ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
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Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί στο τηλεφωνικό δίκτυο Ελλάδος και Κύπρου
Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.



Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν θέλετε να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά
αλλά ένα στεγνό πανί.



Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος όπου δεν έχει υγρασία και υπάρχει εξαερισμός.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη που δεν είναι σταθερά και ενδέχεται να πέσουν.



Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τις υποδοχές καθώς υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.



ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα μέσα στη συσκευή και ΠΟΤΕ μην
αφήνετε να πέσουν υγρά.



Μην ρίχνετε τη συσκευή στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε περιοχή όπου υπάρχει παρουσία
οποιουδήποτε αερίου.



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας ,
καθώς



υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή ή κεραυνό .

Σε περίπτωση προβλήματος ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ
ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ και σε καμία περίπτωση ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ. Απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο service.



Τοποθετήστε τις μπαταρίες για να βλέπετε τις ενδείξεις στην οθόνη LCD. Αν στην
οθόνη οι ενδείξεις δεν εμφανίζονται καθαρά, αλλάξτε τις μπαταρίες για να
βεβαιωθείτε για την σωστή λειτουργία της συσκευής.



Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία
αναγνώρισης κλήσεων από τον πάροχο.



Η συσκευή είναι τύπου TNV-3 CIRCUIT



Διασύνδεση μόνο TNV-3 σε TNV-3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


Διπλό σύστημα FSK/DTMF;



Αποθήκευση 61 εισερχόμενων κλήσεων/ λειτουργία επανάκλησης



Αποθήκευση 16 εξερχόμενων κλήσεων/ ανασκόπηση χρόνου συνομιλίας/ επανάκληση



61 VIP αριθμοί



Επιλογή 20 τύπων κουδουνίσματος



5 επίπεδα αντίθεσης LCD



3 επίπεδα ήχου κουδουνίσματος



Λειτουργία επανάκλησης



Φίλτρο τοπικού κωδικού περιοχής



10 άμεσες μνήμες



10 έμμεσες μνήμες



Λειτουργία σίγασης



Δυνατότητα πληκτρολόγησης και διόρθωσης αριθμού με κατεβασμένο το ακουστικό



Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας την οθόνη LCD



Μουσική στην αναμονή



Λειτουργία αφύπνισης
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ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου γραμμής στην υποδοχή της συσκευής και την άλλη στην
υποδοχή του παρόχου.
Συνδέστε το ακουστικό με τη συσκευή χρησιμοποιόντας το καλώδιο σπιράλ.
Σύνδεση μπαταριών
Η συσκευή χρειάζετε 3 αλκαλικές ΑΑ μπαταρίες για να δουλέψει (δεν περιλαμβάνονται).
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: όταν ανοίγετε το καπάτι των μπαταριών προκειμένου να τις αλλάξετε, πρέπει
να αποσυνδέστε τη συσκευή από το τηλεφωνικό δίκτυο.
Όταν αλλάζετε μπαταρίες, έχετε περίπου 60 δευτερόλεπτα πριν χάσετε τις αποθηκευμένες
μνήμες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ρύθμιση λειτουργιών:
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα SET/STORE για να μπείτε στα μενού
ρυθμίσεων. Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί “SET 1 DATE” . Με τα πλήκτρα UP/DOWN
επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε και πατήστε SET/STORE για επιβεβαίωση. Επιλέξτε
ρύθμιση με τα UP/DOWN και πατήστε SET/STORE περάσετε στο επόμενο μενού. Για να
βγείτε από το μενού πατήστε DEL.

Πατήστε SET (σε κατάσταση αναμονής), για να επιλέξετε:
ΡΥΘΜΙΣΗ
DATE

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Επιλέξτε SET 1 DATE και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε αυτό

(ημερομηνία-

το μενού. Η χρονιά αναβοσβήνει. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP/DOWN

ώρα)

και πατήστε SET/STORE για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.

AREA

CODE

Επιλέξτε SET 2 CODE και πατήστε SET/STORE για επιβεβαίωση.

(κωδικός

Στην οθόνη LCD εμφανίζεται ACODE. Πατήστε SET για να μπείτε στο

περιοχής)

μενού. Ρυθμίστε με τα πλήκτρα UP/DOWN και πατήστε SET/STORE
για να μετακινηθείτε στην επόμενη ρύθμιση.
Ο κωδικός περιοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο των αριθμών
των εισερχομένων κλήσεων. Π.χ. Κωδικός περιοχής = 75 όταν υπάρχει
μια κλήση με 75 6554556, θα εμφανιστεί μόνο 655 4556.

PCODE

Επιλέξτε SET 3 PCODE και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε

(κωδικός PABX

αυτό το μενού. Στην οθόνη αναβοσβήνει PCODE. Ρυθμίστε με τα

τηλεφωνικού

πλήκτρα UP/DOWN και πατήστε SET/STORE για να μετακινηθείτε

κέντρου)

στην επόμενη ρύθμιση.
Για

να

ενεργοποιήσετε

τη
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ρύθμιση,

σε

κατάσταση

αναμονής

πληκτρολογήστε τον αριθμό και έπειτα πατήστε RD/ BACK. Εάν ο
πρώτος αριθμός ταιριάζει με το PCODE, το τηλέφωνο καλεί αυτόματα
τον πρώτο αριθμό, κάνει παύση για 3,6 δευτερόλεπτα και ύστερα τον
αριθμό της εξωτερικής κλήσης.
AUTO IP

Επιλέξτε SET 4 AUTO IP και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε
αυτό το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται AUTO IP OFF και αναβοσβήνει
το OFF. Επιλέξτε με τα πλήκτρα UP/DOWN. Όταν στη οθόνη
εμφανιστεί AUTO IP ON, πατήστε SET/STORE. Στην οθόνη
εμφανίζεται INPUT CODE για να εισάγετε τους αριθμούς IP. Με το
πλήκτρο DEL μπορείτε να διορθώσετε ένα λάθος αριθμό. Αφού εισάγετε
όλους τους αριθμούς, πατήστε SET/STORE για να περάσετε στην
επόμενη ρύθμιση. Οι εξερχόμενες κλήσεις θα χρησιμοποιούν αυτόματα
το IP.
Το Auto IP σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε μια σειρά αριθμών με ένα,
Π.χ Αν ρυθμίσετε το 1455 σαν Auto IP, όταν θέλετε να καλέσετε το
1455, πληκτρολογήστε πρώτα 0 (πριν να σηκώσετε το ακουστικό).
Πατήστε 0 2334565 και έπειτα RD/ BACK. Και η συσκευή καλεί 1455
2334565.

ALARM

Επιλέξτε SET 5 ALAR και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε αυτό

(ενεργοποίηση-α

το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται ALR. Με τα πλήκτρα UP/DOWN

πενεργοποίηση

επιλέξτε ON και πατήστε SET/STORE για να μετακινηθείτε στην

αφύπνισης)

επόμενη ρύθμιση.

FLASH

Επιλέξτε SET 6 FLASH και πατήστε SET/STORE για να μπείτε σε

(Ρύθμιση χρόνου

αυτό το μενού. Στην οθόνη εμφανίζεται FLASH 3 600.. Με τα πλήκτρα

Flash)

UP/DOWN επιλέξτε την ρύθμιση που θέλετε και πατήστε
SET/STORE. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι 110, 300, 600, 1000mS.

Λήψη αριθμού εισερχόμενης κλήσης:
Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, η συσκευή εμφανίζει αυτόματα τον αριθμό που σας καλεί,
την ημερομηνία, και την ώρα. Αν η κλήση είναι με απόκρυψη αριθμού, στην οθόνη θα εμφανιστεί
“__p__”; αν η συσκευή δεν μπορεί να καθορίσει τον αριθμό στην οθόνη θα εμφανιστεί “__0__”;
αν το σήμα διαθέτει κάποιο λάθος στην οθόνη θα εμφανιστεί “—E—“.
Πλήκτρα UP/DOWN
Πατήστε UP ή DOWN για να ελέγξετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας
Πλήκτρο OUT
Πατήστε OUT μία φορά για να δείτε τον αριθμό και την ώρα που κάνατε την κλήση. Με τα
πλήκτρα UP ή DOWN επιλέξτε τον αριθμό εξερχόμενης κλήσης που επιθυμείτε. Πατήστε
RD/BACK για να καλέσετε αυτόν τον αριθμό.
Πλήκτρο DEL
Σε οποιαδήποτε κατάσταση, όταν ελέγχετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις,
πατήστε DEL για να διαγράψετε τον αριθμό που βλέπετε. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
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DEL για 4 δευτερόλεπτα και θα διαγραφούν όλες οι εισερχόμενες και οι εξερχόμενες κλήσεις.
Όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό με κατεβασμένο ακουστικό, πατήστε DEL για να διαγράφετε
τα ψηφία ένα ένα. Όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό IP ή τον κωδικό password,
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο DEL για να διαγράψετε τα λάθος ψηφία
Πλήκτρο RD/BACK:
Σηκώστε στο ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο RD/BACK, για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο
αριθμό που καλέσατε. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό με κατεβασμένο το ακουστικό
και να πατήστε RD/BACK για να τον καλέσετε. Σε οποιαδήποτε κατάσταση πατήστε RD/BACK
για να καλέσετε τον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη.
Πλήκτρο FLASH/BRT
Σε κατάσταση αναμονής (κατεβασμένο ακουστικό) πατήστε για να επιλέξετε LCD 1-5 την
αντίθεση της οθόνης. Σε κατάσταση ομιλίας πατήστε για να διακόψετε την κλήση και να
μπορείτε με το RD/BACK να κάνετε άλλη.
Πλήκτρο RING/ HOLD
Με κατεβασμένο ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο αυτό για επιλογή τύπου κουδουνίσματος. Σε
κατάσταση ομιλίας (σηκωμένο ακουστικό) η κλήση μπαίνει σε κατάσταση αναμονής και ο
συνομιλιτής σας ακούει μουσική.
Πλήκτρο VOL
Πατήστε VOL για να ρυθμίσετε την ένταση μικροφώνου.
Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε VOL για να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνισμού.

Άμεσες Μνήμες (πλήκτρα)
Με κατεβασμένο το ακουστικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ή
βρείτε τον από τις μνήμες εισερχομένων ή εξερχομένων.
Πατήστε το STORE και έπειτα τη μνήμη Μ1-Μ10 στην οποία θέλετε να αποθηκεύεστε.
Για να καλέσετε μια μνήμη, απλά σηκώστε το ακουστικό και πατήστε την (Μ1-Μ10).
Έμμεσες Μνήμες
Με κατεβασμένο το ακουστικό, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ή
βρείτε τον από τις μνήμες εισερχομένων ή εξερχομένων.
Πατήστε το SET/ STORE και έπειτα έναν αριθμό 1-9.
Για να καλέσετε μια μνήμη, σηκώστε το ακουστικό, πατήστε RECALL και έπειτα πατήστε τον
αριθμό 1-9.
Ανοιχτή συνομιλία (Handsfree)
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το HF για να ενεργοποιήσετε την ανοιχτή συνομιλία.
Mute
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε για να απομονώσετε το μικρόφωνο και να μην
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ακούει τίποτα ο συνομιλητής σας.

Αριθμομηχανή
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το CAL για να λειτουργήσετε τη συσκευή σαν αριθμομηχανή.
PAUSE/ VIP
Σε κατάσταση αναμονής, βρείτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα εισερχομένων ή
εξερχομένων. Πατήστε το PAUSE/ VIP για να ορίσετε τον αριθμό σαν VIP. Μπορείτε να
ξαναπατήσετε PAUSE/ VIP για να γυρίσει ο αριθμός σε κανονική λειτουργία. Οι αριθμοί VIP
δεν μπορούν να διαγραφούν.
Προστασία κλοπής
Σε κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη
δείχνει PPP ON. Εάν ξαναπατήσετε # η οθόνη δείχνει PPP OFF. Όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία και θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό, η συσκευή παράγει έναν συνεχόμενο ήχο
μπιτ-μπιπ.
Τονικό/ Παλμικό (ΤΟΝΕ/ PULSE)
Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το * για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη
δείχνει PULSE και η συσκευή έχει γυρίσει σε παλμικό σύστημα. Πατήστε ξανά * για 3
δευτερόλεπτα, η οθόνη δείχνει TONE και η συσκευή είναι γυρισμένη σε τονικό σύστημα.
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Η τηλεφωνική συσκευή Telemax 1310 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διασύνδεσης στο
δίκτυο του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας οι οποίοι
δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας και η διεπαφή του δικτύου τους
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΟΤΕ όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με την
Απόφαση της ΕΕΤΤ 294/55/2003 (ΦΕΚ 1590/Β/03).
Η τηλεφωνική συσκευή Telemax 1310 συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές του
επικαιροποιημένου κειμένου με τις προδιαγραφές διεπαφών ΟΤΕ (Έκδοση 2, Μαρούσι 2013),
όπως εκδόθηκε από την Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργιών ΟΤΕ.
Η τηλεφωνική συσκευή Telemax 1310 συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας PSTN

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας ISDN
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1313
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα, ο κατασκευαστής TELEMAX (ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ) δηλώνει ότι η τηλεφωνική
συσκευή Telemax 1310 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.
Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης από τη διεύθυνση της
εταιρίας στο 6ο χλμ Χαριλαου-Θέρμης, 57001 Θεσσαλονίκη.

1313
EC DECLARATION OF CONFORMITY
With this, the manufacturer TELEMAX (NOTAS P SA) we herby declare that the
telephone device Telemax 1310 is in compliance with the basic requirements of direction
1999/5/EU.
Copy of Declaration of Conformity is available at the company’s headquarters at 6km
Charilaou-Thermis, 57001 Thessaloniki.

Πληροφορίες για το περιβάλλον
Απόρριψη Χρησιμοποιημένων Μπαταριών: Αυτό το προϊόν ενδέχεται να χρησιμοποιεί μπαταρίες. Εάν
περιέχει, το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία για την ανακύκλωση τους. Παρακαλούμε
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για να δείτε πώς να αφαιρέσετε τις μπαταρίες με ασφάλεια.

Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν
πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή
με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ: 565
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