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AG-GD20 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN 
 

Τρόποι ενεργοποίησης Trigger 
 
Τρόπος 1 : 
Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της 
σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. 

 
 
Τρόπος 2 : 
Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της 
σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα καλέσει όλα τα τηλέφωνα που είναι 
αποθηκευµένα στη µνήµη. 

 
 
 
Απενεργοποίηση τηλεφωνικής γραµµής 
 
Αν δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική γραµµή, καλύτερα να την 
απενεργοποιήσετε. 

 
Μετά την απενεργοποίηση της τηλεφωνικής γραµµής θα χρησιµοποίει την 
κάρτα sim για πραγµατοποίηση κλήσεων. 
 
Ενεργοποίηση της τηλεφωνικής γραµµής. 

 
 
 
Κατάσταση συναγερµού 
 
Κατά το χρόνο των κλήσεων και µετά από κάθε αναπαραγωγή του φωνητικού 
µηνύµατος, εάν η σειρήνα συνεχίζει να χτυπά, στο τηλεφωνητή θα ακούγονται 
3 beep για υπενθύµιση στο χρήστη. 
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Οι SMS εντολές πρέπει να αποστέλλοντα από συσκευές 2 λεπτά µακριά. 
 

 
 

 
Απενεργοποίηση της οθόνης LCD 
 
Η οθόνη LCD του τηλεφωνητή, 2 λεπτά µετά από κάθε δραστηριότητα σβήνει 
και κλειδώνει το πληκτρολόγιο. Για να ενεργοποιήστε την οθόνη LCD του 
τηλεφωνητή πατήστε οιοδήποτε πλήκτρο. 
Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πατήστε  και µετά βάλτε τον κωδικό 
χρήστη. 
Ο εργοστασιακός κωδικός είναι : 1234 
Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο χειροκίνητα πατήστε  και µετά 
πατήστε . 
 
Αποθήκευση τηλεφώνων για αποστολή SMS 
 

-> Μνήµη (1-10) ->  -> Αριθµός Τηλεφώνου ->  
Σηµείωση : Οι µνήµες 1-4 είναι για χρήση των διαχειριστών του συστήµατος. 
 
Αποθήκευση τηλεφώνων για κλήση 
 

-> Μνήµη (11-20) ->  -> Αριθµός Τηλεφώνου ->  
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Έλεγχος τηλεφώνων συναγερµού 
 

-> Μνήµη (11-20) ->  
Σηµείωση : Πατώντας check ξανά, θα εµφανίσει το νούµερο της επόµενης 
µνήµης. 
Σηµείωση : Αφού εµφανίσει την 20η µνήµη, ο τηλεφωνητής θα εµφανίσει τις 
ρυθµίσεις για το είδος της κλήσης και τον τρόπο λειτουργίας του trigger. 
 
Έλεγχος αποστολής SMS 
 

-> Μνήµη (1-10) ->  
Ο τηλεφωνητής θα στήλη SMS στο νούµερο που είναι αποθηκευµένο στην 
συγκεκριµένη µνήµη. 
 
Έλεγχος τηλεφώνων για κλήση από SIM 
 

 -> Μνήµη (11-20) ->  
Ο τηλεφωνητής θα ξεκινήσει να καλεί από την SIM κάρτα τα νούµερα που 
είναι αποθηκευµένα στη µνήµη και να κάνει αναπαραγωγή του µηνύµατος. 
 
Έλεγχος τηλεφώνων για κλήση από τηλεφωνική γραµµή 
 

-> Μνήµη (11-20) ->  
Ο τηλεφωνητής θα ξεκινήσει να καλεί από την τηλεφωνική γραµµή τα νούµερα 
που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη και να κάνει αναπαραγωγή του 
µηνύµατος. 
 
Τρόπος κλήσης 
 
Ο τηλεφωνητής έχει δυο τρόπους κλήσης : Τονική κλήση και Παλµική κλήση 
 
Τονική κλήση 
Για ενεργοποίηση πατήστε 

 
 
Παλµική κλήση  
Για ενεργοποίηση πατήστε 

 
 
Ο τηλεφωνητής είναι εργοστασιακά ρυθµισµένος για Τονική κλήση. 
Μνήµη συναγερµού 
 
Οιοσδήποτε συναγερµός συµβεί κατά την απουσία σας, ο τηλεφωνητής θα 
σας δήξει ALARM στην οθόνη LCD για υπενθύµιση του χρήστη. 
Για να διαγράψετε τις υπενθυµίσεις πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στο 
πληκτρολόγιο του τηλεφωνητή. 
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SIM καρτοκινητής & όχι συµβόλαιο 
 
Προτείνεται σε περίπτωση χρήσης καρτοκινητού να ελέγχετε συχνά το 
διαθέσιµο υπόλοιπο ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχει πρόβληµα 
κλήσης ή αποστολής SMS λόγο έλλειψης µονάδων. 
 
Ένταση σήµατος 
 
Αν το σήµα είναι ασθενές στην περιοχή σας προτείνεται να εγκαταστήσετε τη 
συσκευή χρησιµοποιώντας εξωτερική κεραία (Πωλείται ξεχωριστά, δεν 
περιλαµβάνεται στη συσκευασία). 
 
Αλλαγή κειµένου SMS 
 
Ο τηλεφωνητής έχει συγκεκριµένο κείµενο αποθηκευµένο για κάθε Trigger. 
Για παράδειγµα το Trg1:  Ο τηλεφωνητής θα στείλει  
Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει κείµενο SMS στέλνοντας SMS στο τηλεφωνητή 
µε λιγότερο από 40 λατινικούς χαρακτήρες. (Προσοχή δεν δέχεται 
ελληνικούς χαρακτήρες).  
 
Αλλαγή κειµένου SMS Trg1 :  
Αλλαγή κειµένου SMS Trg2 :  
Αλλαγή κειµένου SMS Trg3 :  
Αλλαγή κειµένου ενεργοποίησης SMS Trg4 :  
Αλλαγή κειµένου απενεργοποίησης SMS Trg4 :  
 
Σηµείωση : Οι µνήµες 1-4 είναι µόνο για χρήση των διαχειριστών του 
συστήµατος. 
 
Επανεκκίνηση τηλεφωνητή 
 
Σε περίπτωση λάθος χειρισµού του τηλεφωνητή πατήστε  για 5 
δευτερόλεπτα, ο τηλεφωνητής θα κλείσει και θα ξανά ανοίξει. 
 
Επαναφορά εργοστασιακού κωδικού χρήστη 
 

1. Αποσυνδέστε το ρεύµα από τον τηλεφωνητή και περιµένετε ένα λεπτό. 
2. Κρατήστε πατηµένο το  για µερικά δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε 

το ρεύµα. 
3. Αφού δείτε στην οθόνη RESET USER CODE, αφήστε το  
4. Ο εργοστασιακός κωδικός χρήστη είναι : 1234  

 
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 
 

1. Αποσυνδέστε το ρεύµα από τον τηλεφωνητή και περιµένετε ένα λεπτό 
2. Κρατήστε πατηµένο το  για µερικά δευτερόλεπτα και 

επανασυνδέστε το ρεύµα. 
3. Αφού δείτε στην οθόνη RESET αφήστε το  
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Λειτουργία των Trigger 
 
Ο τηλεφωνητής διαθέτει τέσσερα trigger. ∆υο θετικά (+) Trg1 & Trg2 και δυο 
αρνητικά (–) Trg3 & Trg4 
 
Λειτουργία Trg1 & Trg3 
Όταν το Trg1 συνδεθεί µε +12V για 3 δευτερόλεπτα ο τηλεφωνητής θα 
ενεργοποιηθεί. 

1. Ο τηλεφωνητής θα στείλει SMS στα τηλέφωνα στις µνήµες 1-10 

 
2. Ο τηλεφωνητής θα καλέσει από τη SIM κάρτα στα τηλέφωνα στις 

µνήµες 11-20 και θα παίξει το ηχογραφηµένο µήνυµα. 
3. Ο τηλεφωνητής θα καλέσει ξανά από την τηλεφωνική γραµµή τα 

νούµερα που δεν απάντησαν. 
Σηµείωση : Μόνο τα νούµερα που είναι αποθηκευµένα στις θέσεις µνήµης 1-4 

µπορούν να στείλουν SMS  και να σταµατήσουν τις κλήσεις στου 
υπόλοιπους αριθµούς. 
 
Λειτουργία Trg3 
Ίδια µε το Trg1 µε -12V για 3 δευτερόλεπτα ο τηλεφωνητής θα ενεργοποιηθεί. 
 
 
Λειτουργία Trg2 
Όταν το Trg2 συνδεθεί µε +12V για 3 δευτερόλεπτα ο τηλεφωνητής θα 
ενεργοποιηθεί. 

1. Ο τηλεφωνητής θα στείλει SMS στα τηλέφωνα στις µνήµες 1-10 
 

2. Ο τηλεφωνητής θα καλέσει από τη SIM κάρτα στα τηλέφωνα στις 
µνήµες 11-20 και θα παίξει το ηχογραφηµένο µήνυµα. 

 
Λειτουργία Trg4 
Οι µνήµες 1-2 είναι µόνο για χρήση των ∆ιαχειριστών του συστήµατος. 
 
Όταν το Trg4 συνδεθεί µε -12V ο τηλεφωνητής θα στείλει SMS  στα 
τηλέφωνα στις µνήµες 1-2. 
 
Όταν το Trg4 αποσυνδεθεί από το -12V ο τηλεφωνητής θα στείλει SMS 

 στα τηλέφωνα στις µνήµες 1-2. 
 
Λειτουργίες εξόδων 
 
Ο τηλεφωνητής είναι εξοπλισµένος µε τρεις αρνητικές εξόδους. 
Ο χρήστης µπορεί να στείλει SMS για να ενεργοποιήσει ή να 
απενεργοποιήσει αυτές τις εξόδους για τον έλεγχο άλλων συσκευών. 
 
Έξοδος 1 
Για την ενεργοποίηση της εξόδου 1 στείλτε SMS *1234*11 και θα 
ενεργοποιηθεί. 
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Για την απενεργοποίηση της εξόδου 1 στείλτε SMS *1234*10 και θα 
απενεργοποιηθεί. 
 
Έξοδος 2 
Για την ενεργοποίηση της εξόδου 2 στείλτε SMS *1234*21 και θα 
ενεργοποιηθεί. 
Για την απενεργοποίηση της εξόδου 2 στείλτε SMS *1234*20 και θα 
απενεργοποιηθεί. 
 
Έξοδος 3 
Για την ενεργοποίηση της εξόδου 3 στείλτε SMS *1234*31 και θα 
ενεργοποιηθεί. 
Για την απενεργοποίηση της εξόδου 3 στείλτε SMS *1234*30 και θα 
απενεργοποιηθεί. 
 
Η έξοδος 1 µπορεί να λειτουργήσει µόνο ως παλµός. 
Οι έξοδοι 2 & 3 µπορούν να λειτουργήσουν είτε ως παλµός είτε ως διακόπτης. 
 
Για να γίνουν οι έξοδοι 2 & 3 παλµός δώστε 

 
 
 
Για να γίνουν οι έξοδοι 2 & 3 διακόπτης δώστε 

 
 
Για την χρησιµοποίηση τους απαιτείται η χρήση ρελέ µε ανοχή ανάλογη της 
εφαρµογής που θέλουµε να κάνουµε (Πωλείται ξεχωριστά, δεν 
περιλαµβάνεται στη συσκευασία). 
 
Μόνο οι αποθηκευµένοι αριθµοί στις µνήµες 1 έως 4 µπορούν να στείλουν 
SMS για την ενεργοποίηση των εξόδων. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Παρόλο που ο κατασκευαστής έχει εφαρµόσει όλα τα τεχνικά πρότυπα και τις 
κανονιστικές αποφάσεις για το συγκεκριµένο προϊόν, θα πρέπει να είσαστε 
πολύ προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή σας: 
• Κοντά σε βηµατοδότη, για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε 
τον γιατρό σας ή την εταιρεία παροχής του βηµατοδότη.  
• Εάν χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισµό ή σε χώρο 
όπου λειτουργούν ευαίσθητα µηχανήµατα ή εξοπλισµός, ή χρησιµοποιείτε 
ιατρικό εξοπλισµό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως του εξοπλισµού 
ή επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του εξοπλισµού για περισσότερες 
πληροφορίες προφύλαξης. 
• Η συσκευή αυτή δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας ΑΤΕΧ και δεν 
είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους όπου υπάρχουν αναθυµιάσεις 
καυσίµων ή υπάρχει πιθανός κίνδυνος έκρηξης (κοντά σε καύσιµα ή 
εύφλεκτες χηµικές ουσίες). 
Χρησιµοποιείτε πάντα τη συσκευή σας για την χρήση όπως ορίζει ο 
κατασκευαστής. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΑΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΣΕ 
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE. 
 
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς για την χρήση αυτού του 
προϊόντος. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιµοποιείτε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, 
κλπ) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισµού.   

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ Ε.Κ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ H STAM ELECTRONICS ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ANGA AG-GD20, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 
ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
www.stamelectronics.com/doc/aggd20.rar 

Αποκοµιδή προϊόντων 

Το παρόν προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, 
σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και φέρει την ακόλουθη σήµανση. 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, σχετικά µε τα απόβλητα 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) τα περιλαµβανόµενα 
στις οδηγίες προϊόντα και επιµέρους εξαρτήµατα αυτών µετά τη χρήση ή την 
απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια µε τα άλλα οικιακά 
απορρίµµατα αλλά να επιστρέφονται στο σηµείο πώλησης ή σε κατάλληλο 
σηµείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας 
του δήµου σας.   
 

 
Κατασκευάζεται στην P.R.C. 

Εισάγεται από την STAM Electronics 
www.stamelectronics.com 


