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Τι είναι το ΗX-1103 
 
Το ΗΧ-1103 είναι μια τηλεφωνική συσκευή GSM που προορίζεται να συνεργάζεται με τον 
τηλεφωνητή ενός συναγερμού σε σημεία που δεν υπάρχει ενσύρματη τηλεφωνική γραμμή. 
Επίσης μπορεί να χρησιμεύσει σαν μονάδα τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω του δικτύου 
GSM αρκεί να συνδεθεί με μια απλή τηλεφωνική συσκευή DTMF. 
 
 
Σημαντική σημείωση: To HX 1103 μπορεί να συνεργάζεται με την μονάδα τηλεφωνητή ενός 
συναγερμού (κλήση στους αριθμούς που είναι προγραμματισμένοι στον τηλεφωνητή του 
συναγερμού και ακρόαση των μηνυμάτων. Δεν μπορεί όμως να έχει πλήρη επικοινωνία με 
κέντρα λήψης σημάτων (δεν μεταδίδει πληροφορίες Contacτ ID ή άλλα πρωτόκολλα που 
χρησιμοποιούν οι σταθμοί λήψης σημάτων)  
 

 
Θύρες σύνδεσης και διακόπτες 
 

 
1. Διακόπτης ενεργοποίησης της συσκευής 
2. Ακροδέκτης σύνδεσης τροφοδοτικού. 
3. Ακροδέκτες σύνδεσης τηλεφωνητή της μονάδας συναγερμού ή μιας 
τηλεφωνικής συσκευής. Προσοχή σε καμία περίπτωση η  συσκευή δεν 
συνδέεται με τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της και σε 
αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η εγγύηση της. 
4. Ακροδέκτης σύνδεσης της κεραίας  
 
Βήματα εγκατάστασης 
 Βεβαιωθείτε πως στο σημείο εγκατάστασης υπάρχει σήμα GSM από τον πάροχο 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιήσετε. 

 Η κάρτα SIM που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να μην ζητά PIN κατά την ενεργοποίηση 
της. (Βάλτε την σε ένα απλό κινητό τηλέφωνο – πριν την εγκαταστήσετε στο ΗX1103- και 
απενεργοποιήστε το αίτημα PIN κατά την εκκίνηση) 

 Toποθετήστε την κάρτα SIM στην 
υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος 
της συσκευής. 

 Συνδέστε την κεραία του HX 1103 
(4)  και τοποθετήστε την σε ένα σημείου 
που εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 
λήψη. 

 Συνδέστε την έξοδο του 
τηλεφωνητή του συναγερμού με την 
θύρα σύνδεσης του τηλεφώνου (3) του 
ΗX1103 

 Συνδέστε το τροφοδοτικό της 
συσκευής. 

 Βάλτε το διακόπτη (1) σε θέση 
ΟΝ. 

 Μετά από περίπου 1 λεπτό η 
συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει. 
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Σημείωση: H συσκευή διαθέτει μπαταρία αυτονομίας ώστε να μπορεί να συνεχίσει να 
λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μικρής διάρκειας. 

 
Δήλωση συμμόρφωσης CE 
Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η συσκευή ΗΧ-1103 συμμορφώνεται προς τις 
ουσιώδεις απατήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΠΔ 44/2002) 
και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη 
διεύθυνση: http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 
 
Σχετικά με την εγγύηση της συσκευής 
Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
http://www.tele.gr/gr/content/terms 
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