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ΟΔΗΓΙΕ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Απηό ην πξντόλ είλαη κηα δηπιή (DTMF / FSK) ζπκβαηή θιήζε νζόλεο ζύκθσλα κε ην πιεθηξνιόγην, ην 

ηειέθσλν, ε εκθάληζε ηνπ κεραλήκαηνο γελλαηόδσξε, λέα, ζηαζεξή απόδνζε, κνλαδηθή ιεηηνπξγία, εύθνιν 

ζηε ρξήζε. Πξνθεηκέλνπ λα παίμεηε θαιύηεξα ζηνπο ληόπηνπο αλώηεξεο ιεηηνπξγίαο, δηαβάζηε ηηο νδεγίεο 

πξηλ από ηε ρξήζε. 

1. ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: 
• Δηπιό ζύζηεκα DTMF / FSK Αλαγλώξηζε θιήζεο (απηόκαηε αλαγλώξηζε) 
• Αξηζκόο θιήζεο θαη ώξα ηεο εγγξαθήο θιήζεο 50 νκάδεο (8) ή 32 νκάδεο (16) 
• Έμνδνο νκάδα 14 (8) ή Οκάδα 8 (16) θαη ερνγξάθεζε ρξόλνπ νκηιίαο 
• Εκθάληζε εκεξνκελίαο θαη εβδνκάδαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ξπζκηδόκελε ζηάζκε θσηεηλόηεηαο LCD 5 
• 1 - 99 ώξεο DND 
• 16 ζπλήζεηο επηινγέο θνπδνπληζκνύ 
• Έληαζε ήρνπ θνπδνπλίζκαηνο ξπζκίζεσλ ινγηζκηθνύ, πιήθηξν θνπδνπληζκνύ ήρνπ θνπδνπληζκνύ θαη 
έληαζε ερείνπ ρσξίο ην δηαθόπηε 
• Ηιεθηξνληθέο ξπζκίζεηο αληηθιεπηηθνύ ινγηζκηθνύ. πξναηξεηηθό καιαθό ζεη P / T, δελ ρξεηάδεηαη λα 
αιιάμεηε 
• Λεηηνπξγία θιεηδώκαηνο πιήθηξσλ Λεηηνπξγία θιεηδώκαηνο πιηθνύ 4 ηαρπηήησλ θαη 2 ηαρπηήησλ. 
• Επηινγή ρξόλνπ FLASH 90/95/100/120/180/300/600/1000ms 
• 3 νκάδεο νξίδνπλ ζπλαγεξκό, θάζε δηαθνξεηηθό μππλεηήξη αθνύγεηαη 
• ιεηηνπξγία HOLD ελζσκαησκέλε κνπζηθή θαη ην κεράλεκα ζεθώλεη απηόκαηα αλειθπζηήξα 
• Ξεράζηε λα θιείζεηε κηα θαθή γξακκή ή λα θιείζεηε, ηελ απηόκαηε γξακκή θιεηζίκαηνο (ρσξίο παξεκβνιέο 
ζνξύβνπ γξακκήο) 
• Έμππλε γξακκή κε νθηώ κέηξα από ηηο ξπζκίζεηο 
• 8 ηνπηθό ζύλνιν θσδηθώλ, ε θιήζε απηόκαηα θηιηξάξεη 
2. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Καηάζηαζε αγθίζηξνπ παηήζηε ην πιήθηξν Set γηα λα εηζέιζεηε ζηελ θαηάζηαζε ξύζκηζεο, LCD νζόλε SET 
12345678, ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ηα αξηζκεηηθά πιήθηξα ή παηήζηε ην πιήθηξν βέινπο πξνο ηα πάλσ ή 
θάησ γηα λα επηιέμεηε ηηο επηινγέο ξύζκηζεο, ε νζόλε LCD εκθαλίδεη ηαπηόρξνλα ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ξύζκηζεο, γηα έμνδν από έλαλ θαηάινγν, παηήζηε ηα αξηζκεηηθά πιήθηξα ή 
αλαδεηήζηε ηα πιήθηξα επάλσ θαη θάησ γηα λα επηιέμεηε ην επόκελν ζηνηρείν ξύζκηζεο. (Όηαλ 
ρξεζηκνπνηείηε ην πιήθηξν βέινπο πξνο ηα πάλσ θαη θάησ γηα λα επηιέμεηε ην ζηνηρείν ξύζκηζεο, γηα λα 
εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ξύζκηζεο ππό κελνύ, ξπζκίζηε ηα πιήθηξα ξύζκηζεο θαη παηήζηε ην πιήθηξν βέινπο 
πξνο ηα θάησ γηα λα επηιέμεηε κόλν εδώ γηα λα επηιέμεηε ην ζηνηρείν ξύζκηζεο αξηζκεηηθά πιήθηξα). Σα 
ζηνηρεία ξύζκηζεο έρνπλ σο εμήο: 
2.1.1 Ρύζκηζε εκεξνκελίαο / ώξαο: Πηέζηε ην θνπκπί ξύζκηζεο γηα λα επηιέμεηε 1, ε νζόλε LCD ζα 
πξνθιεζεί 1-DATE, 2-CL. Επηιέμηε 1 γηα λα εηζάγεηε ηε ξύζκηζε εκεξνκελίαο, αλαηξέμηε ζηε γξακκαηνζεηξά 
πνπ αλαβνζβήλεη, ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηε απεπζείαο ηνλ αξηζκό θαη, ζηε ζπλέρεηα, νξίζηε ην θνπκπί γηα 
επηβεβαίσζε. ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο νξίδεηαη όηαλ ην πξόγξακκα πξνζδηνξίζεη απηόκαηα ηελ 
εβδνκάδα, επηιέμηε 2 γηα λα εηζαγάγεηε ηε ξύζκηζε ώξαο, ηε κέζνδν ξύζκηζεο γηα λα νξίζεηε ηελ ίδηα 
εκεξνκελία. Παηήζηε ην πιήθηξν Handsfree γηα έμνδν. 
2.1.2 Επηινγή επηινγήο θνπδνπληζκνύ θαη ξύζκηζε έληαζεο ήρνπ: Πηέζηε ην πιήθηξν Setup γηα λα επηιέμεηε 
2, ε LCD ζα ζαο πξνεηδνπνηήζεη r 1t 2vip 3vol, επηιέμηε 1 γηα λα εηζάγεηε ηνπο γεληθνύο ήρνπο θιήζεο, ηνλ 
ηύπν θιήζεο νζόλεο LCD 01 θαη παηήζηε ην πιήθηξν βέινπο πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ γηα λα 
επηιέμεηε ηνλ ήρν θιήζεο , παηήζηε ην θνπκπί ξύζκηζεο γηα επηβεβαίσζε, παηήζηε ην πιήθηξν δηαγξαθήο 
γηα λα επηζηξέςεηε ζηνλ πξνεγνύκελν θαηάινγν. επηιέμηε 2 γηα λα εηζάγεηε ηνπο ήρνπο θιήζεο VIP, ηνλ 
δαθηύιην νζόλεο LCD vip 01, ε κέζνδνο ξύζκηζεο είλαη ν ίδηνο γεληθόο ηόλνο θνπδνπληζκνύ. επηιέμηε 3 γηα 
λα εηζάγεηε ηνλ έιεγρν έληαζεο ήρνπ θιήζεο, ν ήρνο θιήζεο 03 ηεο νζόλεο LCD, κέρξη λα θιείζεηε ηα 
πιήθηξα γηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ θνπδνπλίζκαηνο, παηήζηε ην πιήθηξν αλνηρηήο αθξόαζεο γηα 
έμνδν. 
2.1.3 Ρύζκηζε ζπλαγεξκνύ: Πηέζηε ην πιήθηξν Setup γηα λα επηιέμεηε 3, ε νζόλε LCD ζα ζαο 
πξνεηδνπνηήζεη AL 1-2-3, επηιέμηε 1 γηα λα εηζέιζεηε ζηελ πξώηε ξύζκηζε μππλεηεξηνύ, LCD νζόλε ALAR 
OFF, αλαηξέμηε ζηελ Άκεζε Είζνδνο OFF, αλαβνζβήλεη ε ώξα αθύπληζεο, "γηα λα επηβεβαηώζεηε, γηα λα 
απελεξγνπνηήζεηε ην μππλεηήξη παηήζηε ην θνπκπί Ρύζκηζε γηα λα επηιέμεηε κηα νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
θιείζεηε κε ην πιήθηξν βέινπο πάλσ θαη θάησ γηα λα επηιέμεηε OFF. ην ίδην κε ηηο άιιεο 2 νκάδεο νκάδσλ 
ξπζκίζεσλ γηα πξώηε θνξά. κηα πξώηε ξύζκηζε ελόο ζπλαγεξκνύ γηα έλαλ εθάπαμ, 2 θαη 3 εκεξήζην 
ζπλαγεξκό, ηνλ ζπλαγεξκό, παηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γηα λα ζηακαηήζεηε. 
2.1.4 Μελ ελνριείηε ηε ξύζκηζε ώξαο: παηήζηε ην πιήθηξν Set γηα λα επηιέμεηε 4, ε νζόλε LCD εκθαλίδεη 
off_r 
0- 00, αλαβνζβήλεη ν ρξόλνο εηζαγσγήο γξακκαηνζεηξάο (κέγηζην 99, κέγηζην 59 βαζκνί) κεηά ην πάηεκα 
ηνπ πιήθηξνπ Set, παηήζηε ην πιήθηξν Delete γηα έμνδν από ην Free, αθνύ ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία 



disturb, ε νζόλε LCD ζα εκθαλίζεη ην DND ζην 00-00 κεηά ηελ απηόκαηε αληίζηξνθε κέηξεζε αθύξσζε 
DND, παξαιαβή ηειεθώλνπ ή έμνδνο hands-free DND. Καηά ηε δηάξθεηα θιήζεσλ DND ρσξίο ρηύπεκα 
(εθηόο από ηνλ αξηζκό VIP), 
2.1.5 επηινγή εηδηθήο ιεηηνπξγίαο: Παηήζηε ην πιήθηξν Setup γηα λα επηιέμεηε 5, ε νζόλε LCD ζα ζαο 
πξνεηδνπνηήζεη 1-f 2-pt 3-d 4-f, επηιέμηε 1 γηα λα εηζαγάγεηε ηε ξύζκηζε ηνπ ρξόλνπ θιαο, ε νζόλε LCD 
αλαβνζβήλεη 600 θαη ζηε ζπλέρεηα πηέζηε ην πιήθηξν βέινπο Επηιέμηε ρξόλν θιαο. Ο ρξόλνο αλακνλήο 
είλαη: 90,95,100,120,180,300,600,1000ms; επηιέμηε 2 γηα λα εηζάγεηε ηνλ κεηαηξνπέα P-T, ηελ έλδεημε LCD 
pt tone θαη, ζηε ζπλέρεηα, πηέζηε ην πιήθηξν βέινπο πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ γηα λα επηιέμεηε ηε 
ιεηηνπξγία θιήζεο, ηελ αξρηθή ηηκή ηεο θαηάζηαζεο ηόλνπ θιήζεο. Η επηινγή 3 έρεη ξπζκηζηεί γηα λα παίμεη 
ζηελ θινπή, ε νζόλε LCD είλαη ππεξαζπηζκέλε παηώληαο ην πάλσ ή θάησ βέινο γηα λα επηιέμεηε on / off. 
(Κσδηθόο αζθαιείαο * #). 
2.1.6 Σνπηθόο θσδηθόο θαη θαζνξηζκόο θσδηθνύ: Πηέζηε ην πιήθηξν Setup γηα λα επηιέμεηε 6, ε νζόλε LCD 
ζα πξνθιεζεί 1- LOC 2-OL επηιέμηε 1 γηα λα εηζαγάγεηε ηελ ηνπηθή ξύζκηζε θσδηθνύ, ζέζε LCD νζόλε ε 
απηό άκεζε εηζαγσγή από 1 έσο 8 ςεθία πηέζηε ην πιήθηξν Set γηα επηβεβαίσζε. Γηα λα αθπξώζεηε ηνλ 
ηνπηθό θσδηθό, όηαλ ε ιεηηνπξγία εηζαγσγήο, παηήζηε ην πιήθηξν Δηαγξαθή γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ αξηζκό 
πνπ εηζαγάγαηε, παηήζηε ην πιήθηξν Set γηα επηβεβαίσζε. Επηιέμηε 2 γηα λα εηζαγάγεηε ην ζύλνιν θσδηθώλ, 
ηελ νζόλε εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη ηε κέζνδν ηνπηθνύ θσδηθνύ ξύζκηζεο γηα ηνλ ίδην ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
κπνξείηε λα αθπξώζεηε ηνλ θσδηθό, παηήζηε ην επάλσ ή θάησ βειάθη γηα λα επηιέμεηε OFF. 
2.1.7 Ρύζκηζε θσηεηλόηεηαο LCD: Παηήζηε ην πιήθηξν Setup γηα λα επηιέμεηε 7, ε νζόλε LCD ζα εκθαλίζεη 
ην LCD con 4, ζηε ζπλέρεηα πηέζηε ην πιήθηξν βέινπο γηα λα ξπζκίζεηε ηε θσηεηλόηεηα LCD, ε 
πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη επίπεδν 4, ζπλνιηθά πέληε. 
2.1.8 Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο IP: Πηέζηε ην πιήθηξν Setup γηα λα επηιέμεηε 8, ε LCD ζα ζαο πξνεηδνπνηήζεη 1-
au 2-3-ip, ζα επηιέμεηε 1 γηα λα εηζαγάγεηε ηελ απηόκαηε ξύζκηζε IP, ε LCD νζόλε ζα απελεξγνπνηεζεί θαη 
ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην επάλσ ή θάησ βέινο γηα λα επηιέμεηε IP αξηζκνί, αξηζκόο IP IP1, IP2,17909, 
17908, 193, 17911, 17921, 17931, 17951, 17991, 068, 96300, 96333, 196, 190, 17969,197. ε πξνεπηινγή 
είλαη απελεξγνπνηεκέλε. (IP1.1P2 ξπζκίζεηε ρεηξνθίλεηα ηνλ θσδηθό IP)? (ην κεράλεκα ρσξίο ρεηξνθίλεηε 
ιεηηνπξγία IP) 
2.2 ιεηηνπξγία ιεηηνπξγίαο αγθίζηξνπ 
2.2.1 Επαλάθιεζε: ηνλ αξηζκό πξνεπηινγήο ή ζε αλαδήηεζε παηήζηε ην πιήθηξν επηζηξνθήο γηα λα 
θαιέζεηε ηνλ επηιεγκέλν αξηζκό. Εάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε "0" πξηλ από ηνλ αξηζκό, παηήζηε 
παξαηεηακέλα ην θνπκπί "πίζσ" γηα 3 δεπηεξόιεπηα. 
2.2.2 εξσηήζεηο: ην άγθηζηξν ή ην άγθηζηξν, πηέζηε ην πιήθηξν επάλσ ή πξνο ηα θάησ γηα λα δείηε ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ θαινύληνο. ζε θαηάζηαζε αγθίζηξνπ, παηήζηε ην πιήθηξν # γηα ηξία δεπηεξόιεπηα, 
κπνξείηε λα εηζάγεηε γξήγνξα ηα εξσηήκαηα θαηάζηαζεο. 
2.2.3 Εμεξρόκελε εξώηεζε: ηελ θαηάζηαζε αγθίζηξνπ ή εθηόο ζύλδεζεο, παηήζηε ην πιήθηξν γηα λα 
εηζάγεηε ην εξώηεκα ζε κηα θαηάζηαζε εμεξρόκελεο αλαδήηεζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε ηα πιήθηξα 
πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ γηα λα βξείηε Εμεξρόκελεο πιεξνθνξίεο. on-hook mode, παηήζηε ην 
πιήθηξν * γηα 3 δεπηεξόιεπηα, γξήγνξε πξόζβαζε ζην ειεθηξηθό ξεύκα. 
2.2.4 Κιήζε πξηλ από ην άγθηζηξν: ε θαηάζηαζε αγθίζηξνπ, εηζάγεηε απεπζείαο ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ, εάλ 
ην ζθάικα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ δηαγξαθήο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ 
αξηζκνύ, κπνξείηε λα πάξεηε ην ηειέθσλν ή απεπζείαο ζηνλ αξηζκό πνπ θαιέζαηε Παηήζηε ην πίζσ (ην 
παθέην αλνηρηήο ζπλνκηιίαο κπνξεί λα αληρλεπζεί θαηά ηελ θιήζε), παηήζηε παξαηεηακέλα 3 δεπηεξόιεπηα 
γηα λα επηζηξέςεηε ζην 'O'. 
2.2.5 Δηαγξαθή ιεηηνπξγίαο: Εηζάγεηε ηνλ αξηζκό ζηελ θαηάζηαζε, κπνξείηε λα εηζάγεηε ην πιήθηξν 
Δηαγξαθή γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ ιάζνο αξηζκό. αλαηξέμηε ζηνλ αξηζκό παξαθνινύζεζεο, ην δηαζέζηκν 
πιήθηξν δηαγξαθήο γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ ηξέρνληα αξηζκό θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ή παηήζηε ην θνπκπί γηα 
3 δεπηεξόιεπηα γηα λα δηαγξάςεηε όινπο ηνπο εηζεξρόκελνπο ή εμεξρόκελνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ. 
2.2.6 VIP Store: πηέζηε ην πιήθηξν βέινπο πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ γηα λα αλαδεηήζεηε έλαλ αξηζκό 
ηειεθώλνπ, παηήζηε ην βξόρν έληαζεο ή ην VIP κπνξεί λα απνζεθεύζεη ή λα αθπξώζεη ηνλ αξηζκό ησλ VIP 
αξηζκώλ (εκθαλίδεηαη ην ζύκβνιν θιεηδώκαηνο νζόλεο γηα ηε ξύζκηζε αξηζκώλ VIP). 
2.2.7. Ρύζκηζε κεηαηξνπήο P / T Εηδηθήο Λεηηνπξγίαο: ε θαηάζηαζε αλακνλήο, παηήζηε ην πιήθηξν "1" γηα 
20 δεπηεξόιεπηα (15 δεπηεξόιεπηα, ε νζόλε "απνζήθεπζε", 5 δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ 
θαηάζηαζε αλακνλήο, θιεηδί 20 δεπηεξόιεπηα, ε πξνεπηιεγκέλε θιήζε ηόλνπ) 
Πιήξεο θιεηδαξηά: ε θαηάζηαζε αλακνλήο, παηήζηε ην πιήθηξν "2" γηα 50 δεπηεξόιεπηα (εκθάληζε 
"απνζήθεπζε", 5 δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ θαηάζηαζε αλακνλήο, ε ξύζκηζε είλαη επηηπρήο ζε 
45 δεπηεξόιεπηα, αθύξσζε νιόθιεξεο ηεο θιεηδαξηάο, παηήζηε ην πιήθηξν " δεπηεξόιεπηα, ε παξαπάλσ 
νζόλε είλαη απελεξγνπνηεκέλε από πξνεπηινγή) 
Κιείδσκα 9: ε θαηάζηαζε αλακνλήο παηήζηε ην πιήθηξν "9" γηα 50 δεπηεξόιεπηα (εκθάληζε "απνζήθεπζε" 
ζε 45 δεπηεξόιεπηα, 5 δεπηεξόιεπηα πίζσ ζηελ θαηάζηαζε αλακνλήο, ξύζκηζε επηηπρώο, 9 αθύξσζε 
θιεηδώκαηνο, παηήζηε ην πιήθηξν "9" 50 δεπηεξόιεπηα, είλαη απελεξγνπνηεκέλε από πξνεπηινγή) 
θιείδσκα 0: ε θαηάζηαζε αλακνλήο, παηήζηε ην πιήθηξν "0" γηα 50 δεπηεξόιεπηα (εκθάληζε 
"απνζήθεπζεο" ζε 45 δεπηεξόιεπηα, 5 δεπηεξόιεπηα πίζσ ζηελ θαηάζηαζε αλακνλήο, ξύζκηζε επηηπρώο, 0 
αθύξσζε θιεηδώκαηνο, παηήζηε ην πιήθηξν "0" 50 δεπηεξόιεπηα, από πξνεπηινγή) 



Εντολι FLASH: κατάςταςθ αναμονισ, πατιςτε * P * 10P # 90ms; * P * 11P # 95ms; * P * 12P # 100ms; * P * 13P # 
120ms; 
* P * 14P # 180ms; * Ρ * 15Ρ # 300ms; * P * 16P # 600ms; * P * 17P # 1000ms, 600ms προεπιλογι 
2.3- Λειτουργία γάντηου 
2.3.1 Μουςικι ςε αναμονι: πιζςτε το πλικτρο Hold για να ειςάγετε τθ μουςικι ςε αναμονι, διατθρϊντασ τθ μουςικι 
που ακοφγεται, τότε μπορείτε να κλείςετε το ακουςτικό -> επαναςυνδεκείτε, αφιςτε τα μουςικά ςταματά να 
χειρίηονται αυτόματα τθν κλιςθ. -► Πατιςτε το Άγκιςτρο για να διατθριςετε τισ μουςικζσ λιψεισ, ειςάγετε τθν 
κατάςταςθ του θχείου. 
2.3.2 Αυτόματθ IP: χριςθ μετά τθ ρφκμιςθ του ςτοιχείου 8 των αυτόματων ρυκμίςεων IP και επιλογι του αρικμοφ IP, 
τερματιςμοφ κλιςθσ, ανάκτθςθσ του τθλεφϊνου ι κλιςθσ, όταν ο πρϊτοσ αρικμόσ είναι "0" προςτίκεται αυτόματα 
πριν από τον αρικμό Ο αρικμόσ IP που ορίςατε, όπωσ θ χριςθ του O 'είναι πίςω, κα προςκζςει τον αρικμό IP που 
ζχει οριςτεί. 
2.3.3 Ελεφκερθ λειτουργία IP: τθν κατάςταςθ αυτόματθσ κατάςταςθσ IP, off-hook πριν από τθν κλιςθ Πατιςτε το 
πλικτρο Delete ςτο 0, με αρικμοφσ IP δεν κα πάει, και απευκείασ κλιςθ ζξω? Εάν εμφανίςετε τον κωδικό πριν από 
τθν κλιςθ με το άγκιςτρο, πατιςτε το πλικτρο διαγραφισ και κα φιλτραριςτεί. 
2.3.4 λειτουργία όγκου: 
A: Κατάςταςθ Πατιςτε για να χειριςτείτε τθ λειτουργία λιψθσ λαβισ λιψθσ, ςυνολικά τρία αρχεία (θ προεπιλογι 
είναι 3 αρχεία, το μζγιςτο αρχείο) Πατιςτε για κφκλο για να ρυκμίςετε τθν ζνταςθ. 
B. Πιζςτε για hands-free, θ ςυνομιλία hands-free διακζτει ςυνολικά τρία αρχεία (θ προεπιλογι είναι 3 αρχεία, το 
μζγιςτο αρχείο) Πατιςτε για κφκλο για να ρυκμίςετε τθν ζνταςθ. 
Για να ρυκμίςετε τον κφκλο ζνταςθσ (μεγάλο, μεςαίο, μικρό, απενεργοποιθμζνο), πατιςτε για να ρυκμίςετε τθν 
ζνταςθ του ιχου (ςυνολικά 4 αρχεία, το μζγιςτο αρχείο). 
2.3.5 Βαςικά χαρακτθριςτικά MUTE ςίγαςθσ: 
Απενεργοποίθςθ, πατιςτε το πλικτρο MUTE Η κφρα ελζγχου MUTE είναι χαμθλι, απενεργοποιιςτε το μικρόφωνο. 
Εν τω μεταξφ, το MUTE ανάβει. 
2.3.6 Λειτουργία πλικτρου "R" 
θκϊςτε το ακουςτικό για το πλικτρο R, χρόνο αναςτολισ (95ms), με το διακόπτθ για να κάνετε οριςμζνεσ ειδικζσ 
λειτουργίεσ. 
 


