
ReCT-3 
 

Fixed Cellular Terminal 

Για τηλεφωνικά κέντρα 

 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 
1. Γενική Περιγραφή 
Το ReCT-3 µπορεί να λειτουργήσει µε διάφορους τρόπους ανάλογα την εφαρµογή. Μπορεί να συνδεθεί 
σε ένα απλό τηλέφωνο ή τηλεφωνικό κέντρο για να στέλνει και να δέχεται κλήσεις µέσω GSM ή εάν 
συνδεθεί και σε γραµµή ΟΤΕ, να βγάζει µέσω GSM µόνο τις κλήσεις σε κινητά, ενώ όλες οι άλλες 
κλήσεις να βγαίνουν από τον ΟΤΕ.  

 

2. Εγκατάσταση 

2.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM   

Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιµοποιώντας 
ένα τηλέφωνο GSM), τοποθετείστε τη στo ReCT-3. Σύρετε καταρχήν το 
διαφανές καπάκι για να φανερωθεί η βάση του SIM. Κατόπιν 
µετακινήστε λίγο το καπάκι της βάσης, όπως δείχνει το βελάκι ‘OPEN’ 
και ανασηκώστε το καπάκι. Τοποθετήστε το SIM. Ξανακλείστε και 
µετακινήστε λίγο το καπάκι, όπως δείχνει το βελάκι ‘LOCK’. Προσοχή, 
εάν η κάρτα SIM δεν τοποθετηθεί κατά τον σωστό τρόπο στην θήκη 
της, το καπάκι δεν κλείνει. Μετά µπορείτε να κλείσετε το διαφανές 
καπάκι σύροντάς το. 

2.2 Συνδέσεις 

Στο σχήµα 1 φαίνεται, πως συνδέεται η τροφοδοσία. Στο PHONE 
συνδέεται το τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο ή ο επιλογέας του 
συναγερµού. Στο LINE συνδέεται προαιρετικά η γραµµή ΟΤΕ.  

 

3.  Προγραµµατισµός 
Ανάλογα την χρήση, µπορεί να χρειαστεί προγραµµατισµός του ReCT-3, αυτός  µπορεί να γίνει  από 
µια συσκευή τηλεφώνου που συνδέουµε στην είσοδο ‘PHONE’. 

Ο προγραµµατισµός γίνεται δίνοντας εντολές της µορφής  #ΧΧ*ΥΥΥΥΥΥ#, όπου ΧΧ ο αριθµός της 
εντολής και ΥΥΥΥΥΥΥΥ τα δεδοµένα.  

Θα περιγράψουµε καταρχήν τις εντολές προγραµµατισµού, οµαδοποιηµένες ανά λειτουργία και µετα 
θα δείξουµε πώς γινεται ο προγραµµατισµός . 

3.1 Κλείδωµα / ξεκλείδωµα προγραµµατισµού. 

O προγραµµατισµός από τηλέφωνο ή από SMS είναι προστατευµένος µε password και υπάρχουν οι 
παρακάτω σχετικές εντολές. 

#10*1111# Ξεκλείδωµα προγραµµατισµού. το 1111 είναι το αρχικό password, το οποίο 
µπορούµε να το αλλάξουµε µε την επόµενη εντολή. 

#09*3456# Καθορισµός νέου password. Το νέο password στο παράδειγµα είναι 3456. 

#08*# Κλείδωµα προγραµµατισµού. 
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3.2  Προγραµµατισµός  λειτουργιών κλήσεων 

Το ReCT-3 µπορεί να κάνει τις εξερχόµενες κλήσεις µε διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τον τρόπο 
λειτουργίας (mode) που έχουµε ορίσει. Τα mode είναι: 

1.  Συνδεόµενο σε µια συσκευή τηλεφώνου ή τηλεφωνικό κέντρο στέλνει και δέχεται κλήσεις µέσω 
GSM. ∆εν ελέγχει εάν είναι συνδεµένη γραµµή ΟΤΕ. 

2.  Εάν ο ΟΤΕ είναι συνδεδεµένος κάνει µέσω GSM µόνο τις κλήσεις που ξεκινούν από ΄6΄, ενώ όλες οι 
άλλες κλήσεις θα βγαίνουν από τον ΟΤΕ. Εάν ο ΟΤΕ αποσυνδεθεί κάνει όλες τις κλήσεις µέσω GSM.   

3.  Για συστήµατα συναγερµού, όταν ο ΟΤΕ είναι συνδεδεµένος, κάνει όλες τις κλήσεις από τον ΟΤΕ. 
Όταν η είσοδος γραµµής ΟΤΕ είναι ασύνδετη ή κοπεί (τάση µικρότερη από 5V), όλες οι κλήσεις 
γίνονται µέσω GSM.   

 

Προσοχή !!! Όταν το τηλέφωνο µιλάει µε ΟΤΕ ή GSM και έρθει εισερχόµενη κλήση από την άλλη 
γραµµή δηλαδή από GSM ή ΟΤΕ, ο χρήστης δεν θα ειδοποιηθεί και η κλήση θα χαθεί. 

3.2.1 Ρύθµιση mode λειτουργίας 

Για να ρυθµίσουµε το mode λειτουργίας δίνουµε την παρακάτω εντολή: 

#01*Χ# Όπου Χ = 1 έως 3, ανάλογα τον τρόπο λειτουργίας που θέλουµε. 

3.2.2 Καθορισµός αρχικών ψηφίων κινητών 

Στο mode-2 τα κινητά καλούνται µέσω GSM, ενώ όλες οι άλλες κλήσεις γίνονται από τον ΟΤΕ. Κινητά 
θεωρούνται όσα αρχίζουν από ‘6’. Με την παρακάτω εντολή µπορούµε να ορίσουµε µέχρι 4 ψηφία που 
άµα ο αριθµός αρχίζει µε ένα από αυτά η κλήση θα γινεται στο mode-2 µέσω GSM . 

#02*ΧΧΧΧ# Όπου Χ τα αρχικά ψηφία. 

Π.χ. δίνοντας #02*64*6# όσα νούµερα έχουν για πρωτο νούµερο το 6 το 4 η το * τότε θα καλούνται 
µέσω GSM 

3.2.3  Αλλαγή ήχου dial tone. 

Με την παρακάτω εντολή µπορούµε να αλλάξουµε το ήχο που ακούµε όταν σηκώνουµε το ακουστικό 
και η σύνδεση είναι από GSM. 

#07*Χ# Χ=1 για κανονικό dial tone.                                     

Χ=2 για συνεχές dial tone.                                                 

Χ=3 για γρήγορο dial tone. 

3.3 Προγραµµατισµός από τηλέφωνο 

Σηκώνουµε το ακουστικό. Ακούµε ήχο επιλογής και δίνουµε την εντολή, όπως περιγράφεται 
παρακάτω. Εάν η εντολή ήταν σωστή και το ReCT-3 την δέχθηκε, θα ακούσουµε ένα συνεχόµενο 
τόνο. Εάν έγινε κάποιο λάθος (ή εάν ο προγραµµατισµός είναι κλειδωµένος), θα ακούσουµε έναν 
γρήγορα διακοπτόµενο τόνο (µπίπ-µπίπ). Για να δώσουµε άλλη εντολή, κατεβάζουµε το ακουστικό και 
το ξανασηκώνουµε.  

Για να προγραµµατίσουµε από τηλέφωνο θα πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσουµε δίνοντας #10*1111#. 

  

4. Λειτουργία 

4.1 ∆οκιµή λειτουργίας 

Μετά από 20 µε 30 δευτερόλεπτα από την στιγµή που συνδέσαµε την τροφοδοσία το πράσινο LED 
“CONNECT”, θα πρέπει να ανάβει στιγµιαία κάθε δύο δευτερόλεπτα, δείγµα ότι το ReCT-3 έχει 
συνδεθεί µε το δίκτυο.  

Και το κόκκινο LED να µας δείχνει την ένταση του σήµατος.  

Σηκώστε το ακουστικό. Θα πρέπει να ακούσετε ήχο επιλογής, δηλαδή επαναλαµβανόµενο βραχύ και 
µακρύ ήχο. Ο ήχος αυτός προέρχεται από τον ΟΤΕ, εάν αυτός έχει συνδεθεί ή παράγεται από το ReCT-
3, εάν δεν έχει συνδεθεί γραµµή ΟΤΕ. 
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4.2 Ενδείξεις LED 

Το ReCT-3 έχει τρία LED, τα οποία δείχνουν την λειτουργία της συσκευής. Τα LED αναβοσβήνουν µε 
διάφορους τρόπους, ανάλογα µε την λειτουργία. 

 

Το πράσινο LED (CONNECT) οδηγείται από το GSM modul. 

• Ανάβει στιγµιαία κάθε δύο δευτερόλεπτα, όταν το GSM modul έχει συνδεθεί στο δίκτυο. 

 

Το κίτρινο LED (ACTIVITY) δείχνει την τρέχουσα δραστηριότητα του ReCT-3. 

• Είναι σβηστό όταν δεν εχει καµία δραστηριότητα και η γραµµή ΟΤΕ είναι συνδεδεµένη στο 
τηλέφωνο.  

• Είναι αναµµένο όταν δεν έχει καµία δραστηριότητα και η γραµµή ΟΤΕ είναι αποσυνδεδεµένη. 

• Αναβοσβήνει αργά, όταν γίνεται κλήση GSM. 

• Αναβοσβήνει γρήγορα, όταν στέλνει SMS. 

• Αναβοσβήνει µπιπ-µπιπ, όταν δέχεται SMS. 

• Αναβοσβήνει παύλα-τελεία, όταν κάνει αυτόµατη κλήση ελέγχου. 

 

Το κόκκινο LED (STATUS) δείχνει την κατάσταση του ReCT-3. 

• Αναβοσβήνει αργά, όταν η συσκευή ξεκινά. 

• Αναβοσβήνει παύλα-τελεία, όταν βρει πρόβληµα στην κάρτα SIM. 

• ∆είχνει την ένταση του σήµατος αναβοσβήνοντας από 1 µέχρι 6 φορές ανά 4 δευτερόλεπτα, όταν 
η συσκευή είναι σε λειτουργία. 

 

Οι τρόποι που αναβοσβήνουν τα LED είναι:  

Αργός  1 παλµός ανά 4 δευτερόλεπτα. 

Γρήγορος 1 παλµός ανά 1 δευτερόλεπτο. 

Παύλα-τελεία 1 µακρύς και ένας σύντοµος παλµός ανά 4 δευτερόλεπτα. 

Μπιπ-µπιπ 2 σύντοµοι κοντινοί παλµοί ανά 4 δευτερόλεπτα. 

 


