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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

SKH-350 CID 

Βασικά χαρακτηριστικά 

� Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF  

� 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση 

διάρκειας συνοµιλίας.  

� 30 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας 

� Φίλτρο 5 ψηφίων προθέµατος  τοπικών κλήσεων 

� Επιλογή µεταξύ παλµικής  και τονικής κλήσης. 

� ∆υνατότητα πληκτρολόγησης αριθµού κλήσης µε κατεβασµένο ακουστικό. 

� ∆ιακόπτης για τον ήχο κουδουνίσµατος 

 

Εγκατάσταση 

1) Τοποθετήσετε την τηλεφωνική συσκευή σε ένα σηµείο που δεν υπάρχει υγρασία και αερίζεται 

επαρκώς. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχει συγκέντρωση εκρηκτικών αερίων στο χώρο εγκατάστασης του  

2) Ενεργοποιήστε την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης από τον πάροχο των τηλεφωνικών υπηρεσιών 

σας. 

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

ακροδέκτη που υπάρχει στο “σώµα” της τηλεφωνικής συσκευής.  

4) Ανοίξτε το κάλυµµα των µπαταριών και εγκαταστήστε 2 µπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στη σωστή πολικότητα (υπάρχει κατάλληλη σήµανση στην υποδοχή των µπαταριών). 

5) Συνδέστε το ένα άκρο του πλακέ καλωδίου µε τον αντίστοιχο άκρο του σώµατος στης συσκευής και 

το άλλο άκρο του καλωδίου µε την πρίζας της τηλεφωνικής εγκατάστασης. 

6) Σηκώστε το ακουστικό, αν έχετε κάνει τις παραπάνω ενέργειες σωστά θα ακούσετε το τόνο 

αναµονής του τηλεφωνικού δικτύου ή του  τηλεφωνικού κέντρου. 

 

Ρυθµίσεις µενού 

Χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό πιέστε το κουµπί SET για να βάλετε τη συσκευή σε κατάσταση 

προγραµµατισµού. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το µήνυµα “SET 1 DATE” (καθορισµός ηµεροµηνίας). 

Πιέζοντας το κουµπί UP (^) θα µεταβείτε στις επόµενες ρυθµίσεις, πιέζοντας ξανά SET θα ρυθµίσετε την 

ένδειξη ηµεροµηνίας. Όταν έχετε ολοκληρώσει την ρύθµισης πιέστε ξανά το SET για να σωθούν οι νέες 

ρυθµίσεις και να προχωρήσετε στην επόµενη ρύθµιση. 

Για όλες τις ρυθµίσεις που ακολουθούν πιέζοντας SET ρυθµίζετε ή σώζετε µια, πιέζοντας το UP (^)  

αλλάζετε µια ρύθµιση πιέζοντας DEL βγαίνετε από την διαδικασία ρυθµίσεων. 

Ρύθµιση ηµεροµηνίας & ώρας 

Πιέστε το κουµπί  SET για να µπείτε στο µενού ρυθµίσεων 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ρύθµιση   : SET 1 DATE  

Πιέστε ξανά το κουµπί SETστην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη έτους ”2003”. 

Χρησιµοποιήστε το κουµπί UP (^)   για να ρυθµίσετε την σωστή ένδειξη έτους/µήνα/ηµέρας/ 

ώρας/λεπτών της ώρας (Month /Day/Hour/Minute). 

Στη συνέχεια πιέστε το κουµπί  SET για να σωθούν οι νέες ρυθµίσεις ώρας & ηµεροµηνίας. 
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Καθορισµός κωδικού περιοχής 

(Αυτή η ρύθµιση δεν είναι χρήσιµη για το ελληνικό τηλεφωνικό δίκτυο) 

Μετά τον καθορισµό της ηµέρας και της ώρας στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “SET 2 CODE” 

Πιέστε το κουµπί SET για να µπείτε σε αυτό το µενού. 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη CODE ----- 

Χρησιµοποιήστε το κουµπί UP (^)    για να καθορίσετε το κωδικό κλήσης της περιοχής σας. 

Πατήστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό περιοχή που έχετε εισάγει. 

 

Καθορισµός προθέµατος κλήσης µέσω τηλεφωνικού κέντρου 

(Αυτή η ρύθµιση είναι χρήσιµη µόνο όταν η συσκευή χρησιµοποιείτε µέσω τηλεφωνικού 

κέντρου) 

Μετά την ρύθµιση του  κωδικού περιοχής στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “SET 3 PCODE”  

Πιέστε το κουµπί  SET για να µπείτε στο µενού ρύθµισης 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη  : PCODE --,    

Χρησιµοποιήστε το κουµπί UP (^)    για να καθορίσετε το κωδικό κλήσης µέσω του κέντρου (π.χ αν για 

να κάνετε µια εξωτερική κλήση µέσω του κέντρου πρώτα πληκτρολογείτε 9) εισάγετε τον αριθµό 9. 

Στη συνέχεια πιέστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να προχωρήσετε στην 

επόµενη ρύθµιση. 

 

Σηµείωση: Mετά την ρύθµιση αυτής της παραµέτρου όταν καλείτε µια κλήση που έχει αποθηκευτεί 

στην µνήµη εισερχοµένων  κλήσεων η συσκευή θα καλεί αυτόµατα πρώτα τον αριθµό που έχετε 

προγραµµατίσει για να σας δώσει το κέντρο εξωτερική γραµµή. 

 

Καθαρισµός AUTO IP – 

(Αυτή η ρύθµιση δεν είναι ενεργή στην συγκεκριµένη συσκευή)  

Πατήστε ξανά SET για να την παρακάµψετε. 

 

Επιλογή παλµικής τονικής λειτουργίας 

(Για την Ελλάδα αυτή η ρύθµιση προτείνεται να είναι ΤΟΝΕ) 

Μετά την παράκαµψη της ρύθµισης  AUTO IP, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη  “SET 5 P-T”  

Πιέστε το κουµπί SET για να µπείτε στο µενού. 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη   : TONE -,    

Αν θέλετε χρησιµοποιήστε το κουµπί UP (^)    για να αλλάξετε τη ρύθµιση . 

Στη συνέχεια πιέστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

Κανονική λειτουργία 

Πώς να δείτε τις εισερχόµενες κλήσεις 

Με το ακουστικό πάνω στη συσκευή πιέστε διαδοχικά το κουµπί UP (^)  για να δείτε τις εισερχόµενες 

κλήσεις.    

Όταν φτάσετε στη τελευταία εισερχόµενη κλήση θα εµφανιστεί η ένδειξη “---- END----”. 

Όταν δέχεστε µια εισερχόµενη κλήση στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη “NEW”  αν ο αριθµός υπάρχει 

ήδη στην µνήµη στην οθόνη εµφανίζεται το εικονίδιο “REP”. 

 

Πώς να δείτε τις εξερχόµενες κλήσεις 

Με το ακουστικό πάνω στη συσκευή πιέστε το κουµπί OUT επαναλαµβανόµενα για να δείτε τις 
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εξερχόµενες κλήσεις. 

Για να κάνετε µια κλήση σε έναν από τους αριθµούς που έχουν αποθηκευτεί στη 

µνήµη. 

Με το ακουστικό πάνω στη συσκευή χρησιµοποιήστε τα κουµπιά  UP /OUT για να επιλέξετε τον αριθµό 

που θέλετε. 

Πιέστε το κουµπί REDIAL και σηκώστε το ακουστικό. 

Πληκτρολόγηση αριθµού χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό 

Χωρίς να σηκώστε το ακουστικό πληκτρολόγησε τον αριθµό που θέλετε να καλέσετε, στη συνέχεια πιέστε 

το κουµπί REDIAL. Σηκώστε το ακουστικό όταν ανάψει το ενδεικτικό led. 

Αν έχετε πατήσει λάθος αριθµό πιέστε το κουµπί DEL. 

 

∆ιαγραφή ενός αριθµού από τη µνήµη 

Είτε µε κατεβασµένο είτε µε ανεβασµένο το ακουστικό χρησιµοποιήστε τα κουµπιά  

UP  και  OUT  για να επιλέξετε τον αριθµό που θέλετε να διαγράψετε. 

Όταν έχετε επιλέξει τον αριθµό πιέστε το  DEL για να διαγραφεί ο αριθµός που επιλέξατε. 

Προσοχή πιέζοντας το DEL για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα θα διαγραφούν όλοι οι αριθµοί που έχουν 

αποθηκευτεί στη µνήµη.  

 

Αυτόµατο χρονόµετρο 

Όταν κάνετε µια κλήση θα εµφανιστεί η ένδειξη 00-00 και το χρονόµετρο θα αρχίσει να µετρά. 

Η ένδειξη της διάρκειας της κλήσης παραµένει στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα µετά το τέλος της κλήσης. 

 

∆ιακόπτης επιλογής παλµική ή τονικής λειτουργίας 

Ο συρόµενος διακόπτης στο πλάι της συσκευής έχει δυο θέσεις  P και T επιλέξτε P για παλµική 

λειτουργία και Τ για τονική (συνίσταται). 

 

∆ιακόπτης επιλογής έντασης κουδουνίσµατος 

Στη θέση  HI το κουδούνισµα ακούγεται δυνατά, αντίστοιχα στη θέση LO το κουδούνισµα ακούγεται πιο 

σιγά. 

 

• 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 

 



Στοιχεία κατασκευαστή
SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD
Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial 
Zone,He’ao Village,Henggang Town,Shenzhen 518112,China

 


