Οδηγίες ασφαλείας
Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω βασικές
οδηγίες ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού
σε άτομα:
1. Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθείστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα του τοίχου πριν επιχειρήσετε να το καθαρίσετε.
Μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σπρέι. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό,
βρεγμένο πανί.
3. Μην τοποθετήσετε το προϊόν αυτό επάνω σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει και να
προκληθεί ζημιά σε αυτό.
4. Μην υπερφορτώνετε πρίζες τοίχου ή πολύπριζα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
5. Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο στη συσκευή αυτή μέσα από οπές που έχει καθώς
κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει σημεία υψηλής τάσης ή άλλα σημεία κυκλώματος και να
δημιουργηθεί έτσι πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην ρίξετε κάποιο υγρό πάνω στη συσκευή.
6. Αποφύγετε να μετακινήσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μεγάλης
καταιγίδας, καθώς μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό ή αστραπή.
7. Μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό δεν επιτρέπεται να ανοίξει ή να επιχειρήσει την
επιδιόρθωση της συσκευής ακόμα και αν αυτή έχει κάποιο ελάττωμα καθώς αυτό θα
ακυρώσει την εγγύηση. Σε περίπτωση βλάβης στείλτε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο
κέντρο εξυπηρέτησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 DTMF / FSK διπλό σύστημα
 50 καταχωρήσεις εισερχομένων κλήσεων
 16 καταχωρήσεις εξερχομένων κλήσεων
 Εμφάνιση ενημερωμένης ημερομηνίας και εβδομάδας
 FLASH, λειτουργία επανάκλησης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ON-HOOK STATE: Πατήστε SET για 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί SET 1
ημερομηνίας. Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τις διάφορες θέσεις που επιθυμείτε.
Πατήστε και πάλι το SET για να επιβεβαιώσετε. Πατήστε DEL για να βγείτε. Οι λεπτομερείς
λειτουργίες είναι οι εξής:
 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ / ΩΡΑΣ
Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 1 DATE στην οθόνη LCD, τότε το έτος θα εμφανιστεί.
Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε, πιέστε SET για να επιβεβαιώσετε.
Πατήστε DEL για να βγείτε.
Η αντίστοιχη εβδομάδα και το ημερολόγιο θα εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη LCD.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΥ
Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 2 CODE στην οθόνη LCD, τότε CODE ----- θα εμφανιστεί.
Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα διάφορα επιθυμητά ψηφία, πατήστε SET για να
επιβεβαιώσετε.
Πατήστε DEL για να βγείτε.




ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ PCODE
Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 3 PCODE στην οθόνη LCD, τότε PCODE ----- θα εμφανιστεί.
Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα διάφορα επιθυμητά ψηφία, πατήστε SET για να
επιβεβαιώσετε.
Πατήστε DEL για να βγείτε.



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ IP
Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 4 AUTO IP στην οθόνη LCD, τότε AUTO IP OFF θα
εμφανιστεί.
Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο SET
για να επιβεβαιώσετε.
Πατήστε DEL για να βγείτε.



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Πατήστε SET όταν εμφανιστεί το SET 5 ALARM στην οθόνη LCD, τότε 00-00 OFF θα εμφανιστεί.
Πιέστε ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το επιθυμητό ψηφίο και να το θέσει ενεργό ή ανενεργό,
πατήστε το πλήκτρο SET για να επιβεβαιώσετε.
Πατήστε DEL για να βγείτε.

Σημείωση: για να λειτουργήσει η οθόνη LCD και η αναγνώριση κλήσης πρέπει να τοποθετηθούν
στη συσκευή 2 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ.
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ON-HOOK






ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Πατήστε ΕΠΑΝΩ για να εμφανίσει από τις εισερχόμενες κλήσεις αριθμό, ημερομηνία και ώρα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Πατήστε ΚΑΤΩ για να εμφανίσει τις εξερχόμενες κλήσεις.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Πατήστε το πλήκτρο επανάκληση για να καλέσετε πάλι τους αριθμούς της οθόνης κατά την
αναθεώρηση των εξερχόμενων κλήσεων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Όταν εμφανίζετε εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε DEL για να διαγράψετε τον
αριθμό τηλεφώνου. Πατώντας το για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε να διαγράψετε όλους τους
αριθμούς.
Πατήστε DEL για να βγείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι κύριες αιτίες παρεμβολής στην τηλεφωνική γραμμή και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (που μπορεί
να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή ζημιά στο προϊόν) είναι οι εξής:
 Η τυχαία επαφή με γραμμές με υψηλότερης τάσης (βραχυκύκλωμα).
 Ηλεκτρομαγνητική ένωση με άλλους αγωγούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
 Αιφνίδιες διακυμάνσεις του φορτίου, ειδικά για γραμμές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
(ηλεκτροκινητήρες, κλπ).
 Προσωρινές παρεμβολές που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες (Αστραπές).
 Προστασία για τις τηλεφωνικές γραμμές θα πρέπει να τοποθετηθεί όχι μόνο για τις
εξωτερικές, αλλά και για τις εσωτερικές γραμμές που βρίσκονται έξω από το κτίριο ή
γραμμές που συνδέονται με συσκευές που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (π.χ.
φαξ, modem, τηλεφωνητή, ασύρματο τηλέφωνο, κλπ).
Η προστασία για γραμμές παροχής ρεύματος πρέπει να συνδεθεί με την είσοδο της γραμμής
τροφοδοσίας του προϊόντος. Ο ακροδέκτης γείωσης της προστασίας πρέπει να συνδέεται με ένα
σύστημα γείωσης για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των συσκευών.

SAFETY INSTRUCTION
When using this telephone equipment, the following basic safety precautions should always
be followed to reduce the risk of fire,electronic shock and injury to persons:
1. Read,understand and follow all warnings and instructions
2. Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or
aerosol cleaners. Use a soft damp cloth for cleaning.
3. Do not place this product on unstable surface. The product may drop, causing serious
damage to the product.
4. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in fire or electronic
shock.
5. Never push foreign objects of any kind into this product through cabinet slots as they
may affect dangerous voltage points or short circuit parts that could result in fire or
electronic shock.. Never spill liquid of any kind on the product.
6. Avoid moving or disconnecting this unit during a heavy storm, as there may be a remote
risk of electronic shock from lighting and thunder.
7. Unauthorized persons cannot open or service even if there is a defect with the unit. This
will void with the warranty, please send to service center for repair.

FEATURE
 DTMF/FSK dual system
 50 items incoming calls record
 16 items outgoing calls record
 Display updated date and week
 FLASH, REDIAL function
OPERATION
IN ON-HOOK STATE: Press SET for 3 seconds, LCD will display SET 1 date. Press UP or DOWN to
select the different items desired. Press SET again to confirm. Press DEL to exit. The detailed
operations are as follows:
 SET DATE/TIME
Press SET when SET 1 date display on LCD, then year will display.
Press UP or DOWN to set, press SET to confirm.
Press DEL to exit.
The corresponding week and calendar will be displayed automatically on LCD.


SET CODE

Press SET when SET 2 CODE display on LCD, then CODE ----- will display.
Press UP or DOWN to select the different digits desired, press SET to confirm.
Press DEL to exit.


SET PCODE
Press SET when SET 3 PCODE display on LCD, then PCODE - will display.
Press UP or DOWN to select the desired digit, press SET to confirm.
Press DEL to exit.



SET AUTO IP
Press SET when SET 4 AUTO IP display on LCD, then AUTO IP OFF will display.
Press UP or DOWN to set it ON or OFF, press SET to confirm.
Press DEL to exit.



SET ALARM
Press SET when SET 5 ALARM display on LCD, then 00-00 OFF will display.
Press UP or DOWN to select the desired digit and set it ON or OFF, press SET to confirm.
Press DEL to exit.

IN ON-HOOK STATE





REVIEW INCOMING CALLS FUNCTION
Press UP to review the incoming calls number, date and time.
REVIEW OUTGOING CALLS FUNCTION
Press DOWN to review the outgoing calls.
REDIALI FUNCTION
Press REDIAL key to redial the display numbers when reviewing the outgoing calls
DELETE FUNCTION
When review incoming or outgoing calls, press DEL to delete the telephone number; keep
pressing for 3 seconds, to delete all of the numbers.
Press DEL to exit.

WARNING
The main causes of interference on telephone line and power supply mains (that may result in
malfunctioning or damages to the product) are:
 Accidental contacts with lines with higher voltage (short circuit).
 Electromagnetic association with other conductors located nearby.
 Sudden load variations, especially for power supply lines (electric motors, etc.).
 Temporary interference caused by weather conditions (lightening).
 Protections for telephones lines must be inserted not only on external, but also on extension
lines outside the building or lines connected to devices that are
powered from the mains (i.e. fax, modem, answering machine, cordless telephone, etc.).
 The protection for power supply lines must be connected to the input of the product power line.
The earth terminal of the protections must be connected to a working earth system to ensure
the correct operation of the devices.

