αισθητήρας κίνησης, ανιχνευτής καπνού κλπ)  

 

Στο σύστηµα είναι δυνατό να συνδεθούν κάποιες προαιρετικές µονάδες ειδοποίησης 
κινδύνου (όπως διακόπτης πανικού, αισθητήρας κίνησης, φωτοαντίσταση, ανιχνευτής 
καπνού κλπ). 
   

1. Με την ενεργοποίηση των µονάδων αυτών, ηχεί ένα 
προειδοποιητικό  επαναλαµβανόµενο σήµα στο 
µόνιτορ και εµφανίζεται στην οθόνη το σήµα 
κινδύνου που αναβοσβήνει. Επίσης αναβοσβήνει 
(κόκκινο) το LED  ένδειξης οµιλίας, επάνω στο 
πλήκτρο TALK.  

 
 

2. Πατήστε το πλήκτρο TALK για να διακόψετε τον 
προειδοποιητικό ήχο. 

 

 Εάν κλείσετε τελείως την ένταση του ήχου 
κουδουνίσµατος (”Off”), ο προειδοποιητικός ήχος δεν 
κλείνει. Όµως, εάν έχετε βάλει το EXTERNAL SENSOR 
INPUT στο , ακούγεται σε µια ένταση ισοδύναµη του 
”High” (σταθερή). 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ο προειδοποιητικός ήχος ρυθµίζεται στο  EXTERNAL SENSOR INPUT. (Ανατρέξτε στο τµήµα 7-9). Η 
εργοστασιακή ρύθµιση είναι . 
2. Όταν ο προειδοποιητικός ήχος µπαίνει στο , ο σταθµός εισόδου 1 µεταδίδει επίσης έναν προειδοποιητικό ήχο. 
(Ο σταθµός πόρτας 2 δεν στέλνει προειδοποιητικό ήχο.) 
3. Εάν ληφθεί µια κλήση από µια είσοδο κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης, η µονάδα αλλάζει στην κλήση εισόδου 
(δίνεται προτεραιότητα στην επικοινωνία). Όµως, όταν το EXTERNAL SENSOR INPUT µπαίνει στο , η ειδοποίηση 
συνεχίζεται ακόµα και όταν υπάρχει κλήση από µια είσοδο. 
4. Όταν το EXTERNAL SENSOR INPUT µπει στο , η επαναφορά γίνεται αυτόµατα µετά από 30 δευτερόλεπτα.  
 

 
 
 

9  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

• Θερµοκρασία λειτουργίας: 0ο C έως 40ο C. 

• Η εικόνα βίντεο µπορεί να παραµορφωθεί ελαφρά κατά την ενεργοποίηση του κυπρί. 
Αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα λειτουργίας. 

• Καθαρισµός: Καθαρίστε τις µονάδες µε ένα µαλακό πανί, βρεγµένο µε ουδέτερο 
οικιακό καθαριστικό. Μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή σκληρά 
υφάσµατα.  

• Σε περίπτωση που διαπιστώσετε πρόβληµα στη λειτουργία, κλείστε και ανοίξτε πάλι 
τον διακόπτη ρεύµατος στον κύριο σταθµό. Αν το πρόβληµα δεν διορθωθεί, κλείστε 
την παροχή ρεύµατος DC και επικοινωνήστε µε έναν εξειδικευµένο τεχνικό. 
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10  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

 

• Παροχή ρεύµατος:  DC 18V (JF-2MΕD, JF-2ΗD) 

• Κατανάλωση ρεύµατος: (max) 400 mA (JF-2MΕD) 
(max) 220 mA (JF-2ΗD) 

• Κλήση:   Ηχητικό σήµα & εικόνα, περ. 45 δευτ. 

• Επικοινωνία:   Αυτόµατη (HANDS-FREE) περ. 60 sec 
Χειροκίνητη Press-to-Talk (ΡΤΤ) (πατάω µιλάω  – αφήνω 
ακούω) , περ. 60 sec  

• Οθόνη:   3-1/2” LCD έγχρωµη TFT 

• Γραµµές σάρωσης:  525 γραµµές 

• Επαφή κυπρί:  AC/DC 24V, 0,5A (ξερή επαφή L, L) 
(Συστήνεται το EL-9S της Aiphone) 

• ∆ιαστάσεις:   179 (Υ) Χ 135 (Μ) Χ 32 (Π) (mm) 

• Βάρος:   500 g (περίπου) (JF-2MΕD) 
450 g (περίπου) (JF-2ΗD) 

 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ  
  
Η AIPHONE εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν θα παρουσιάσουν κανένα ελάττωµα στα υλικά ή στη λειτουργία, εφόσον 
χρησιµοποιηθούν και συντηρηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες, για ένα διάστηµα δύο χρόνων µετά την παράδοση στον τελικό 
χρήστη. Η Aiphone θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιαδήποτε µονάδα του συστήµατος που θα 
παρουσιάσει κάποιο ελάττωµα κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος, εφόσον το ελάττωµα καλύπτεται από την εγγύηση. 
Η Aiphone διατηρεί το δικαίωµα της τελικής κρίσης για το αν πρόκειται για ελάττωµα των υλικών και/ ή της κατασκευής, και 
για το αν το προϊόν βρίσκεται εντός της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για τα προϊόντα της Aiphone που δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί σωστά, δεν έχουν συντηρηθεί σωστά, ή έχουν υποστεί ζηµιές και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις 
παρεχόµενες οδηγίες. Επίσης δεν περιλαµβάνει τις µονάδες που έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από κάποιον τρίτο, 
εκτός της Aiphone. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τις µπαταρίες ή τις ζηµιές που προκαλούνται από τις µπαταρίες που 
χρησιµοποιούνται στη συσκευή. Αυτή η εγγύηση καλύπτει µόνο επισκευές που γίνονται στο κατάστηµα της ή σε ένα σηµείο 
που έχει καθορίσει γραπτώς η Aiphone. Η Aiphone δεν καλύπτει το κόστος των επισκέψεων για επιτόπου επισκευή. Η 
Aiphone δεν παρέχει αποζηµίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που οφείλεται στην καταστροφή ή στην κακή 
λειτουργία των προϊόντων της κατά τη χρήση, ή για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απώλειες που πιθανόν να προκύψουν.  


