Οδηγίες χρήσης

Μοντέλο: OSW-4710
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Διπλό σύστημα DTMF / FSK
Καταγραφή 50 αριθμών στη λίστα εισερχόμενων κλήσεων, καταγραφή 15
αριθμών στη λίστα εξερχόμενων κλήσεων
Ένδειξη ημερομηνίας και ώρας στην οθόνη
Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης LCD σε 5 βήματα
Επιλογή χρόνου φλας (FLASH)
4 πλήκτρα ταχείας κλήσης( ΟΝΕ-ΤΟUCH MEMORY)
Λειτουργία FLASH, διακοπής (PAUSE), επανάκλησης (REDIAL)
Ανοιχτή ακρόαση (HANDFREE)
1 ~ 99 ώρες συνεχή λειτουργία
Επιλογή κουδουνίσματος ανάμεσα από 16 ήχους κουδουνίσματος
Μουσική σε αναμονή
Λυχνία ένδειξης LED κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τηλεφώνου
Λειτουργία αριθμομηχανής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Εισάγετε το βύσμα του σπιράλ καλωδίου του ακουστικού στην υποδοχή του
ακουστικού και στην υποδοχή για ακουστικό στο κάτω μέρος της βάσης του
τηλεφώνου.
2. Εισάγετε το βύσμα του ίσιου τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή WALL JACK
(ΠΡΙΖΑ) στο κάτω μέρος της βάσης του τηλεφώνου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΜΙΚΟΥ / ΤΟΝΙΚΟΥ
Ρυθμίστε τους διακόπτες για τη παλμική ή τονική λειτουργία σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου
2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
Ρυθμίστε τους διακόπτες κουδουνίσματος σε HI (υψηλή) ή LO (χαμηλή) λειτουργία.
3. ΡΥΘΜΙΣΗ
Σε κατάσταση on- hook : πατήστε SET (ρύθμιση) , στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί
SET 12345678. Πατήστε πάνω ή κάτω ή ψηφίο (1 ~ 8) για να επιλέξετε τα
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διαφορετικά στοιχεία που επιθυμείτε. Πατήστε και πάλι SET για επιβεβαίωση.
Πατήστε DEL για έξοδο.Οι αναλυτικές λειτουργίες έχουν ως εξής:
• ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ / ΩΡΑΣ
Πατήστε 1 όταν SET 1234567 θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και στη συνέχεια
θα εμφανιστεί 1-DATE (Ημερομηνια) ή 2-CL (ΩΡΑ) .
Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και 2 για να ρυθμίσετε την ώρα (ή
για να ρυθμίσετε πατήστε πάνω UP ή κάτω DOWN ).
Πατήστε SET για επιβεβαίωση.
Πατήστε ΗΑNDFREE για έξοδο.
Η αντίστοιχη εβδομάδα και το ημερολόγιο θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη
LCD.
•

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
Πατήστε 2 όταν θα εμφανιστεί SET 1234567 στην οθόνη LCD, έπειτα θα
εμφανιστεί RING 1-Τ 2-VIP 3-VOL.
Πατήστε 1 για να καθορίσετε το κοινό κουδούνισμα, πατήστε UP ή DOWN για
να επιλέξετε το στυλ κουδουνίσματος, πατήστε SET για επιβεβαίωση. Πατήστε
το πλήκτρο DEL για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε VIP κουδούνισμα . Ο τρόπος είναι η ίδιος όπως το
τελευταίο στάδιο.
Πατήστε το 3 για να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνίσματος. Για να
ρυθμίσετε Πατήστε UP ή DOWN. Πατήστε HANDFREE για έξοδο.

▪

•

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
Πατήστε 3 όταν εμφανιστεί στην οθόνη LCD SET 1234567, έπειτα θα εμφανιστεί
ΑL 1-2-3.
Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε το πρώτο group αφύπνισης/ειδοποίησης, στην
οθόνη εμφανίζεται ALAR OFF, φλας ΟFF, πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.
Ή πατήστε πάνω ή κάτω για να επιλέξετε ALAR OFF.
Επαναλάβετε με τον ίδιο τρόπο για να ορίσετε το δεύτερο ή την τρίτο group.
Πατήστε HΑNDFREE για έξοδο.
To πρώτο group είναι για μία φορά. To δεύτερο και τρίτο είναι για κάθε μέρα.
Κατά τη διαδικασία της αφύπνιση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να
σταματήσει.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ
Πατήστε 4 όταν εμφανιστεί στην οθόνη LCD SET 1234567 και στη συνέχεια θα
εμφανιστεί OFF-R 00-00.
Πληκτρολογήστε το συνολικό χρόνο που επιθυμείτε.
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Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, ο χρόνος χωρίς κουδούνισμα θα
εμφανίζεται μέχρι να εμφανιστεί 00-00, και στη συνέχεια θα ακυρωθεί
αυτόματα. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το ΗΑΝDFREE για έξοδο. Δεν
υπάρχουν εισερχόμενες κλήσεις (εκτός VIP κλήσεων) σε αυτή τη διαδικασία.
• ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ FLAS, P/T,DEFEND
Πατήστε 5 όταν θα εμφανιστεί SET 12345678 στην οθόνη LCD, έπειτα θα
εμφανιστεί 1-F 2-PT 3-DEF.
Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε το χρόνο φλας (flash).
Πατήστε τα πλήκτρα UP ή DOWN για να επλέξετε το χρόνο 90,
95,100,120,180,300,600 ή 1000ms.
Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε ΠΑΛΜΙΚΟ ή ΤΟΝΙΚΟ.
Πατήστε το 3 για να θέσετε τη DEFEND ON / OFF.
Αυτό το σύστημα έχει τη δυνατότητα για αποτροπή ύποπτων κλήσεων. Όταν η
γραμμή έχει εντοπίσει πιθανή παρανομία, θα αυξήσει τις παρεμβολές
σήματος "μπιπ" για να εμποδίσει την κλήση.
• ΡΥΘΜΙΣΗ LOC (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) KAI OL
Πιέστε 6 και θα εμφανιστεί στην οθόνη set 12345678, έπειτα θα εμφανιστεί 1LOC 2-OL. Πατήστε 1 για να θέσετε LOC. Για να επιβεβαιώστε χρησιμοποιήστε
τους αριθμούς (1 ~ 8).Φιλτράρεται αυτόματα όταν υπάρχουν τοπικές
εισερχόμενες κλήσεις.
Πατήστε 2 για να θέσετε OL,στην οθόνη LCD εμφανίζεται OUT OFF.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (1 ~ 8) για επιβεβαίωση. Η προεπιλογή είναι OFF
(απενεργοποιημένη).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στην κατάσταση off-hook, το OL
θα προστεθεί πριν τις εισερχόμενες κλήσεις. Επιλέξτε ON αν δεν
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
• ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ LCD
Πατήστε 7 όταν εμφανιστεί SET 12345678 στην οθόνη LCD, στη συνέχεια θα
εμφανιστεί LCD CON 3.
Πιέστε UP ή DOWN για να ρυθμίσετε LCD CON 1 ~ 5. Η προεπιλογή είναι LCD
CON
• ΡΥΘΜΙΣΗ AUTO IP
Πατήστε 8 όταν SET 12345678 εμφανίζεται στην οθόνη LCD, έπειτα θα
εμφανιστεί 1Ρ1-AU 2-3-IP.
Πατήστε 1 για να ρυθμίσετε την AUTO IP. Πιέστε UP ή DOWN για να επιλέξετε
τον αριθμό IP:
17909,17908,193,17911,17921,17931,17951,17991,068,96300,96333,196,190,1
7969,OFF, IP1, IP2. Η προεπιλογή είναι OFF. (Τα ΙΡ1, ΙΡ2 μπορούν να
ρυθμιστούν με το χέρι). Όταν καλείτε αριθμό τηλεφώνου που βρίσκεται μακριά
το AUTO IP θα προστεθεί αυτόματα πριν τον αριθμό τηλεφώνου.
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Πατήστε 2 για να ρυθμίσετε IP1, πληκτρολογείστε τον αριθμό IP απευθείας,
πατήστε το πλήκτρο DEL για να διαγράψετε το λάθος νούμερο και πατήστε το
πλήκτρο SET για να επιβεβαιώσετε.Θα έχει αποθηκευτει όταν εμφανίζεται στην
οθόνη LCD IP1 CODE.
Πατήστε το 3 για να ρυθμίσετε IP2. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για
την ρύθμιση.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΟ TΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΧΡΗΣΗ ( ΟΝ-HOOK)
• ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Πιέστε UP ή DOWN για να δείτε τους αριθμούς εισερχόμενων κλήσεων, την
ημερομηνία και την ώρα.
• ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
Πιέστε OUT/X, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο UP ή DOWN για να δείτε τις
εξερχόμενες κλήσεις.
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟ- ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ για ανοιχτή ακρόαση
Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, και στη συνέχεια πατήστε HANDFREE
για να καλέσετε (πατήστε το πλήκτρο DEL για να διαγράψετε το λάθος ψηφίο).
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Όταν ορίσετε τον αριθμό IP πιέστε DEL για να διαγράψετετο λάθος ψηφίο.
Όταν κάνετε ανασκόπηση εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσειων, πατήστε το
πλήκτρο DEL για να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου.Για να διαγράψετε
όλους τους αριθμούς, συνεχίστε να πιέζετε για 3 δευτερόλεπτα.
Πατήστε Del για έξοδο.
• ΡΥΘΜΙΣΗ ONE-TOUCH MEMORY
Καλέστε τον αριθμό αριθμό ή πατήστε παρατεταμένα Μ (Μ1-Μ4), στην οθόνη
LCD εμφανίζεται SAVE-;, πατήστε οποιoδήποτε κουμπί Μ1- Μ4 και γίνεται
επιτυχώς η αποθήκευση. Για να καλέσετε : Πιέστε μόνο Μ(Μ1-Μ4).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ
Στην on / off hook κατάσταση πατήστε το πλήκτρο CAL και στην οθόνη LCD θα
εμφανιστεί "0-".Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αριθμομηχανής και είναι
διαθέσιμη για τη λειτουργία της "+, -, ×, ÷". Όταν η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση αριθμομηχανής το # / = χρησιμοποιείται ως "=" και το πλήκτρο *
χρησιμοποιείται ως “.” .
ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ (OFF-HOOK)
1. ANAMONH: Όταν το τηλέφωνο είναι σε χρήση, πατήστε το πλήκτρο
HOLD για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής με μουσική (η
μουσική είναι on), εν τω μεταξύ, μπορείτε να κατεβάσετε το
ακουστικό.
2. H.F : Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε HΑNDFREE, η μουσική είναι
απενεργοποιημένη, θα μεταβεί σε συνομιλία με τη χρήση
ακουστικού ή σε κατάσταση συνομιλίας handfree.
3. ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ
Πατήστε το κουμπί επανάκληση, αν θέλετε να κάνετε επανάκληση
του τελευταίου αριθμού κλήσης.
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4. FLASH
Χρησιμοποιείται για να πάρετε το νέο ήχο κλήσης ή για την
ενεργοποίηση των υπηρεσιών όσον αφορά τις κλήσεις πελατών , οι
οποίες διατίθενται μέσω της τοπικής τηλεφωνικής σας εταιρίας.
5. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΥΣΗΣ (PAUSE )
Για παράδειγμα: η εξωτερική γραμμή τίθεται μόνο πατώντας το
πλήκτρο 9 στο γραφείο. Πατήστε τον ΑΡΙΘΜΟ 9+PAUSE +
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ και θα
δημιουργηθεί πάυση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να τελειώσει η
κλήση μέσω τηλεφωνικού κέντρου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι κύριες αιτίες παρεμβολής στην τηλεφωνική γραμμή και τάση
τροφοδοσίας (που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή ζημιά
στο προϊόν) είναι:
• Τυχαία επαφή με γραμμές με υψηλότερη τάση
(βραχυκύκλωμα).
• Ηλεκτρομαγνητική επαφή με άλλους αγωγούς που βρίσκονται
σε κοντινή απόσταση.
• Αιφνίδιες μεταβολές φορτίου, ειδικά για γραμμές παροχής
ρεύματος (ηλεκτροκινητήρες, κ.λπ.).
• Προσωρινές παρεμβολές που προκαλούνται από τις καιρικές
συνθήκες (αστραπές).
• Προστασία για τις τηλεφωνικές γραμμές θα πρέπει να
τοποθετηθεί όχι μόνο για την εξωτερικές γραμμές αλλά επίσης
και σε γραμμές επέκτασης έξω από το κτίριο ή τις γραμμές που
συνδέονται με τις συσκευές που τροφοδοτούνται από το
ηλεκτρικό δίκτυο (π.χ. φαξ, μόντεμ, τηλεφωνητή, ασύρματο
τηλέφωνο, κλπ).
• Η προστασία για γραμμές παροχής ρεύματος πρέπει να
συνδέεται με την είσοδο γραμμής ρεύματος του προίοντος. Ο
ακροδέκτης γείωσης για προστασία πρέπει να συνδέεται με ένα
λειτουργικό σύστημα γείωσης για να εξασφαλιστεί η σωστή
λειτουργία των συσκευών.
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