
 
 
 

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε 
σύστηµα συναγερµού 

 

Skylink AD 433S 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ...........................................................................................3 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ..............................................................................................3 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΨΕΙ...........................................................4 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ..................................................................4 
Α. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθµού στην µνήµη (Aποστέλλεται µόνο το φωνητικό 
µήνυµα).....................................................................................................................................4 
Β. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθµού στην µνήµη (Aποστέλλεται τόσο το φωνητικό 
µήνυµα όσο και το τονικό)......................................................................................................5 
C. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθµού στην µνήµη [(Aποστέλλεται µόνο το τονικό 
µήνυµα (για λήψη από µια συσκευή pager / συσκευή λήψης τονικών µηνυµάτων)........5 
ΣΒΗΣΙΜΟ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ..............6 
ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ, ΠΩΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Ή 
ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ.....................................6 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ 
(PANIC) ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ......................................................................6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΗΣΗΣ......................................................................7 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΥΣΗΣ.....................................................................................7 
Για να καθορίσετε µια περίοδο παύσης για την εκποµπή τονικών µηνυµάτων...............7 
Εισαγωγή µιας περιόδου παύσης στην κλήση ενός τηλεφωνικού αριθµού.....................8 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.............................................................8 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ................................................................................................................................8 
Για να προγραµµατίσετε τους ασύρµατους αισθητήρες της Skylink ώστε να 
συνεργάζονται µε τον τηλεφωνητή AD 433S........................................................................9 
Για να προγραµµατίσετε τις µονάδες συναγερµού (SC-001 και SC-002) ώστε να 
συνεργάζονται µε  τον τηλεφωνητή AD 433S.......................................................................9 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ AD433S............................................................................................9 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ......................9 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ .....................................................................................10 
Έξοδος από ένα ελεγχόµενο χώρο κάνοντας χρήση της καθυστέρησης 
ενεργοποίησης......................................................................................................................10 
Είσοδος σε ένα ελεγχόµενο χώρο κάνοντας χρήση της καθυστέρησης  
ενεργοποίησης......................................................................................................................10 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝΟΣ....................................................................................................11 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ........................................................................................11 
ΣYΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ........................12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Όταν θα ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τον AD 433S θα ακούσετε ένα διπλό ήχο 
προειδοποίησης (δύο µπιπ) και όλα τα ενδεικτικά του led θα είναι αναµµένα για 2 
δευτερόλεπτα, ο φωτισµός του πληκτρολογίου θα συνεχίσει να αναβοσβήνει και η ώρα στο 
ενσωµατωµένο ρολόι θα καθορισθεί σε 12:00. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
 
1. Πιέστε το κουµπί [L], στην οθόνη υγρών κρυστάλλων θα εµφανισθεί ή ένδειξη “L”. 
2. Πιέστε το κουµπί [4], στην οθόνη υγρών κρυστάλλων θα εµφανισθεί η ένδειξη “L4  12:00”. 
Ο πρώτος αριθµός της ένδειξης ώρας θα αναβοσβήνει. Ο αριθµός που αναβοσβήνει είναι 
αυτός που µπορείτε να αλλάξετε - ρυθµίσετε. 
3. Χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο εισάγετε την επιθυµητή ώρα. 
Το ρολόι της συσκευής έχει βάση χρόνου 24 ωρών. Για παράδειγµα αν το ρολόι δείχνει “L4 
1330” η ώρα είναι 1:30µµ. 
 
Για να αλλάξετε την ώρα σε 8:15µµ η ακολουθία των κουµπιών που πρέπει να πατήσετε είναι 
[L4], [4], [2],[0],[1],[5] 
 
Πάντα µα θυµάστε πως το ρολόι λειτουργεί σε 24-ώρη βάση χρόνου. 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
Ο φωτισµός του πληκτρολογίου εξακολουθεί να αναβοσβήνει εωσότου ένα µήνυµα εγγραφεί 
στην µνήµη της συσκευής. Ο τηλεφωνητής δεν µπορεί να καλέσει οποιοδήποτε νούµερα αν 
δεν έχει εγγραφεί ένα µήνυµα στην µνήµη του. 
Για να εγγράψετε ένα µήνυµα πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί [P/R] για 2 
δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εµφανισθεί η ένδειξη “rEcord” και ένας ενδεικτικός ήχος (µπίπ) 
σας ειδοποιεί να ξεκινήσετε την εγγραφή.  Το µικρόφωνο της συσκευής βρίσκεται δίπλα στο 
µεγάφωνο. Εκφωνήστε (εγγράψτε) όλες τις πληροφορίες που θέλετε να αναπαράγονται στην 
περίπτωση που η συνδεδεµένη µε τον τηλεφωνητή συσκευή διεγερθεί. Για παράδειγµα “Aυτό 
είναι ένα µήνυµα εκτάκτου ανάγκης. Ονοµάζοµαι Μάρκος Παπαδόπουλος. Παρακαλώ 
αποστείλατε βοήθεια στην οδό Πατησίων 12..Ο αριθµός τηλεφώνου µου είναι ΧΧΧ-ΧΧΧ-
ΧΧΧΧ”. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραµµές δίνετε τον αριθµό τηλεφώνου που ∆ΕΝ είναι 
συνδεδεµένος ο τηλεφωνητής. 
 
Ο AD 433S έχει την δυνατότητα να επιτρέπει στον καλούµενο να τερµατίσει την µετάδοση του 
µηνύµατος εκτάκτου ανάγκης. Αν ο καλούµενος πιέσει το κουµπί # ενώ µεταδίδεται το µήνυµα 
η συσκευή θα σταµατήσει την εκφώνηση (µετάδοση) και στην συνέχεια θα καλέσει τον 
επόµενο αριθµό που τυχόν έχετε προγραµµατίσει. Σας συνιστούµε στο τέλος του µηνύµατος 
εκτάκτου ανάγκης να έχετε εγγράψει και ένα µικρής διάρκειας µήνυµα που ενηµερώνει τον 
καλούµενο για αυτή την δυνατότητα. (Για παράδειγµα “Aυτό το µήνυµα θα καλέσει τον 
αριθµός σας Χ φορές και θα επαναλαµβάνεται ΧΧ φορές σε κάθε κλήση. Για να 
γνωστοποιήσετε την λήψη του µηνύµατος και να µην επαναληφθεί η κλήση πιέστε #”). 
 
Όταν τελειώσετε την εκφώνηση του µηνύµατος (µέγιστη διάρκεια 40 δευτερόλεπτα) πιέστε εκ 
νέου το κουµπί [P/R]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “PLAY” και θα αναπαραχθεί το 
µήνυµα που έχετε εκφωνήσει. Μετά την αναπαραγωγή του µηνύµατος η οθόνη θα επιστρέψει 
σε λειτουργία απεικόνισης ώρας. Ο φωτισµός του πληκτρολογίου θα σταµατήσει να 
αναβοσβήνει δείχνοντας πως ένα µήνυµα έχει εγγραφεί στην µνήµη της συσκευής. 
 
Η ακολουθία πίεσης των κουµπιών για να εγγράψετε ένα µήνυµα είναι: 
 
Πιέστε και κρατήσετε πατηµένο του κουµπί [P/R] για 2 δευτερόλεπτα, [Εκφωνήστε το µήνυµα] 
, πιέστε ξανά το κουµπί [P/R]. 
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΓΡΑΨΕΙ 
 
Πιέστε στιγµιαία του κουµπί [P/R], στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “PLAY” και ο 
τηλεφωνητής θα εκπέµψει ένα ηχητικό σήµα (µπιπ). Το µήνυµα που έχετε γράψει θα 
αναπαραχθεί. Αν θέλετε ο τηλεφωνητής να ενεργοποιείται χωρίς να εκπέµπει ήχο, ώστε 
κανείς να µην γνωρίζει πως ο τηλεφωνητής βρίσκεται σε λειτουργία, απλά ενεργοποιήστε το 
διακόπτη του µεγάφωνου που υπάρχει στο εσωτερικό της συσκευής. 
 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
O τηλεφωνητής µπορεί να αποµνηµονεύσει µέχρι 9 διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς 
τηλεφωνητής µπορεί να αναπαράξει προς τους καλούµενους αριθµούς δύο διαφορετικά 
ηχητικά µηνύµατα. Το ένα µήνυµα είναι αυτό που εσείς έχετε ηχογραφήσει το άλλο µήνυµα 
στέλνει τόνους σε µια συσκευή λήψης τονικών µηνυµάτων (Pager / συσκευή λήψης τονικών 
µηνυµάτων). Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι µέσω των οποίων µπορείτε να στείλετε τα 
προαναφερόµενα µηνύµατα: 
 
A. Να αποστέλλεται µόνο το φωνητικό µήνυµα ανάγκης 
B. Να αποστέλλεται τόσο το φωνητικό µήνυµα όσο και το τονικό. 
C. Να αποστέλλεται µόνο το τονικό µήνυµα (που θα λαµβάνεται από ένα pager / συσκευή 
λήψης τονικών µηνυµάτων). 
 
Επισηµάνσεις:  
H Skylink συνιστά να αποθηκεύετε τους τηλεφωνικούς αριθµούς συγγενικών σας προσώπων, 
φίλων σας ή γειτόνων που εµπιστεύεστε. Μην προγραµµατίζετε τον τηλεφωνητή ώστε να 
καλεί απευθείας το αστυνοµικό τµήµα ή την πυροσβεστική υπηρεσία εκτός αν έχετε πάρει 
ειδική άδεια για αυτό.  
Ειδοποιήστε όλους όσους πρόκειται να κληθούν από την συσκευή σε περίπτωση ανάγκης 
πως ο αριθµός τους έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνητή, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς τι 
συµβαίνει όταν λαµβάνουν το µήνυµα. 
 
Α. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθµού στην µνήµη (Aποστέλλεται µόνο 
το φωνητικό µήνυµα) 
 
1. Πιέστε το κουµπί [ΜΕΜ]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “M” στην πάνω αριστερή 
γωνία. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στα επόµενα 5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα 
επιστρέψει στην λειτουργία απεικόνισης ώρας. 
2. Μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα επιλέξτε µια θέση µνήµης, πιέζοντας ένα από τα 
κουµπιά από 1 έως 9 στην οποία θα αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθµό. 
3. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Ο φωτισµό 
της οθόνης θα αναβοσβήνει καθώς θα εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό. Για να εισάγετε µια 
παύση ανάµεσα σε οποιοδήποτε αριθµό του τηλεφωνικού αριθµού ανατρέξτε στην 
παράγραφο “Προγραµµατισµός µιας παύση” 
4. Πιέστε [MEM] µέσα σε 5 δευτερόλεπτα µετά την εισαγωγή του τελευταίου νούµερου του 
τηλεφωνικού αριθµού. Ο τηλεφωνικός αριθµός έχει αποθηκευτεί στην µνήµη του AD 433S. 
5. Μετά την αποθήκευση στην µνήµη το τηλεφωνικού αριθµού η ένδειξη “rEdIAL 3” θα 
εµφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτή την ένδειξη απεικονίζεται ο αριθµός των φορών που ο 
τηλεφωνητής θα καλέσει τον συγκεκριµένο αριθµό. Από το εργοστάσιο έχει ορισθεί πως η 
συσκευή θα καλεί κάθε αριθµό 3 (τρεις) φορές. Ο αριθµός αυτό µπορεί να αλλαχθεί και να 
πάρει τιµές από 1 έως 9. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθµιση ώστε η συσκευή να καλεί 3 
φορές κάθε αριθµό απλά πιέστε το κουµπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθµιση απλά 
πιέστε τον αριθµό που θέλετε από 1 έως 9 ;όταν η ένδειξη “rEdIAL 3” εµφανιστεί. 
6. Στην οθόνη τώρα θα εµφανιστεί η ένδειξη “rEPEAt 3”.Αυτή η ένδειξη δείχνει τον αριθµό 
των φορών τις οποίες το µήνυµα θα αναπαραχθεί κατά την διάρκεια µιας κλήσης. Ο 
τηλεφωνητής είναι προγραµµατισµένος από το εργοστάσιο ώστε να αναπαράγει το µήνυµα 3 
φορές. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθµιση ώστε η συσκευή να αναπαράγει 3 φορές το 
µήνυµα απλά πιέστε το κουµπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθµιση απλά πιέστε τον 
αριθµό που θέλετε από 1 έως 9 ;όταν η ένδειξη “rEPEAt 3” εµφανιστεί. 
7. Μετά από αυτές τις ενέργειες η συσκευή περιέρχεται σε κατάσταση αναµονής και στην 
οθόνης της εµφανίζεται η ένδειξη ώρας. 
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Η ακολουθία πίεσης των κουµπιών για να εγγράψετε ένα µήνυµα είναι: 
[ΜΕΜ], εισάγετε τον αριθµό της θέσης µνήµης (1-9), εισάγετε το τηλεφωνικό αριθµό #, πιέστε 
[ΜΕΜ], εισάγετε τον αριθµό επανάληψης των κλήσεων # (1-9), εισάγετε τον αριθµό 
επανάληψης του µηνύµατος # (1-9). 
 
Β. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθµού στην µνήµη (Aποστέλλεται τόσο 
το φωνητικό µήνυµα όσο και το τονικό) 
 
1. Πιέστε το κουµπί [ΜΕΜ]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “M”στην πάνω αριστερή 
γωνία. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στα επόµενα 5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα 
επιστρέψει στην λειτουργία απεικόνισης ώρας. 
2. Μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα επιλέξτε µια θέση µνήµης, πιέζοντας ένα από τα 
κουµπιά από 1 έως 9 στην οποία θα αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθµό. 
3. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Ο φωτισµό 
της οθόνης θα αναβοσβήνει καθώς θα εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό. Για να εισάγετε µια 
παύση ανάµεσα σε οποιοδήποτε αριθµό του τηλεφωνικού αριθµού, ή µια παύση ανάµεσα 
στην κλήση του αριθµού και την εκποµπή του τονικού µηνύµατος, ανατρέξτε στην παράγραφο 
“Προγραµµατισµός µιας παύση” 
4. Πιέστε το κουµπί [MEM] .  
5. Μετά την αποθήκευση στην µνήµη το τηλεφωνικού αριθµού η ένδειξη “rEdIAL 3” θα 
εµφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτή την ένδειξη απεικονίζεται ο αριθµός των φορών που ο 
τηλεφωνητής θα καλέσει τον συγκεκριµένο αριθµό. Από το εργοστάσιο έχει ορισθεί πως η 
συσκευή θα καλεί κάθε αριθµό 3 (τρεις) φορές. Ο αριθµός αυτό µπορεί να αλλαχθεί και να 
πάρει τιµές από 1 έως 9. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθµιση ώστε η συσκευή να καλεί 3 
φορές κάθε αριθµό απλά πιέστε το κουµπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθµιση απλά 
πιέστε τον αριθµό που θέλετε από 1 έως 9 ;όταν η ένδειξη “rEdIAL 3” εµφανιστεί. 
6. Στην οθόνη τώρα θα εµφανιστεί η ένδειξη “rEPEAt 3”.Αυτή η ένδειξη δείχνει τον αριθµό 
των φορών τις οποίες το µήνυµα θα αναπαραχθεί κατά την διάρκεια µιας κλήσης. Ο 
τηλεφωνητής είναι προγραµµατισµένος από το εργοστάσιο ώστε να αναπαράγει το µήνυµα 3 
φορές. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθµιση ώστε η συσκευή να αναπαράγει 3 φορές το 
µήνυµα απλά πιέστε το κουµπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθµιση απλά πιέστε τον 
αριθµό που θέλετε από 1 έως 9 όταν η ένδειξη “rEPEAt 3” εµφανιστεί. 
 
C. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθµού στην µνήµη [(Aποστέλλεται µόνο 
το τονικό µήνυµα (για λήψη από µια συσκευή pager / συσκευή λήψης 
τονικών µηνυµάτων)] 
 
1. Πιέστε το κουµπί [ΜΕΜ]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “M”στην πάνω αριστερή 
γωνία. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο στα επόµενα 5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα 
επιστρέψει στην λειτουργία απεικόνισης ώρας. 
2. Μέσα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα επιλέξτε µια θέση µνήµης, πιέζοντας ένα από τα 
κουµπιά από 1 έως 9 στην οποία θα αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθµό. 
3. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. Ο φωτισµό 
της οθόνης θα αναβοσβήνει καθώς θα εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό. Για να εισάγετε µια 
παύση ανάµεσα σε οποιοδήποτε αριθµό του τηλεφωνικού αριθµού, ή µια παύση ανάµεσα 
στην κλήση του αριθµού και την εκποµπή του τονικού µηνύµατος, ανατρέξτε στην παράγραφο 
“Προγραµµατισµός µιας παύση”. Σηµείωση: η εκποµπή µιας παύσης µετά την κλήση του 
αριθµού και πριν την εκποµπή του τονικού αριθµού είναι αναγκαία για την σωστή λειτουργία 
των συσκευών pager / συσκευή λήψης τονικών µηνυµάτων. 
4. Εισάγετε τους αριθµούς (που αντιστοιχούν σε τόνους) που θέλετε να στέλνει ο 
τηλεφωνητής µετά την κλήση του αριθµού (αυτές οι πληροφορίες θα εµφανίζονται στην οθόνη 
του καλούµενου pager / συσκευή λήψης τονικών µηνυµάτων). Στην συνέχεια πιέστε το κουµπί 
[L]. Έτσι τελειώνετε την εγγραφή της ακολουθίας αριθµών (τόνων). 
5. Πιέστε το κουµπί [MEM].  
6. Μετά την αποθήκευση στην µνήµη το τηλεφωνικού αριθµού η ένδειξη “rEdIAL 3” θα 
εµφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτή την ένδειξη απεικονίζεται ο αριθµός των φορών που ο 
τηλεφωνητής θα καλέσει τον συγκεκριµένο αριθµό. Από το εργοστάσιο έχει ορισθεί πως η 
συσκευή θα καλεί κάθε αριθµό 3 (τρεις) φορές. Ο αριθµός αυτό µπορεί να αλλαχθεί και να 
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πάρει τιµές από 1 έως 9. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθµιση ώστε η συσκευή να καλεί 3 
φορές κάθε αριθµό απλά πιέστε το κουµπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθµιση απλά 
πιέστε τον αριθµό που θέλετε από 1 έως 9 ;όταν η ένδειξη “rEdIAL 3” εµφανιστεί. 
7. Στην οθόνη τώρα θα εµφανιστεί η ένδειξη “rEPEAt 3”.Αυτή η ένδειξη δείχνει τον αριθµό 
των φορών τις οποίες το µήνυµα θα αναπαραχθεί κατά την διάρκεια µιας κλήσης. Ο 
τηλεφωνητής είναι προγραµµατισµένος από το εργοστάσιο ώστε να αναπαράγει το µήνυµα 3 
φορές. Αν θέλετε να διατηρήσετε την ρύθµιση ώστε η συσκευή να αναπαράγει 3 φορές το 
µήνυµα απλά πιέστε το κουµπί [MEM]. Για να αλλάξετε αυτή την ρύθµιση απλά πιέστε τον 
αριθµό που θέλετε από 1 έως 9 όταν η ένδειξη “rEPEAt 3”  
 
ΣΒΗΣΙΜΟ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
1. Πιέστε το κουµπί [ΜΕΜ]. 
2. Επιλέξτε τη θέση µνήµης στην οποία έχετε αποθηκεύσει τον τηλεφωνικό αριθµό που 
θέλετε να σβήσετε. 
3. Ο τηλεφωνικός αριθµός θα εµφανιστεί στην οθόνη. Αν αυτός είναι πράγµατι ο αριθµός 
που θέλετε να σβήσετε πιέστε το κουµπί [P/R], ενώ ο τηλεφωνικός αριθµός εµφανίζεται στην 
οθόνη. Όταν ο τηλεφωνικός αριθµός διαγραφεί στην οθόνη της συσκευής θα εµφανιστεί πάλι 
το ρολόι της. 
 
ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ, ΠΩΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ. 
 
1. Πιέστε το κουµπί [MEM], στην πάνω δεξιά άκρη της οθόνης θα εµφανιστεί το γράµµα “M”. 
2. Επιλέξτε την θέση µνήµης που βρίσκεται αποθηκεµένος ο τηλεφωνικός αριθµός. 
3. Ο τηλεφωνικός αριθµός θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
4. Αν θέλετε να αλλάξετε τον τηλεφωνικό αριθµό, πληκτρολογήστε τον ενώ ο παλιός 
αριθµός εµφανίζεται στην οθόνη. Έτσι θα σβηστεί ο παλιός αριθµός και στην θέση του θα 
αποµνηµονευτεί ο νέος. Στην συνέχεια πιέστε το κουµπί [ΜΕΜ] για να αποθηκευτεί στην 
µνήµη ο νέος αριθµός. Αν θέλετε να κρατήσετε στην µνήµη τον παλιό αριθµό µην 
πληκτρολογήσετε κανένα νέο αριθµό και πιέστε αµέσως [MEM]. 
5. Στην οθόνη τώρα εµφανίζεται η παρούσα ρύθµιση του αριθµού επανάληψης κλήσεων. Αν 
θέλετε να κρατήσετε αυτόν τον αριθµό επανάληψης κλήσεων πιέστε το κουµπί [ΜΕΜ]. Αν 
θέλετε να αλλάξετε αυτή την ρύθµιση πιέστε τον αριθµό που επιθυµείτε (1-9) και στην 
συνέχεια πατήστε [ΜΕΜ]. 
6. Μετά την πίεση του κουµπιού [ΜΕΜ] στην οθόνη θα εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση του 
αριθµού επανάληψης του µηνύµατος.  
7. Αν θέλετε να κρατήσετε αυτόν τον αριθµό επανάληψης κλήσεων πιέστε το κουµπί [ΜΕΜ]. 
Αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ρύθµιση πιέστε τον αριθµό που επιθυµείτε (1-9) και στην 
συνέχεια πατήστε [ΜΕΜ]. 
8. Στην οθόνη του τηλεφωνητή θα επανέλθει η ένδειξη ώρας. 
 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ  ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ 
ΠΑΝΙΚΟΥ (PANIC) ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
 
Όταν έχετε προγραµµατίσει όλα τα τηλέφωνα που θα καλούνται και έχετε εγγράψει στην 
µνήµη το φωνητικό µήνυµα µπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή πιέζοντας το κουµπί 
PANIC που υπάρχει στο πληκτρολόγιο. Mετά την πίεση του κουµπιού η συσκευή αυτόµατα 
θα αρχίσει να καλεί τους αριθµούς που υπάρχουν στην µνήµη της και θα µεταδίδει το µήνυµα 
που έχετε εγγράψει. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή χρησιµοποιώντας 
τον ποµπό “πανικού” PT 434 που πωλείται χωριστά. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΗΣΗΣ 
 
Σαν χρόνος κλήσης ορίζεται ο χρόνος που ο τηλεφωνητής θα καλεί ένα αριθµό πριν 
αποσυνδεθεί. Αν το καλούµενο τηλέφωνο δεν «απαντήσει» µέσα στην προκαθορισµένη 
χρονική περίοδο ο τηλεφωνητής είτε θα ξανακαλέσει το ίδιο νούµερο (εξαρτάται από τον 
αριθµό επανάληψης κλήσεων που έχετε ορίσει) είτε θα καλέσει τον επόµενο τηλεφωνικό 
αριθµό που υπάρχει στην µνήµη του. 
 
Πώς να προγραµµατίσετε τον χρόνο κλήσης: 
 
1. Πιέστε το κουµπί [L], στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “L”. 
2. Πιέστε το κουµπί [1], στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L1         1”. Ο τελευταίας 
αριθµός “1” είναι η τιµή που έχει οριστεί για τον χρόνο κλήσης. (Στον συγκεκριµένο 
παράδειγµα ο χρόνος κλήσης είναι 30sec). Για να διατηρήσετε αυτή την ρύθµιση πιέστε το 
κουµπί [L]. 
3. Για να αλλάξετε τον χρόνο κλήσης πιέστε ένα από τα κουµπιά 1,2,3,4, ή 5 όταν στην 
οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη L1         1”. Η αντιστοίχηση αριθµών και χρόνου κλήσης 
εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Αριθµός ∆ιάρκεια 
1 30 δευτερόλεπτα
2 45 δευτερόλεπτα
3 60 δευτερόλεπτα
4 75 δευτερόλεπτα
5 90 δευτερόλεπτα

 
Αν στην οθόνη του τηλεφωνητή εµφανίζεται η ένδειξη “L1         3” ο τηλεφωνητής θα καλεί 
κάθε αριθµό για 60 δευτερόλεπτα πριν αποσυνδεθεί από την συγκεκριµένη γραµµή για να 
καλέσει την επόµενη. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΥΣΗΣ 
 
Όταν “αποθηκεύεται” ένα τηλεφωνικό αριθµό µπορείτε να εισάγετε µια περίοδο παύσης 
ανάµεσα σε οποιοδήποτε ψηφίο του τηλεφωνικού αριθµού. Επίσης µπορείτε να 
προγραµµατίσετε µια παύση µετά την κλήση του τηλεφωνικού αριθµού και πριν την µετάδοση 
του τονικού µηνύµατος (που θα λαµβάνεται από µια συσκευή pager / συσκευή λήψης τονικών 
µηνυµάτων). 
 
Για να καθορίσετε µια περίοδο παύσης για την εκποµπή τονικών 
µηνυµάτων 
1. Πιέστε το κουµπί [L] στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “L” 
2. Πιέστε το κουµπί [2], στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L2         5”. Ο τελευταίας 
αριθµός “5” είναι η τιµή που έχει οριστεί για την περίοδο παύσης (Στον συγκεκριµένο 
παράδειγµα ο χρόνος παύσης είναι 5sec). Για να διατηρήσετε αυτή την ρύθµιση πιέστε το 
κουµπί [L]. 
3. Για να αλλάξετε τον χρόνο παύσης από 1 έως 9 δευτερόλεπτα πιέστε ένα από τα κουµπιά 
(1-9) του πληκτρολογίου ενώ στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “L2         5”. Αν 
πληκτρολογήσετε τον αριθµό 9 η παύση µεταξύ της απάντησης της κλήσης από τον 
καλούµενο και της εκποµπής του τονικού µηνύµατος θα είναι 9 δευτερόλεπτα.  
 
Πάντα πρέπει να προγραµµατίζετε µια περίοδο παύσης µεταξύ της κλήσης του αριθµού 
τηλεφώνου και της µετάδοσης του τονικού µηνύµατος. 
 
Πιέστε το κουµπί [P/R] για να εισάγετε µια περίοδο παύσης µεταξύ του τηλεφωνικού αριθµού 
και της µετάδοσης του τονικού µηνύµατος. Σαν χρόνος παύσης ορίζεται ο χρόνος που πρέπει 
να περιµένετε µετά την ολοκληρωµένη σύνδεση της γραµµής (όταν ο καλούµενος έχει 
απαντήσει) και πριν ο τηλεφωνητής µεταδώσει το τονικό µήνυµα. Στην οθόνη θα εµφανίζεται 
η ένδειξη “P” αν έχετε προγραµµατίσει µια περίοδο παύσης. Από το εργοστάσιο κατασκευής η 
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περίοδος παύσης έχει ορισθεί σε 5 δευτερόλεπτα. Αυτή την ρύθµιση µπορείτε να την 
αλλάξετε (από 1 έως 9 δευτερόλεπτα). Μπορείτε επίσης να εισάγετε περισσότερες από µια 
περιόδους παύσης ανάλογα µε την εφαρµογή που θέλετε να κάνετε αλλά και ανάλογα τις 
απαιτήσεις του καλούµενου pager. 
 
Εισαγωγή µιας περιόδου παύσης στην κλήση ενός τηλεφωνικού 
αριθµού 
Η διάρκεια της περιόδου παύσης [L*] µπορεί να προγραµµατιστεί κάνοντας τις ακόλουθες 
ενέργειες: 
 
1. Πιέστε το κουµπί [L] στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “L” 
2. Πιέστε το κουµπί [*], στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L*         3”. Ο τελευταίας 
αριθµός “3” είναι η τιµή που έχει οριστεί για την περίοδο παύσης (Στον συγκεκριµένο 
παράδειγµα ο χρόνος παύσης είναι 3sec). Για να διατηρήσετε αυτή την ρύθµιση πιέστε το 
κουµπί [L]. 
3. Για να αλλάξετε τον χρόνο παύσης από 1 έως 9 δευτερόλεπτα πιέστε ένα από τα κουµπιά 
(1-9) του πληκτρολογίου ενώ στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “L*         3”. Αν 
πληκτρολογήσετε τον αριθµό 9 η παύση µεταξύ της απάντησης της κλήσης από τον 
καλούµενο και της εκποµπής του τονικού µηνύµατος θα είναι 9 δευτερόλεπτα, αν πατήσετε 
τον αριθµό 2 η παύση θα είναι 2 δευτερόλεπτα κλπ. 
 
 
Όταν προγραµµατίζεται έναν τηλεφωνικό αριθµό στην µνήµη του τηλεφωνητή µια περίοδος 
παύσης µπορεί να προστεθεί ανάµεσα σε οποιοδήποτε ψηφίο του αριθµού. 
Χρησιµοποιώντας το κουµπί “*” µπορείτε να εισάγετε µια περίοδο παύσης. Η περίοδος 
παύσης θα έχει διάρκεια ίση µε το χρόνο που έχετε καθορίσει (από 1 έως 9 δευτερόλεπτα). 
Για παράδειγµα αν έχετε εισάγει τον αριθµό 568*2095 και έχετε προγραµµατίσει η περίοδος 
παύσης να είναι 5 δευτερόλεπτα µεταξύ της κλήσης του 8 και του 2 θα υπάρχει µια παύση 5 
δευτερολέπτων. 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο τηλεφωνητής υποστηρίζει τόσο το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο όσο και αυτό που υποστηρίζει 
το σύστηµα PABX. H επιλογή του τηλεφωνικού συστήµατος µπορεί να γίνει µέσω του 
πληκτρολογίου. Από το εργοστάσιο ο τηλεφωνητής έχει ρυθµισθεί ώστε να λειτουργεί µε 
απλό τηλεφωνικό σύστηµα. 
 
Για να επιλέξετε τηλεφωνικό σύστηµα: 
 
1. Πιέστε το κουµπί [L], στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα [L]. 
2. Πιέστε το κουµπί [3], στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L3         1”. Ο τελευταίας 
αριθµός “1” δηλώνει πως η συσκευή έχει ρυθµισθεί για λειτουργία σε κανονικό τηλεφωνικό 
δίκτυο. 
3. Για να αλλάξετε την ρύθµιση και η συσκευή να υποστηρίζει δίκτυο PABX πιέστε το κουµπί 
[2]. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L3         2” και ο τηλεφωνητής θα υποστηρίζει 
τηλεφωνικό δίκτυο PABX. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 
Πριν οποιοσδήποτε αισθητήρας/σύστηµα ασφαλείας/ ή τηλεχειρισµός µπορεί να ενεργοποιεί 
την συσκευή του τηλεφωνητή πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες προγραµµατισµού ώστε οι 
συσκευές να µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Από τη στιγµή που προγραµµατιστούν η 
πίεση του κουµπιού στο τηλεχειριστήριο πανικού, η διέγερση µιας µαγνητικής επαφής ή η 
διέγερση ενός συστήµατος συναγερµού θα έχει σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση του 
τηλεφωνητή που θα αρχίσει να καλεί τους αριθµούς που έχει αποθηκεµένους στην µνήµη του 
και θα µεταδίδει το προ ηχογραφηµένο µήνυµα. 
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Για να προγραµµατίσετε τους ασύρµατους αισθητήρες της Skylink ώστε 
να συνεργάζονται µε τον τηλεφωνητή AD 433S 
 
1. Πιέστε το κουµπί [L], στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα [L]. 
2. Πιέστε το κουµπί [5] στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L5    Id code” 
3. Ενεργοποιήστε τον επιθυµητό ασύρµατο αισθητήρα µέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την 
στιγµή που έχετε πατήσει το κουµπί [5]. 
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σένσορα για να δείτε πως ενεργοποιείτε. Από την στιγµή 
που ο σένσορας δηλωθεί στον τηλεφωνητή αυτός επανέρχεται σε κανονική λειτουργία και 
στην οθόνη του εµφανίζεται η ένδειξη ώρας. 
4. Για να βεβαιωθείτε πως ο τηλεφωνητής έχει αναγνωρίσει τον συγκεκριµένο σένσορα ενώ 
ο τηλεφωνητής είναι σε κατάσταση αναµονής (στην οθόνη του εµφανίζεται η ένδειξη ώρας) 
ενεργοποιήστε τον σένσορα. Ο τηλεφωνητής θα πρέπει να αρχίσει να καλεί τους αριθµούς 
που έχετε προγραµµατίσει. Για να τερµατίσετε την διαδικασία κλήσεων κρατήστε πατηµένο 
για 2 δευτερόλεπτα το κουµπί πανικού [0] στο πληκτρολόγιο του τηλεφωνητή. 
 
Για να προγραµµατίσετε τις µονάδες συναγερµού (SC-001 και SC-002) 
ώστε να συνεργάζονται µε  τον τηλεφωνητή AD 433S 
 
1. Πιέστε το κουµπί [L], στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα [L]. 
2. Πιέστε το κουµπί [5] στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L5    Id code” 
3. Εισάγετε τον κωδικό αναγνώριση PIN στο πληκτρολόγιου της µονάδας συναγερµού. 
4. Πιέστε δύο φορές το κουµπί [Β] στο πληκτρολόγιο της µονάδας του συναγερµού. 
5. Από την στιγµή που η µονάδα συναγερµού δηλωθεί στον τηλεφωνητή αυτός επανέρχεται 
σε κανονική λειτουργία και στην οθόνη του εµφανίζεται η ένδειξη ώρας. 
 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ AD433S. 
Προκειµένου να σβήσετε από την µνήµη του τηλεφωνητή οποιαδήποτε από τις περιφερικές 
συσκευές πρέπει να σβήσετε συνολικά την µνήµη του και στην συνέχεια εκ νέου να 
προγραµµατίσετε να αναγνωρίζει τις περιφερικές συσκευές που έχουν αποµείνει.  
 
Για να διαγράψετε µια περιφερική συσκευή από την µνήµη του 
τηλεφωνητή: 
 
1 Πιέστε το κουµπί [L] στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “L”. 
2. Πιέστε το κουµπί [6] στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L6     ErASE”. 
3. Πιέστε το κουµπί [#]. Την στιγµή που ακούσετε ένα διπλό τόνο (µπιπ) όλες οι µνήµες που 
έχουν καταχωρηθεί οι περιφερικές µονάδες θα έχουν διαγραφεί. 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ 
 
Ο τηλεφωνητής µπορεί να ενεργοποιηθεί για να ξεκινήσεις την διαδικασία κλήσης και 
αποστολή µηνυµάτων όταν ένας από τους αισθητήρες ή η µονάδα συναγερµού 
ενεργοποιηθούν. Μπορείτε όµως να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή ώστε να µην ξεκινά 
την διαδικασία κλήσεων όταν ενεργοποιείται κάποιος αισθητήρας (π.χ στην περίπτωση που 
είστε σπίτι). 
 
Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή: 
1. Πιέστε το κουµπί [L] στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L”. 
2. Πιέστε το κουµπί [7] στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L7     1” 
O τελευταίος αριθµός (1) δηλώνει πως ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιηµένος. 
Για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή, πιέστε το κουµπί [2] µέσα σε 5 δευτερόλεπτα από 
την στιγµή που έχετε πατήσει το κουµπί [7]. Όταν ο τηλεφωνητής έχει απενεργοποιηθεί στην 
οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L7     2”.  
Όταν ο τηλεφωνητής είναι απενεργοποιηµένος το LED µε την ένδειξη DISARM είναι 
αναµµένο. 
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ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
H δυνατότητα καθυστέρησης ενεργοποίησης του τηλεφωνητή για µια καθορισµένη χρονική 
περίοδο (30, 45, 60 ;ή 75 δευτερόλεπτα) σας επιτρέπει, όταν µπαίνετε ή βγαίνετε από τον 
ελεγχόµενο χώρο, να ενεργοποιούνται οι αισθητήρες ή η µονάδα συναγερµού χωρίς να 
ενεργοποιείται ο τηλεφωνητής. 
 
Έξοδος από ένα ελεγχόµενο χώρο κάνοντας χρήση της καθυστέρησης 
ενεργοποίησης. 
 
Αν εξέρχεστε από µια πόρτα που έχει αισθητήρα που επικοινωνεί µε τον τηλεφωνητή και η 
καθυστέρηση έχει ορισθεί σε 0 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα ο 
τηλεφωνητής άµεσα θα ξεκινά την διαδικασία κλήσης.  
 
Αν όµως, για παράδειγµα, ορίσετε την καθυστέρηση σε 45 δευτερόλεπτα κάθε φορά που 
ανοίγετε την πόρτα ο τηλεφωνητής θα είναι ανενεργός για 45 δευτερόλεπτα ώστε να σας 
επιτρέπει να βγείτε από το χώρο χωρίς να ενεργοποιείται ο τηλεφωνητής. Κατά την διάρκεια 
της καθυστέρησης στην οθόνη του τηλεφωνητή εµφανίζεται η ένδειξη “dELAY”. Μετά από 45 
δευτερόλεπτα ο τηλεφωνητής ενεργοποιείται εκ νέου, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη ώρας 
και ο τηλεφωνητής είναι έτοιµος να δεχθεί σήµα ενεργοποίησης από οποιονδήποτε 
προγραµµατισµένο αισθητήρα. 
 
 
Είσοδος σε ένα ελεγχόµενο χώρο κάνοντας χρήση της καθυστέρησης 
ενεργοποίησης. 
Αν εισέρχεστε από µια πόρτα που έχει αισθητήρα που επικοινωνεί µε τον τηλεφωνητή και η 
καθυστέρηση έχει ορισθεί σε 0 δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα ο 
τηλεφωνητής άµεσα θα ξεκινά την διαδικασία κλήσης.  
 
Αν όµως, για παράδειγµα, ορίσετε την καθυστέρηση σε 45 δευτερόλεπτα κάθε φορά που 
ανοίγετε την πόρτα ο τηλεφωνητής θα είναι ανενεργός για 45 δευτερόλεπτα ώστε να σας 
επιτρέπει να φτάσετε στον τηλεφωνητή και να τον απενεργοποιήσετε πριν ξεκινήσει η 
διαδικασία κλήσης. Κατά την χρονική διάρκεια της καθυστέρησης ο τηλεφωνητής εκπέµπει 
προειδοποιητικούς τόνους (µπιπ) ενώ στην οθόνη του αναβοσβήνει η ένδειξη “dELAY”. 
Αν ο τηλεφωνητής δεν απενεργοποιηθεί µέσα σε 45 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει κανονικά την 
διαδικασία κλήσεων και µετάδοσης του µηνύµατος ανάγκης. 
 
Για να καθορίσετε την καθυστέρηση 
 
1, Πιέστε το κουµπί [L] στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “L”. 
2. Πιέστε το κουµπί [8] στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L8       1” Το τελευταίο ψηφίο (1) 
δηλώνει την επιλεχθείσα χρονική καθυστέρηση ενεργοποίησης. 
3. Πιέστε ένα από τα κουµπιά 1,2,3,4 ή 5 για να καθορίσετε την χρονική διάρκεια της 
καθυστέρησης σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 

Αριθµός ∆ιάρκεια 
1 0 δευτερόλεπτα 
2 30 δευτερόλεπτα
3 45 δευτερόλεπτα
4 60 δευτερόλεπτα
5 75 δευτερόλεπτα
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ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΝΟΣ  
 
Μέσω αυτής της δυνατότητας ο τηλεφωνητής µπορεί να είναι συµβατός µε όλα τα τηλεφωνικά 
δίκτυα. Όταν η λειτουργία του “ΤΟΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ” δεν είναι ενεργοποιηµένη ο 
τηλεφωνητής πρέπει να δεχθεί ένα τόνο από το τηλεφωνικό δίκτυο πριν ξεκινήσει την 
διαδικασία κλήσης και µετάδοσης. Με δεδοµένο πως η τόνοι «αναµονής» των τηλεφωνικών 
δικτύων δεν είναι ίδιοι σε όλα τα τηλεφωνικά δίκτυα ο τηλεφωνητής σας δίνει την δυνατότητα 
να ξεκινά την διαδικασία κλήσης ανεξάρτητα από τον τόνο που θα υπάρχει στην τηλεφωνική 
γραµµή. Για να γίνει αυτό δυνατό πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “Tόνου Γενικής 
Χρήσης”. Αυτή η λειτουργία από το εργοστάσιο είναι απενεργοποιηµένη. 
 
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “Τόνου Γενικής Χρήσης”  
 
1, Πιέστε το κουµπί [L] στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα “L”. 
2. Πιέστε το κουµπί [9] στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L9       1” Το τελευταίο ψηφίο (1) 
δηλώνει πως η λειτουργία τόνου γενικής χρήσης είναι απενεργοποιηµένη. 
3. Πιέστε το κουµπί [2] µέσα σε διάστηµα 5 δευτερολέπτων από την στιγµή που θα έχετε 
πατήσει το κουµπί [9] για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “Τόνου Γενικής Χρήσης”. 
 
Όταν η λειτουργία “Τόνου Γενικής Χρήσης” είναι απενεργοποιηµένη ο τηλεφωνητής πρέπει να 
ανιχνεύσει ένα τόνο (αναµονής) από την τηλεφωνική γραµµή µέσα σε 1 λεπτό από την στιγµή 
που θα έχει ενεργοποιηθεί. Αν δεν ανιχνευθεί τόνος από την γραµµή στην οθόνη του 
τηλεφωνητή θα εµφανισθεί η ένδειξη “no LInE” και ο φωτισµός του πληκτρολογίου θα 
αναβοσβήνει. Για να επιστρέψει η συσκευή σε θέση αναµονής πιέστε το κουµπί πανικού [Ο] 
για 2 δευτερόλεπτα. 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 
 
Κατά την διάρκεια που ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιηµένος οι τηλεφωνικοί αριθµοί που 
υπάρχουν στην µνήµη του µπορεί να κληθούν µε δύο διαφορετικούς τρόπους. 
 
1. Κάθε αριθµός που υπάρχει στην µνήµη καλείται µια φορά και όταν ολοκληρωθούν όλοι οι 
αριθµοί ο τηλεφωνητής καλεί εκ νέου τον πρώτο αριθµό, στην συνέχεια τον δεύτερο κλπ. Οι 
αριθµοί θα καλούνται κυκλικά για όσες φορές έχετε καθορίσει στην ρύθµιση επανάληψης 
κλήσεων ( ReDIAL.) 
2. Kάθε αριθµός θα καλείται όσες φορές έχετε ορίσει από την ρύθµιση επανάληψης 
κλήσεων (ReDIAL) και στην συνέχεια θα καλείται ο επόµενος. Αν για παράδειγµα έχετε ορίσει 
την επανάληψη κλήσεων σε 3 κάθε τηλεφωνικός αριθµός θα καλείται τρεις φορές πριν κληθεί 
ο επόµενος. Αυτό θα γίνεται ωσότου κληθούν όλοι οι αριθµοί που είναι αποθηκεµένοι στην 
µνήµη της συσκευής.  
 
Για να καθορίσετε την σειρά κλήσεων: 
 
1. Πιέστε το κουµπί [L], στην οθόνη θα εµφανιστεί το γράµµα [L]. 
2.  Πιέστε το κουµπί [0] στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “L0       2” Το τελευταίο ψηφίο (2) 
δηλώνει την σειρά κλήσεων που έχει ορισθεί. Συγκεκριµένα ο αριθµός (2) δηλώνει πως ο 
τηλεφωνητής έχει ρυθµισθεί ώστε να καλεί όσες φορές έχει προγραµµατιστεί το πρώτο 
τηλεφωνικό αριθµό και στην συνέχει να καλεί το δεύτερο (πάλι όσες φορές έχει 
προγραµµατιστεί). 
3.  Για να αλλάξετε την ρύθµιση σειράς κλήσεων πληκτρολογήστε το”1” ή το “2” όταν στην 
οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “L0       2”. 
 
Αν πληκτρολογήσετε 1 ο τηλεφωνητής θα καλεί κάθε αριθµό µια φορά και όταν ολοκληρώσει 
τον πρώτο κύκλο κλήσεων θα ξεκινήσεις το δεύτερο κλπ. Θα γίνουν τόσοι κύκλοι κλήσεων 
όσοι έχουν προγραµµατιστεί στην ρύθµιση επανάληψης κλήσεων. 
Αν πληκτρολογήσετε 2 ο τηλεφωνητής θα καλεί κάθε τηλεφωνικό αριθµό τόσες φορές όσες 
έχετε προγραµµατίσει από την ρύθµιση επανάληψης κλήσεων πριν προχωρήσει στην κλήση 
του επόµενου αριθµού 
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ΣYΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
 
Μπορείτε να συνδέσετε τον τηλεφωνητή µε ένα υπάρχον σύστηµα συναγερµού έτσι ώστε ο 
τηλεφωνητής να ξεκινά την λειτουργία του (διαδικασία κλήσεων) κάθε φορά που ο 
συναγερµός θα διεγείρετε. Υπάρχουν δύο τρόποι να συνδέσετε τον τηλεφωνητή µε ένα 
υπάρχον σύστηµα συναγερµού. 
 
 

 
1. Συνδέστε τον τηλεφωνητή 
µέσω ενός καλωδίου δύο αγωγών 
µε µια επαφή τύπου N.C (Κλειστή 

σε κατάσταση ηρεµίας) 
2. Συνδέστε τον 
τηλεφωνητή µε το 
σύστηµα συναγερµού 
χρησιµοποιώντας ένα 

σένσορα της Skylink (SS 433). 
 
Ακολουθήστε το διάγραµµα που 
υπάρχει σε αυτή την σελίδα για να 

καλωδιώσετε τον τηλεφωνητή µε το υπάρχον σύστηµα συναγερµού. Κάθε φορά που ο 
συναγερµός θα ενεργοποιείται ο τηλεφωνητής θα ξεκινά την διαδικασία κλήσης και µετάδοσης 

των µηνυµάτων. 
 
Αν θέλετε να 
χρησιµοποιήσετε τον 
αισθητήρα SS433 της 
Skylink τοποθετήστε τον 

δίπλα στην σειρήνα του συστήµατος 
συναγερµού. Κάθε φορά που θα 
ενεργοποιείται η σειρήνα ο αισθητήρας θα 
στέλνει σήµα ενεργοποίησης στον 
τηλεφωνητή. Σε αυτήν την περίπτωση δεν 
χρειάζεται καµία καλωδίωση, αρκεί να 
προγραµµατίσετε τον τηλεφωνητή ώστε να 
αναγνωρίζει των αισθητήρα SS 433. 

Πρώτα πρέπει να 
αφαιρέσετε  τον 
βραχυκυκλωτήρα 

Πρώτα πρέπει να 
αφαιρέσετε  τον 
βραχυκυκλωτήρα 


