
 

 

Σημείωση: Τα πλήκτρα λειτουργίας 2, 3, 4, 13 και 19 θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με τηλεφωνικό κέντρο ExcellTEL. 

 

Ευχαριστούμε για την αγορά σας του PH206! 

 

Το PH206 υιοθετεί ανεπτυγμένο Μίκρο-ελεγκτή για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και να 

σας προσφέρει εμπειρία άριστης ποιότητας φωνής. Ο κομψός σχεδιασμός θα σας 

προσφέρει επίσης οπτική απόλαυση και πρακτική ευκολία. 

 

Το PH206 είναι τηλέφωνο αναγνώρισης κλήσης, μπορείτε να δείτε τον αριθμό που 

σαςαλεί και την διάρκεια κλήσης όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, επίσης μπορείτε να ελέγξετε 

τα εισερχόμενα και εξερχόμενα αρχεία κλήσεων εύκολα με το αντίστοιχο πλήκτρο. 

 

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σωστά και να το αξιοποιήσετε πλήρως, παρακαλώ 

διαβάστε το εγχειρίδιο προσεχτικά. 

 

Κύριες Λειτουργίες: 

1. DTMF/FSK Αναγνώριση κλήσης 

2. 14 digital, 5 level ρυθμιζόμενη LCD οθόνη 

3. 38 εγγραφές εισερχόμενων κλήσεων 

4. 16 εγγραφές εξερχόμενων κλήσεων 

5. Εμφάνιση σε πραγματικό χρόνο χρονιάς, ημερομηνίας και ώρας 

6. 11 προκαθορισμένοι αριθμοί ταχείας κλήσης 

7. 16 ρυθμιζόμενης έντασης ήχοι  

8. 8 φίλτρα τοπικών ταχυδρομικών κωδικών  

9. 16 ήχοι μουσικής για επιλογή 

10. Ενσωματωμένη μουσική αναμονής 

 

 

Προληπτικά Μέτρα 

Εγκαταστήστε το τηλέφωνο σε θέση αερισμού και μακριά από διαβρωτικά αέρια. 

Εισάγετε μπαταρίες πριν τη χρήση, διαφορετικά μέρος των λειτουργιών δεν θα είναι 

διαθέσιμο. 

Μην εκθέσετε την LCD οθόνη στο φώς του ήλιου. 

 

 

1. Μέθοδος Εγκατάστασης  

1.1 Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας, εισάγετε τις μπαταρίες. (Βγάζετε τις μπαταρίες 

από την συσκευή όταν η τηλεφωνική γραμμή δεν είναι συνδεδεμένη για εξοικονόμηση 

ενέργειας).   

1.2 Συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το σπιράλ καλώδιο. 

 

 

 



 

 

2. Περιγραφή των Πλήκτρων Λειτουργίας 

2.1 SET 

Σε κατάσταση ανοιχτού κλείστρου, πιέστε το “SET” πλήκτρο για εμφάνιση του μενού 

ρυθμίσεων, σε κατάσταση κλειστού κλείστρου, , πιέστε το “SET” για να κλείσετε το 

τηλέφωνο. 

2.2 DEL/EXIT 

Κατά τον έλεγχο της κατάστασης των αρχείων κλήσεων, πιέστε “DEL” για να διαγράψετε 

το αρχείο κλήσης στην οθόνη. 

Σε κατάσταση κλειστού κλείστρου, πιέστε “DEL” για να απενεργοποιήσετε την Auto IP 

κλήση. 

Σε κατάσταση setting, πιέστε “DEL” για να βγείτε από την κατάσταση ρύθμισης. 

2.3 REDIAL/PAUSE 

Σε κατάσταση κλειστού κλείστρου, πιέστε “REDIAL” για να καλέσετε τον αριθμό που 

καλέσατε τελευταία. 

Σε κατάσταση πληκτρολόγησης αριθμού, πιέστε “REDIAL” ή “PAUSE” μία φορά για να 

για παύση 3,6 δευτερολέπτων. 

2.4 TRANSFER 

Σε κατάσταση κλειστού κλείστρου, πιέστε “TRANSFER” + Αριθμό Εσωτερικού to flash 

hook switch και να μεταφέρετε την κλήση σε άλλο εσωτερικό. 

 

3.  Διαμόρφωση του τηλεφώνου 

Πιέστε “SET” για να εισέλθετε σε κατάσταση ρύθμισης, η οθόνη LCD θα δείξει SE 

12345678, πιέστε “UP” ή “DOWN” για να αλλάξετε το στοιχείο ρύθμισης, και πιέστε 

“SET” ξανά για εισέλθετε σο στοιχείο που ρυθμιστεί. Πιέστε “DEL” για να βγείτε από τον 

κατάλογο ή να βγείτε από κατάσταση ρύθμισης.  

3.1 Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας 

   Πιέστε “SET”, πιέστε “1”, η οθόνη LCD θα δείξει “1-dATE 2-CL”, 

Πιέστε “1” για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, εισάγετε την ημερομηνία σε μορφή   

χρονιά-μήνας-ημέρα αντίστοιχα, πιέστε “SET” για επιβεβαίωση. 

   Πιέστε “2” για να ορίσετε την ώρα, εισάγετε ώρα- λεπτά αναλόγως,  

Πιέστε “SET” για επιβεβαίωση,  

Πιέστε “DEL” ή “H.F” για έξοδο κατάστασης ρυθμίσεων. 

3.2 Επιλογή μουσικής και ρύθμιση έντασης 

   Πιέστε “SET” για να εισέλθετε σε κατάσταση ρυθμίσεων, πιέστε “2”, η οθόνη LCD θα 

εμφανίσει “Ring 1-T 2-VIP 3-VOL”, 

Πιέστε “1” για να εισέλθετε σε επιλογή κανονικού τόνου, πιέστε “UP” ή “DOWN” για 

επιλογή,  

Πιέστε “2” για να εισέλθετε σε επιλογή VIP τόνου, πιέστε “UP” ή “DOWN” για επιλογή, 

Πιέστε “3” για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις έντασης, πιέστε “UP” ή “DOWN” για ρύθμιση 

έντασης,  

Πιέστε “DEL” ή “H.F” για έξοδο κατάστασης ρυθμίσεων. 

3.3 Ρύθμιση Ειδοποιήσεων 

   Πιέστε “SET” για να εισέλθετε σε κατάσταση ρυθμίσεων, πιέστε “3”, η οθόνη LCD θα 

εμφανίσει “AL 1-2-3”,  



 

 

Πιέστε “1” για να θέσετε την πρώτη ειδοποίηση, η οθόνη LCD θα εμφανίσει twinkling OFF, 

εισάγετε ώρα ειδοποίησης απευθείας σε μορφή ώρας/λεπτών,   

Πιέστε “SET” για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση, πιέστε “UP” ή “DOWN” για να 

απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση, 

Πιέστε “DEL” ή “H.F” για έξοδο κατάστασης ρυθμίσεων. 

Πιέστε “2” ή “3” για ρύθμιση της δεύτερης και τρίτης ειδοποίησης με τον ίδιο τρόπο, η 1η 

ειδοποίηση θα ηχήσει μία φορά, αυτή η ειδοποίηση δεν επαναλαμβάνεται καθημερινά, οι 

2η και 3η ειδοποιήσεις είναι καθημερινές, θα επαναλαμβάνονται καθημερινά την ίδια ώρα.  

3.4 «Μην ενοχλείτε» (DND) ρύθμιση ώρας  

Πιέστε “SET” για να εισέλθετε σε κατάσταση ρυθμίσεων, πιέστε “4”, η οθόνη LCD θα 

εμφανίσει “OFF-r 00-00”, εισάγετε την διάρκεια σε μορφή ώρας/λεπτών,  

Πιέστε “SET” για επιβεβαίωση,  

Πιέστε “DEL” ή “H.F” για έξοδο από την κατάσταση ρυθμίσεων. 

Η οθόνη LCD θα μετράει αντίστροφα τον χρόνο DND μετά την ενεργοποίηση της 

λειτουργίας DND. Μπορείτε να σηκώσετε το ακουστικό ή να πιέσετε “H.F” για έξοδο της 

κατάστασης DND οποιαδήποτε στιγμή. Το τηλέφωνο δεν θα κουδουνίσει όταν υπάρχει 

εισερχόμενη κλήση σε κατάσταση DND. 

3.5 Ρύθμιση Χρόνου Flash και Μορφής Σήματος 

Πιέστε “SET” για να εισέλθετε σε κατάσταση ρυθμίσεων, πιέστε “5”, η οθόνη LCD θα 

εμφανίσει “1-F 2-PT 3-d”,  

Πιέστε "1" για να ορίσετε χρόνο Flash, πιέστε “UP” και “DOWN” για να αλλάξετε τον 

χρόνο flash, πιέστε "Set" για επιβεβαίωση, συμπεριλαμβανόμενοι χρόνοι είναι 

90,95,100,120,180,300,600,1000 ms.  

Πιέστε "2" για να ορίσετε την μορφή του σήματος, πιέστε “UP” και “DOWN” για να  

επιλέξετε TONE ή PULSE, πιέστε "Set" για επιβεβαίωση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση 

είναι TONE, 

Πιέστε “DEL” ή “H.F” για έξοδο κατάστασης ρυθμίσεων. 

3.6 Πιέστε “SET” για να εισέλθετε σε κατάσταση ρυθμίσεων, πιέστε “6”, η οθόνη 

LCD θα εμφανίσει "1-LOC 2-OL",  

Πιέστε "1" για να ορίσετε τοπικό ταχυδρομικό κωδικό, εισάγετε τον τ.κ.,  

Πιέστε "Set" για επιβεβαίωση,  

Πιέστε “DEL” ή “H.F” για έξοδο κατάστασης ρυθμίσεων. 

3.7 Ρύθμιση φωτεινότητας LCD 

Πιέστε “SET” για να εισέλθετε σε κατάσταση ρυθμίσεων, πιέστε “7”, η οθόνη LCD θα 

εμφανίσει “LCD con 4”, πιέστε "Up" ή "Down" για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα.( 5 

επίπεδα φωτεινότητας, το προεπιλεγμένο είναι το 4),  

Πιέστε "Set" για επιβεβαίωση,  

Πιέστε "DEL" ή “H.F” για έξοδο κατάστασης ρυθμίσεων. 

 

4.  Λειτουργίες Τηλεφώνου  

4.1Εισερχόμενες κλήσεις, outgoing calls inquiry, επανάκληση και διαγραφή 

Σε κατάσταση ανοιχτού κλείστρου, πιέστε “INCOMING” ή “OUTGOING" για να ελέγξετε 

τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις ανάλογα, πιέστε "UP" ή "DOWN" για να ελέξετε 

τις λεπτομέρειες της κλήσης. Μπορείτε να πιέσετε "CALLBACK" για να καλέσετε τον 



 

 

αριθμό στην οθόνη, ή πιέστε "DEL" για να διαγράψετε την καταγραφή κλήσης.  

4.2 Pre dial 

Σε κατάσταση ανοιχτού κλείστρου, άμεσα εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να 

πιέσετε  "DEL" για επαναφορά ενός ψηφίου to back space, μετά την εισαγωγή του 

πλήρες αριθμού, πιέστε "H.F" για την κλήση του. 

4.3 Διαγραφή 

Σε κατάσταση ανοιχτού κλείστρου, όταν ρυθμίζετε τον αριθμό IP, μπορείτε να πιέσετε 

"DEL" to back space για να διαγράψετε τον λάθος αριθμό. ‘Όταν ελέγχετε τα αρχεία 

εισερχομένων η εξερχομένων κλήσεων, μπορείτε να πιέσετε "DEL" για να διαγράψετε 

τον τηλεφωνικό αριθμό. Πιέστε "DEL" για 3 δευτερόλεπτα, όλα τα αρχεία κλήσεων θα 

διαγραφούν. Σε κατάσταση ρυθμίσεων μπορείτε να πιέσετε "DEL" για έξοδο. 

4.4 Caller ID signal standard identify 

Το τηλέφωνο θα προσδιορίσει και θα ορίσει το σήμα της αναγνώρισης κλήσης αυτόματα 

σύμφωνα με τη πρώτη κλήση. set call ID signal standard automatically . Για να αλλάξετε 

την μορφή του σήματος, μπορείτε να εισάγετε  "**#" σε κατάσταση κλειστού κλείστρου 

για να ορίσετε το τηλέφωνο να γυρίσει στην αρχική κατάσταση ανίχνευσης του σήματος. 

Ο αριθμός της αναγνώρισης κλήσεως είναι έως 14 ψηφία, και ο τοπικός κωδικό μπορεί 

να φιλτραριστεί  αυτόματα. 

4.5 Κράτηση κλήσης 

Σε κατάσταση κλειστού κλείστρου, πιέστε "HOLD”, το τηλέφωνο θα στραφεί σε 

κατάσταση κλειστού κλείστρου και θα παίξει μουσική, πιέστε "HOLD” ξανά για έξοδο της 

κατάστασης κράτησης. 

 

5 Πλήκτρο ειδικής λειτουργίας με Excelltel τηλεφωνικού κέντρου PABX 

5.1 Pickup: Πιέστε το πλήκτρο “PICKUP” και πληκτρολογήστε "*#9" για αρπαγή κλήσης 

από άλλα εσωτερικά, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεφωνικού κέντρου 

στην ενότητα “Call Pick up” (‘’Αρπαγή Κλήσης’’) για περισσότερες λεπτομέρειες.  

5.2 DND: Πιέστε το πλήκτρο "DND" και πληκτρολογήστε "*#83" για να εισέλθετε σε 

κατάσταση ‘’Μην ενοχλείτε’’, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεφωνικού 

κέντρου στην ενότητα “Do Not Disturb” ‘’Μην Ενοχλείτε’’  για λεπτομέρειες. Σηκώστε 

το ακουστικό για έξοδο από την κατάσταση DND. 

5.3 Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο: Πιέστε το πλήκτρο "BUSY FORWARD" και 

πληκτρολογήστε "*#82"+ αριθμό εσωτερικού για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία  

προώθησης όταν είναι κατειλημμένο και να ορίσετε τον στοχευόμενο αριθμό 

εσωτερικού. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο CDX-8000 σειράς PABX υπό την ενότητα  

“Busy Forward” για λεπτομέρειες.  

5.4 Leave Forward: Πιέστε το πλήκτρο "LEAVE FORWARD" και πληκτρολογήστε 

"*#81"+ αριθμό εσωτερικού για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία leave forward και 

να ορίσετε τον στοχευόμενο αριθμό εσωτερικού. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 

Excelltel τηλεφωνικού κέντρου PABX υπό την ενότητα “Leave Forward” για 

λεπτομέρειες. 

5.5 Cancel Forward: Πιέστε το πλήκτρο "CANCEL FORWARD" και πληκτρολογήστε 

"*#80" για εκκαθάριση όλων των ρυθμίσεων προώθησης. 

 



 

 

 

 

6. Αποθήκευση Τηλεφωνικού Αριθμού σε Πλήκτρο 

6.1 Ρύθμιση Προ αποθηκευμένου αριθμού: Σε κατάσταση ανοιχτού κλείστρου, εισάγετε 

τον τηλεφωνικό αριθμό, και έπειτα πιέστε M1-M11 για 3 δευτερόλεπτα για να σώσετε 

τον αριθμό.. 

6.2 Κλήση του προ αποθηκευμένου αριθμού: Σε κατάσταση κλειστού κλείστρου ή 

ανοιχτού κλείστρου, πιέστε το πλήκτρο του αριθμού που θέλετε να καλέσετε, ο 

τηλεφωνικό αριθμός που θέλετε να καλέσετε, ο τηλεφωνικός αριθμός θα καλεστεί 

αυτόματα.  

6.3 Εκκαθάριση του προ αποθηκευμένου αριθμού: Σε κατάσταση ανοιχτού κλείστρου, 

εισάγετε "#" έπειτα πιέστε το πλήκτρο του αριθμού που θέλετε να διαγράψετε για 3 

δευτερόλεπτα.  

 


