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Οδηγίες χρήσης 

Τηλεφωνική συσκευή SKH-350B 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

• ∆υνατότητα επανάληψης κλήσης αριθµού 

• Λειτουργία Flash 

• Λειτουργία σίγασης 

• Λειτουργία προσωρινής παύσης 

• Ενδεικτικό κουδουνίσµατος 

• Ρύθµιση έντασης κουδουνίσµατος 

• ∆υνατότητα επιλογής παλµικής-τονικής λειτουργίας 

• Στερεώνεται στον τοίχο 

• Οδηγίες  ασφαλείας 
1. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες και 

δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν. 

2. Το  τηλέφωνο  είναι µια ηλεκτρική συσκευή µην το χρησιµοποιείτε όταν έχει πέσει σε νερό. Αν σας 

πέσει  κατά  λάθος πρώτα αποσυνδέστε το από την τηλεφωνική πρίζα και µετά σηκώστε το. 

3. Μην τοποθετείται το τηλέφωνο κοντά σε λουτρά ή ντους ή σε περιβάλλον µε αυξηµένη υγρασία, 

υπάρχει  κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας. 

4. Αποσυνδέστε  το  τηλέφωνο από την τηλεφωνική πρίζα πριν το καθαρίσετε µε ένα στεγνό πανί. 

Ποτέ µη χρησιµοποιείτε σπρέι ή χηµικά για τον  καθαρισµό του. 

5. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο σε σηµεία όπου υπάρχει υπόνοια πως υπάρχει διαρροή 

κάποιου εκρηκτικού αερίου. 

6. Ποτέ  µην ανοίξετε την τηλεφωνική συσκευή, στο εσωτερικό της υπάρχουν σηµεία που έχουν 

υψηλή τάση.  Υπάρχει  κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας. 

Εγκατάσταση 

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα στεγνό και καλά αεριζόµενο σηµείο.  Είναι σηµαντικό να µην 

υπάρχει  συγκέντρωση εκρηκτικών αερίων στο χώρο εγκατάστασης. 

Συνδέστε το ένα άκρο του σπιράλ καλωδίου στο ακουστικό και το άλλο του άκρο στον αντίστοιχο 

ακροδέκτη που υπάρχει στο “σώµα” της τηλεφωνικής συσκευής. Συνδέστε το ένα άκρο του πλακέ 

καλωδίου µε τον αντίστοιχο άκρο του σώµατος της συσκευής και το άλλο άκρο του καλωδίου µε την πρίζα 

της τηλεφωνικής εγκατάστασης. 

2. Αν έχετε κάνει σωστά τις συνδέσεις θα ακούσετε το τόνο αναµονής του τηλεφωνικού δικτύου. 

Περιεχόµενα συσκευασίας 

Τηλεφωνική συσκευή Ακουστικό Σπιράλ καλώδιο Πλακέ καλώδιο Οδηγίες χρήσης 
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Χρήση συσκευής 

1. Λειτουργία σίγασης (MUTE) 

Κατά τη διάρκεια συνοµιλίας αν δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνοµιλητής σας πιέστε το κουµπί MUTE και 

κρατήστε το πατηµένο. Ο συνοµιλητής σας θα µπορεί να σας ακούσει ξανά, όταν αφήσετε το κουµπί 
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MUTE. 

2. Λειτουργία Επανάληψης κλήσης (REDIAL) 

Σηκώστε το ακουστικό και στη συνέχεια πιέστε το κουµπί REDIAL για να κληθεί αυτόµατα το νούµερο 

που είχατε καλέσει την τελευταία φορά.  

3. Λειτουργία πίεση του άγκιστρου (FLASH)  

Όταν η γραµµή είναι κατειληµµένη ή πληκτρολογείτε λάθος νούµερο πιέστε το άγκιστρο ή το κουµπί 

FLASH για να κλείσει η γραµµή και να επαναλάβετε την κλήση.  

4. Λειτουργία παύσης (PAUSE) 

Ενώ καλείται έναν αριθµό πιέζοντας το PAUSE εισάγετε µια προσωρινή παύση 3.6 δευτερολέπτων. Μετά 

από 3.6 δευτερόλεπτα επαναλαµβάνεται η κλήση. 

5. ∆ιακόπτης επιλογής έντασης κουδουνίσµατος 

Θέστε το διακόπτη µε την ένδειξη “RINGER SWITCH”  στη θέση  ‘Hi’ ή ‘Lo’ position για να ρυθµίσετε 

την ένταση κουδουνίσµατος σε υψηλή ή χαµηλή στάθµη αντίστοιχα. 

6. ∆ιακόπτης παλµικής η τονικής λειτουργίας  

Για την Ελλάδα πρέπει να θέσετε το διακόπτη στη θέση Τ.  

 

Στερέωση της συσκευής στο τοίχο 

Χρησιµοποιήστε βίδες 6mm για να ανοίξετε οπές για τη στερέωση της συσκευής στο τοίχο.  

Για να ασφαλίζει το ακουστικό σε κάθετη θέση χρησιµοποιήστε το “γλωσσίδι”  που υπάρχει στην 

υποδοχή του ακουστικού. 

Επίλυση πιθανών προβληµάτων 

Ο συνοµιλητής σας ακούει καθόλου ή ελάχιστα 

Ελέγξετε τη σύνδεση του ακουστικού. 

Η συσκευή δεν λειτουργεί 

Αποσυνδέστε το τηλέφωνο, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και συνδέστε τα εκ νέου όπως αναφέρεται στις 

οδηγίες χρήσης. 

∆εν ακούγεται κουδούνισµα ή τόνος κλήσης 

Ελέγξετε τη σύνδεση του καλωδίου που συνδέει τη συσκευή µε τη τηλεφωνική πρίζα. 

 Ελέγξετε τη σύνδεση του σπιράλ καλωδίου µε το ακουστικό. 

 Ελέγξετε αν λειτουργεί κανονικά η τηλεφωνική γραµµή χρησιµοποιώντας µια άλλη συσκευή. 

Αφαιρέστε άλλες συσκευές που τυχόν υπάρχουν συνδεδεµένες στην ίδια γραµµή. 

Συντήρηση 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σηµείο που τη χτυπά άµεσα το ηλιακό φως. 

Μην  τοποθετείτε  τη συσκευή σε σηµείο που υπάρχει πολύ υψηλή ή πολύ χαµηλή θερµοκρασία. 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που υπάρχει έντονη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 

(ασύρµατα  ρούτερ, φούρνοι µικροκυµάτων κλπ).  

Ποτέ  µη χρησιµοποιείτε  υγρά ή σπρέι για να καθαρίσετε τη συσκευή. 

Πάντα  να εγκαθιστάτε τη συσκευή σε µια επίπεδη καθαρή επιφάνεια.  

 

• ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

• ΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΛΠ 

• ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ http://www.tele.gr/ 

• ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  

• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ service@tele.gr 
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