
Οδηγίες χρήσης
Τηλεφωνικού κέντρου

Model 416 - 832
(Eπεκτάσιμο τηλεφωνικό κέντρο)
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Διάταξη ακροδεκτών σύνδεσης

Λίστα εξελιγμένων λειτουργιών
Το τηλεφωνικό κέντρο είναι συμβατό σχεδόν με όλες τις τονικές ή παλμικές συσκευές 
τηλεφώνου (τηλέφωνα με πολλαπλές επιλογές γραμμών μπορούν να συνδεθούν 
χρησιμοποιώντας περισσότερες από μια εσωτερικές γραμμές. Ένα απλό τηλέφωνο 
μπορεί να καλέσει οποιαδήποτε εξωτερική γραμμή ή οποιαδήποτε εσωτερική γραμμή. 
Έτσι μπορείτε εύκολα να μετατρέψετε ένα απλό τηλέφωνο σε ένα τηλέφωνο που έχει 
πρόσβαση σε πολλές γραμμές. Η μεταγωγή μιας γραμμής ή η θέση της σε κατάσταση 
αναμονής μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το κουμπί flash ή πατώντας δύο φορές το 
κουμπί **. Όλες οι γραμμές συνδέονται χρησιμοποιώντας στάνταρ ακροδέκτες τύπου RJ 
11.

1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης με PC)
2. Δυνατότητα επέκτασης από 416 σε 832 (8 εξωτερικές και 32 εσωτερικές γραμμές) 
χρησιμοποιώντας κάρτα επέκτασης.
3. Προ-ηχογραφημένα μηνύματα (μέχρι 3 εξερχόμενα μηνύματα)
4. Δυνατότητα λήψης εξωτερικών κλήσεων από εσωτερικές συσκευές
5. Θέση κλήσεων σε αναμονή. Άμεση λήψη κλήσης από οποιαδήποτε εσωτερική 
συσκευή.
6. Δυνατότητα ομαδοποίησης των εξωτερικών γραμμών. (Συγκεκριμένες γραμμές να 
χτυπούνε σε συγκεκριμένα εσωτερικά τηλέφωνα)
7. Δυνατότητα δύο ζωνών λειτουργία (ημερήσια και νυκτερινή)
8. Δυνατότητα λειτουργίας μέσω χειριστή-τηλεφωνητή ή αυτόματα
9. Δυνατότητα καθορισμού της διάρκειας της κλήσης. Έτσι μπορείτε να απαγορεύσετε 
στους χρήστες του κέντρου να καταλαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις γραμμές. 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να παραμείνει αν-ενενεργή.
10. Φραγή εξωτερικών κλήσεων
11. Έλεγχος διάρκειας κλήσεων
12. Μεταγωγή όταν μια γραμμή είναι κατειλημμένη
13. Κλήσης για λογαριασμό άλλου εσωτερικού τηλεφώνου (γραμματειακή λειτουργία)
14. Aναγνώριση κλήσεων για εξωτερικές και εσωτερικές γραμμές. 

Α. Εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφωνικού κέντρου
 H εσωτερική γραμμή 600 (έχει οριστεί σαν συσκευή ελέγχου του τηλεφωνικού 
κέντρου. Θα απαντά αν από οποιαδήποτε εσωτερική γραμμή πληκτρολογήσετε 0.
 Οι λειτουργικές ρυθμίσεις είναι αυτές που χρησιμοποιούνται στην ζώνη ημερήσιας
λειτουργίας.
 Άμεση πρόσβαση σε μη κατειλημμένη εξωτερική γραμμή. Στην εξωτερική γραμμή 1 
έχετε πρόσβαση πληκτρολογώντας 41, στην εξωτερική 2 πληκτρολογώντας 42, στην 3 

Ακροδέκτες τύπου RJ 11 σύνδεση εσωτερικών γραμμών
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πληκτρολογώντας 42 κ.ο.κ.
 Η λειτουργία του κέντρου ελέγχεται μέσω χειριστή (όχι αυτόματη)
 Οι εισερχόμενες κλήσεις θα δρομολογούνται προς το τηλέφωνο της εσωτερικής
γραμμής 600.
 Τα νούμερα κλήσης των εσωτερικών γραμμών-τηλεφώνων είναι τριψήφια και 
αριθμοδοτημένα από 600 έως 631.
 Το αρχικό μήνυμα που εκφωνείται στον καλούντα όταν το κέντρο είναι ρυθμισμένο για 
αυτόματη λειτουργία δεν έχει εγγραφεί, Παρακαλούμε ενεργοποιήστε την λειτουργία 
αυτόματης απάντησης και γράψτε το μήνυμα που θέλετε κατά την διάρκεια της 
εγκατάστασης.
 Οι εξωτερικές γραμμές 5, 6, 7 και 8 δεν είναι ενεργοποιημένες.
 Ο κωδικός πρόσβασης στις ρυθμίσεις του συστήματος είναι 0000 # και πρέπει να 
πληκτρολογείτε από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στην 
εσωτερική γραμμή 600.

Β. Ρυθμίσεις μεταγωγής των εξωτερικών εισερχόμενων γραμμών
1. Το κέντρο έχει δύο τρόπους μεταφοράς των εισερχόμενων γραμμών: είτε πιέζοντας το 
κουμπί flash είτε πιέζοντας δύο φορές το κουμπί *. Από το εργοστάσιο το κέντρο είναι 
ρυθμισμένο να κάνει μεταγωγή μιας εξωτερικής κλήσης πιέζοντας **. Μπορείτε να αλλάξετε 
τον τρόπο μεταγωγής μέσω των ακόλουθων εντολών προγραμματισμού:

Βάλτε το κέντρο σε κατάσταση προγραμματισμού στην συνέχεια πληκτρολογήστε:
52 ΑΒC 1 # για να γίνετε μεταγωγή της κλήσης πατώντας flash
52 ΑΒC 0 # για να γίνετε μεταγωγή της κλήσης πατώντας **
Όπου ABC ο αριθμός που αντιστοιχεί στην εσωτερική γραμμή-συσκευή.
Αν όπου ABC πληκτρολογήσετε *** τότε η ρύθμιση αφορά όλες τις εσωτερικές συσκευές.

C. Xρέωση κλήσεων μέσω PC (προαιρετική δυνατότητα)
O μυστικός κωδικός του συστήματος είναι 88888
O ρυθμός μεταγωγής είναι : 2400
Parity Bit: N
Μήκος ψηφιακής λέξης: 8
Stop Bit: 1
Συνδέστε το κέντρο με τον υπολογιστή μέσω της COM 1 ή της COM 2 ή της θύρας USB.
Συνδέστε τον ακροδέκτη λογισμικού με την θύρα του εκτυπωτή του υπολογιστή.

Οδηγίες προγραμματισμού του συστήματος
 Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται αφού το κέντρο °μπει± σε κατάσταση προγραμματισμού 
πληκτρολογώντας *99 ABCD # στην εσωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην 
γραμμή 600 (όπου ABCD ο κωδικός για να εισέλθετε σε λειτουργία προγραμματισμού. Ο 
εργοστασιακός κωδικός είναι 0000).
 Όπου m αντιστοιχεί στον αριθμός της εξωτερικής τηλεφωνικής γραμμής (από 1 έως
8). Όταν m =* αντιστοιχεί σε όλες τις τηλεφωνικές γραμμές.
 Όπου abc αντιστοιχεί στον αριθμό της εσωτερικής γραμμής, όταν abc =*** αντιστοιχεί 
σε όλες τις εσωτερικές τηλεφωνικές γραμμές.
 Όλες οι εσωτερικές τηλεφωνικές συσκευές πρέπει να είναι τύπου DTMF και να 
συνδέονται μέσω του στάνταρ τηλεφωνικού ακροδέκτη RJ11.
 Όταν αναφέρουμε εξωτερικές γραμμές σε αυτές τις οδηγίες χρήσης εννοούμε τις 
τηλεφωνικές γραμμές του τηλεφωνικού δικτύου της περιοχής σας (όχι τις εσωτερικές 
γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου).

Είσοδος και έξοδος από την λειτουργία προγραμματισμούς.
Σηκώστε το ακουστικό της τηλεφωνικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην εσωτερική
γραμμή 600, περιμένετε να ακούσετε τον ενδεικτικό τόνο της τηλεφωνικής γραμμής και 
Πληκτρολογήστε: *99 ABCD # όπου ABCD ο κωδικός για να εισέλθετε σε λειτουργία 
προγραμματισμού. (Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000). Θα ακουστεί ένας τόνος 
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επιβεβαίωσης που σημαίνει πως το κέντρο έχει τεθεί σε κατάσταση προγραμματισμού 
των λειτουργιών του. Στην συνέχεια μπορείτε να προγραμματίσετε τις λειτουργίες που 
επιθυμείτε.
Για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού πληκτρολογήστε 999999 # ή κλείστε 
την συσκευή-ακουστικό για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Προγραμματισμός λειτουργιών εξωτερικών 
γραμμών.

Σημειώσεις:
1. Πρέπει να δηλώνετε στο κέντρο αν βρίσκεται σε κατάσταση ημερήσιας ή νυκτερινής 
λειτουργίας. Το ίδιο το κέντρο δεν μπορεί να ορίσει από μόνο του τον τρόπο λειτουργίας 
ανάλογα με την ώρα. Όταν το σύστημα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας από 
οποιαδήποτε εσωτερική τηλεφωνική συσκευή μπορείτε να πληκτρολογήσετε * 900 για να 
μπει το κέντρο σε ημερήσια κατάσταση λειτουργίας. Πληκτρολογώντας * 901 το σύστημα 
εισέρχεται σε νυκτερινή κατάσταση λειτουργίας.
Η ημερήσια και η νυκτερινή κατάσταση λειτουργίας μπορεί να προγραμματιστούν ώστε 
να έχουν διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα: Οι εξωτερικές 
γραμμές μπορεί να μετάγονται αυτόματα σε διαφορετικές ομάδες εσωτερικών γραμμών 
κατά την διάρκεια της ημέρας και σε διαφορετικές κατά την διάρκεια της νύκτας.
2. Όταν αναφέρουμε εξωτερικές γραμμές σε αυτές τις οδηγίες χρήσης εννοούμε τις 
τηλεφωνικές γραμμές του τηλεφωνικού δικτύου της περιοχής σας (όχι τις εσωτερικές 
γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου).

1. Για να ενεργοποιήσετε μια εξωτερική γραμμή:

Πληκτρολογήστε: 60 m 1 #
H τηλεφωνική γραμμή που αντιστοιχεί στον αριθμό m (των θυρών σύνδεσης εξωτερικών 
γραμμών του κέντρου) αποκτά πρόσβαση στο κέντρο.
Πληκτρολογήστε: 60 m 0 #
H τηλεφωνική γραμμή που αντιστοιχεί στον αριθμό m (των θυρών σύνδεσης εξωτερικών 
γραμμών του κέντρου) ΔΕΝ έχει πρόσβαση στο κέντρο.

Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται (δεν υπάρχουν) όλες οι 
εξωτερικές γραμμές, οι ελεύθερες θύρες του κέντρου (στις οποίες δεν συνδέονται 
εξωτερικές γραμμές) πρέπει να ορισθεί πως δεν έχουν πρόσβαση στο κέντρο.
Από το εργοστάσιο έχει ορισθεί πως οι εξωτερικές γραμμές 5,6,7 και 8 ΔΕΝ έχουν 
πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο.

Παράδειγμα: κάντε τις ακόλουθες ενέργειες αν στην θύρα 3 ΔΕΝ έχετε συνδέσει 
εξωτερική γραμμή ενώ υπάρχουν εξωτερικές γραμμές συνδεδεμένες στις θύρες 5 και 6.
Πληκτρολογήστε: 60 3 0 # Θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση,
Πληκτρολογήστε: 60 5 1 # Θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση,
Πληκτρολογήστε: 60 6 1 # Θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση, στην 
συνέχεια κλείστε το ακουστικό της συσκευής.

2. Για να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας (μέσω χειριστή-τηλεφωνητή 
ή αυτόματα)

Πληκτρολογήστε: 61 m 1 #
H εξωτερική γραμμή με τον αριθμό m βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία κατά την διάρκεια 
της ημερήσιας ζώνης λειτουργίας.
Πληκτρολογήστε: 61 m 0 #
H εξωτερική γραμμή με τον αριθμό m βρίσκεται σε λειτουργία μέσω χειριστή κατά την 
διάρκεια της ημερήσιας ζώνης λειτουργίας.
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Πληκτρολογήστε: 62 m 1 #
H εξωτερική γραμμή με τον αριθμό m βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία κατά την διάρκεια 
της νυκτερινής ζώνης λειτουργίας.
Πληκτρολογήστε: 62 m 0 #
H εξωτερική γραμμή με τον αριθμό m βρίσκεται σε λειτουργία μέσω χειριστή κατά την 
διάρκεια της νυκτερινής ζώνης λειτουργίας.

Παράδειγμα: Ορίστε την εξωτερική γραμμή 2 να βρίσκεται σε λειτουργία μέσω χειριστή 
κατά την διάρκεια της ημέρας ενώ θα βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία κατά την διάρκεια 
της νυκτερινής λειτουργίας.
Πληκτρολογήστε: 61 2 0 # θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση
Πληκτρολογήστε: 62 2 1 # θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση. Κλείστε το 
ακουστικό

3. Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο τα χτυπούνε τα εσωτερικά 
τηλέφωνα όταν το κέντρο δέχεται μια εξωτερική κλήση.

Πληκτρολογήστε: 1 m abc 1 #
Λειτουργία μέσω τηλεφωνητή-χειριστή κατά την διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας. Η 
εσωτερική γραμμή με τον αριθμό abc θα χτυπά όταν η εξωτερική γραμμή m θα καλεί.
Πληκτρολογήστε: 1 m abc 0 #
Λειτουργία μέσω τηλεφωνητή-χειριστή κατά την διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας. Η 
εσωτερική γραμμή με τον αριθμό abc ΔΕΝ θα χτυπά όταν η εξωτερική γραμμή m θα 
καλεί.
Πληκτρολογήστε: 2 m abc 1 #
Λειτουργία μέσω τηλεφωνητή-χειριστή κατά την διάρκεια της νυχτερινής λειτουργίας. Η 
εσωτερική γραμμή με τον αριθμό abc θα χτυπά όταν η εξωτερική γραμμή m θα καλεί.
Πληκτρολογήστε: 2 m abc 0 #
Λειτουργία μέσω τηλεφωνητή-χειριστή κατά την διάρκεια της νυχτερινής λειτουργίας. Η 
εσωτερική γραμμή με τον αριθμό abc ΔΕΝ θα χτυπά όταν η εξωτερική γραμμή m θα 
καλεί.
Παράδειγμα: για να καθορίσετε την πέμπτη εξωτερική γραμμή ώστε κατά την διάρκεια 
της ημερήσιας λειτουργίας να χτυπά στα εσωτερικά τηλέφωνα 600, 605 και 607 ενώ η 
ίδια εξωτερική γραμμή θα χτυπά στο εσωτερικό 602 κατά την διάρκεια της νυχτερινής 
λειτουργίας, όταν θα υπάρχει κλήση στην συγκεκριμένη γραμμή.
Πληκτρολογήστε: 
1 5 600 1 #  θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση
1 5 605 1 #  θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση
1 5 607 1 #  θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση
2 5 600 0 # (Αλλάζετε την λειτουργία της εσωτερικής γραμμής 600 ώστε να μην χτυπά), θα 
ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση
2 5 602 1 #  θα ακουστεί ο τόνος του κέντρου σαν επιβεβαίωση. Στην συνέχεια κλείστε το 
ακουστικό.

4. Κατάταξη των εξωτερικών γραμμών σε ομάδες (μόνο δύο ομάδες 
μπορούν να δημιουργηθούν)

Πληκτρολογήστε: 63 m 1 #
Κατατάσσετε την εξωτερική γραμμή m στην πρώτη ομάδα.
Πληκτρολογήστε: 63 m 0 #
Δεν κατατάσσετε την εξωτερική γραμμή m στην πρώτη ομάδα.
Πληκτρολογήστε: 64 m 1 #
Κατατάσσετε την εξωτερική γραμμή m στην δεύτερη ομάδα.
Πληκτρολογήστε: 64 m 0 #
Δεν κατατάσσετε την εξωτερική γραμμή m στην δεύτερη ομάδα.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ Προγραμματισμός λειτουργιών 
εσωτερικών γραμμών

5. Για να δώσετε την δυνατότητα σε μια εσωτερική γραμμή να καλεί 
χρησιμοποιώντας κάποιες εξωτερικές γραμμές.

Πληκτρολογήστε: : 3 m abc 0 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να κάνει κλήσεις χρησιμοποιώντας την εξωτερική 
γραμμή m.
Πληκτρολογήστε: : 3 m abc 1 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να κάνει κλήσεις χρησιμοποιώντας
εξωτερική γραμμή m.

6. Καθορίζετε τον τρόπο κλήσης των εξωτερικών γραμμών (από ένα 
εσωτερικό τηλέφωνο).

Πληκτρολογήστε: 51 abc 1 #
H εσωτερική γραμμή abc καλεί απευθείας μια εξωτερική γραμμή.
Πληκτρολογήστε: 51 abc 0 #
H εσωτερική γραμμή abc καλεί εξωτερική γραμμή πληκτρολογώντας πρώτα το 0
(προκαθορισμένη ρύθμιση από το εργοστάσιο).

7. Για να ΑΠΑΓΟΡΕΨΕΤΕ τις εξωτερικές κλήσεις 

Πληκτρολογήστε: 41 abc 1 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να κάνει εξωτερικές κλήσεις
Πληκτρολογήστε: 41 abc 0 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να κάνει εξωτερικές κλήσεις

8. Για να απαγορέψετε στις εσωτερικές συσκευές να καλούν εξωτερικούς 
αριθμούς (που αρχίζουν από 0), καθώς και την κλήση αριθμών 
πληροφοριών ή αριθμών ανάγκης 

Πληκτρολογήστε: 42 abc 1 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να κάνει εξωτερικές κλήσεις που ο αριθμός 
τους αρχίζει από 0 καθώς και κλήσεις αριθμών πληροφοριών.
Πληκτρολογήστε: 42 abc 0 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να κάνει εξωτερικές κλήσεις που ο αριθμός τους 
αρχίζει από 0 καθώς και κλήσεις αριθμών πληροφοριών και συγκεκριμένων αριθμών.

9. Για να απαγορέψετε στις εσωτερικές συσκευές να κάνουν διεθνείς 
κλήσεις (εξωτερικούς αριθμούς που αρχίζουν από 00).

Πληκτρολογήστε: 43 abc 1 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να κάνει εξωτερικές κλήσεις που ο αριθμός 
τους αρχίζει από 00.
Πληκτρολογήστε: 43 abc 0 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να κάνει εξωτερικές κλήσεις που ο αριθμός τους 
αρχίζει από 00.
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10 Για να απαγορεύσετε σε εσωτερικά τηλέφωνα να καλούν μια σειρά 
από (εξωτερικούς) αριθμούς που βρίσκονται στον κατάλογο 
απαγορευμένων αριθμών (Ανατρέξτε και στην παράγραφο 20).

Πληκτρολογήστε:  44 abc 1 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να καλεί εξωτερικούς αριθμούς που 
βρίσκονται στον κατάλογο απαγορευμένων αριθμών.
Πληκτρολογήστε:  44 abc 0 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να καλεί εξωτερικούς αριθμούς που βρίσκονται 
στον κατάλογο απαγορευμένων αριθμών.

11. Για να επιτρέψετε σε μια εσωτερική γραμμή να καλεί συγκεκριμένο 
εξωτερικό αριθμό (Ανατρέξτε και στην παράγραφο 20).

Πληκτρολογήστε:  45 abc 1 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να καλεί τον συγκεκριμένο αριθμό.
Πληκτρολογήστε:  45 abc 0 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να καλεί να καλεί τον συγκεκριμένο αριθμό.

12 Για να επιτρέψετε σε μια εσωτερική γραμμή να απαντά σε μια 
εισερχόμενη (εξωτερική) κλήση.

Πληκτρολογήστε:  46 abc 1 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση.
Πληκτρολογήστε:  46 abc 0 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση.

13. Για να επιτρέψετε σε ένα εσωτερικό τηλέφωνο να έχει την 
δυνατότητα να παρακολουθεί ένα άλλο εσωτερικό τηλέφωνο. (Με αυτή 
την λειτουργία είναι δυνατή και η συνομιλία μεταξύ τριών μερών).

Πληκτρολογήστε:  47 abc 1 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να παρακολουθεί μια άλλη εσωτερική γραμμή.
Πληκτρολογήστε:  47 abc 0 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να παρακολουθεί μια άλλη εσωτερική 
γραμμή..

Παρατήρηση: Ο κατασκευαστή και ο πωλητής του τηλεφωνικού κέντρου δεν έχουν 
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη πράξη που σχετίζεται με το απόρρητο 
των συνομιλιών. Oι χειριστές του κέντρου είναι υπεύθυνοι να τηρούν τους νόμους 
σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. 

14. Για να επιτρέπετε σε ένα εσωτερικό τηλέφωνο να μπορεί να εκτελεί 
γρήγορη εξωτερική κλήση (Ανατρέξτε και στην παράγραφο 22).

Πληκτρολογήστε:  48 abc 1 #
Επιτρέπετε στην εσωτερική γραμμή abc να μπορεί να κάνει μια εξωτερική κλήση 
χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ¬γρήγορης κλήσης.
Πληκτρολογήστε:  48 abc 0 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στην εσωτερική γραμμή abc να μπορεί να κάνει μια εξωτερική κλήση 
χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ¬γρήγορης κλήσης.
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15 Για να καθορίσετε την μέγιστη διάρκεια κλήσης ενός εσωτερικού 
τηλεφώνου

Πληκτρολογήστε: 54 abc 1#
Η μέγιστη διάρκεια κλήσης της εσωτερικής γραμμής abc δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από 3 λεπτά.
Πληκτρολογήστε: 54 abc 0 #
Δεν υπάρχει περιορισμός στην χρονική διάρκεια κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου abc.
Πληκτρολογήστε: 55 abc 1 #
Η μέγιστη διάρκεια κλήσης της εσωτερικής γραμμής abc δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από 5 λεπτά.
Πληκτρολογήστε: 55 abc 0 #
Δεν υπάρχει περιορισμός στην χρονική διάρκεια κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου abc.
Πληκτρολογήστε:  56 abc 1 # (Δεν ισχύει για σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου)
Η μέγιστη διάρκεια κλήσης της εσωτερικής γραμμής abc δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από 10 λεπτά.
Πληκτρολογήστε: 56 abc 0 # (Δεν ισχύει για σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου)
Δεν υπάρχει περιορισμός στην χρονική διάρκεια κλήσης του εσωτερικού τηλεφώνου abc.

Ανίχνευση επιτήρησης (Προαιρετικά)

Βάλτε το κέντρο σε λειτουργία προγραμματισμού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της 
εσωτερικής γραμμής 600.
Πληκτρολογήστε: 56 *** 1 #
Ενεργοποιείτε την (ΟΝ) την ανίχνευσης επιτήρησης για την εξωτερική γραμμή.
Πληκτρολογήστε: 55 *** 0 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ (OFF) την ανίχνευση επιτήρησης της εξωτερικής γραμμής

Επισήμανση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η ανίχνευση επιτήρησης της εξωτερικής 
γραμμής και υπάρχει σύνδεση μιας εσωτερικής γραμμής με μια εξωτερική γραμμή, 
αν διαφορά δυναμικού 0.0V (την ²στέλνει³ το σύστημα επιτήρησης ανοικτής 
γραμμής του τηλεφωνικού δικτύου όταν ο καλών από την εξωτερική γραμμή 
κλείσει το ακουστικό του) εμφανιστεί για περισσότερο από 0.4sec, το κέντρο θα 
κόβει την εξωτερική γραμμή και ο χειριστής του εσωτερικού τηλεφώνου θα ακούει 
μια σειρά από σύντομους τόνους που θα δηλώνουν το σφάλμα της γραμμής.

16. Για να επιτρέψετε στα εσωτερικά τηλέφωνα να καλούν εξωτερικές 
γραμμές εισάγοντας αυτόματα ένα πρόθεμα (ένα πρόθεμα που συνδέει 
το κέντρο με άλλο πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών, δείτε και στην 
παράγραφο 23).

Πληκτρολογήστε: 57 abc 1 #
Επιτρέπετε στο εσωτερικό τηλέφωνο με τον αριθμό abc να κάνει εξωτερικές κλήσεις 
τοποθετώντας αυτόματα πρόθεμα.
Πληκτρολογήστε: 57 abc 0 #
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στο σύστημα να κάνει εξωτερικές κλήσεις τοποθετώντας αυτόματα 
πρόθεμα.

Σημείωση: Όταν έχετε επιτρέψει σε μια εσωτερική συσκευή να κάνει κλήσεις 
χρησιμοποιώντας ένα πρόθεμα για να ενεργοποιείται ένας οικονομικότερος 
πάροχος τηλεφωνικών υπηρεσιών. Όταν έχετε απαγορέψει την αυτόματη 
εισαγωγή προθέματος η συσκευή θα καλεί χρησιμοποιώντας την συνηθισμένη 
τηλεφωνική παροχή.
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17. Για να ¨καθαρίσετε© τον κωδικό ενός εσωτερικού τηλεφώνου

Πληκτρολογήστε: 91 abc 0 #
¬Καθαρίζετε τον κωδικό για το εσωτερικό τηλέφωνο (γραμμή) abc.

18. Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης ενός εσωτερικού τηλεφώνου

Πληκτρολογήστε: 8 abc ABC #
Toabc είναι ο παλιός αριθμός της εσωτερικής γραμμής και ABC είναι ο νέος αριθμός.

Παρατήρηση: Όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί πρέπει να αρχίζουν μόνο από 6,7 ή 8 
(για παράδειγμα 601, 702, 803 κλπ) . Εσωτερικοί αριθμοί όπως 401, 502, 903 κλπ 
δεν αναγνωρίζονται από το κέντρο.

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ Προγραμματισμός λειτουργιών του κέντρου.

19. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

Πληκτρολογήσετε: 0 ABCD #
Όπου ABCD είναι ο νέος τετραψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στον νέο κωδικό 
πρόσβασης.

20 Για να καθορίσετε αριθμούς οι οποίοι απαγορεύεται να κληθούν

Πληκτρολογήστε: 71 n ABCDE #.
Όπου n είναι η ομάδα που καταχωρείται η απαγόρευση κλήσης συγκεκριμένων αριθμών. 
Υπάρχουν 10 ομάδες °απαγορευμένων αριθμών± έτσι το n μπορεί να έχει τιμές από 0 
έως 9, τα ABCDE αντιστοιχούν στα πέντε ψηφία του αριθμού που απαγορεύετε να 
καλείται από ομάδα εσωτερικών τηλεφώνων. Αν τα ψηφία του °απαγορευμένου± αριθμού 
είναι λιγότερα παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύμβολο * ώστε και αυτοί οι αριθμοί να 
έχουν τελικά 5 ψηφία. Για παράδειγμα στην πρώτη ομάδα έχει καταχωρηθεί ο 
απαγορευμένος αριθμός 168 κι στην όγδοη ομάδα έχει καταχωρηθεί ο αριθμός 17909 
για να περάσετε αυτές τις εντολές πληκτρολογήστε 71 1 168**#, 71 8 17909#.

21 Για να επιτρέψετε την κλήση με ένα συγκεκριμένο πρόθεμα.

Πληκτρολογήστε: 72 n ABCDE #.
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 20.
Παράδειγμα: Έχετε απαγορεύσει στην εσωτερική γραμμή 603 να κάνει υπεραστικές 
κλήσεις που αρχίζουν από 0. Όμως η γραμμή 603 χρειάζεται να καλεί το πρόθεμα 07557 
για συγκεκριμένες συνδέσεις που έχουν σχέση με την δουλειά σας (π.χ επιλογή 
οικονομικότερου τηλεφωνικού παρόχου). 

1. Ανατρέξτε στην παράγραφο 9. Από το πληκτρολόγιο της συσκευής που είναι 
συνδεδεμένη στην γραμμή 600 πληκτρολογήστε 42 603 1 #. Κλείστε το 
ακουστικό.

2. Σηκώστε πάλι το ακουστικό της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην γραμμή 
600 και πληκτρολογήστε 72 1 0757 * # (Ο αστερίσκος * προστίθεται ώστε ο 
αριθμό 0757 να αποκτήσει πέμπτο ψηφίο).

3. Μετά από τις παραπάνω ενέργειες από την γραμμή 603 δεν θα μπορεί να 
γίνονται εξωτερικά τηλέφωνα που θα ξεκινούν από 0 αλλά θα μπορεί να κάνει 
τηλέφωνα που θα ξεκινούν από το πρόθεμα 0757.

22 Για να καθορίσετε αριθμό ταχείας κλήσης

Πληκτρολογήστε: 79 n ABCD…. Κλείστε το ακουστικό.
Όπου n είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στην ομάδα των αριθμών ταχείας κλήσης. Το n
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μπορεί να πάρει τιμές από 1 έως 7. Μπορείτε να καθορίσετε 7 ομάδες. Τα ABCD.. είναι οι 
αριθμοί του προθέματος που θέλετε να “καλείται” ταχέως. Το πρόθεμα (αριθμός ταχέως 
καλούμενος) μπορεί να έχει κατά μέγιστο 30 ψηφία.
Αν ανάμεσα στους αριθμούς υπάρχει * το σύστημα κάνει μια παύση 2 δευτερολέπτων για 
κάθε ένα *. Για παράδειγμα ορίζετε τον αριθμό 0086-757-1234567 σαν την πρώτη ομάδα 
αριθμών ταχείας κλήσης:
Σηκώστε το ακουστικό της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην γραμμή 600, 
πληκτρολογήστε 79 1 00867571234567 στην συνέχεια κλείστε το ακουστικό.
Ανατρέξτε στην παράγραφο 15, σηκώστε το ακουστικό της γραμμής 600 πληκτρολογήστε 
48 600 1 #. Μετά από αυτές τις ρυθμίσεις που κάνετε όταν θα πληκτρολογείτε *51 το 
κέντρο θα καλεί 0086-757-1234567. Έτσι θα γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο.

23 Για να καθορίσετε ένα αυτόματα πρόθεμα

Πληκτρολογήστε 790 ABCD…0 και κλείστε το ακουστικό
Τα ABCD…. Είναι τα νούμερα του αυτόματου προθέματος. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε 
έως 30 νούμερα. Αν πληκτρολογήστε * εισάγετε μια παύση.
Παράδειγμα: Θέλετε να ορίσετε τον αριθμό 17909 σαν αυτόματο πρόθεμα. Σηκώστε το 
ακουστικό της εσωτερικής γραμμής 600 και πληκτρολογήστε 790 17909 0 στην συνέχεια 
κλείστε το ακουστικό. Από την στιγμή που έχετε καθορίσει κάποιες εσωτερικές γραμμές 
να χρησιμοποιούν το αυτόματο πρόθεμα (ανατρέξτε και στην παράγραφο 16) όταν 
πληκτρολογείτε - σε μια από τις εσωτερικές γραμμές που έχετε προ καθορίσει – για 
παράδειγμα τον αριθμό 0757-1234567 το κέντρο θα καλεί αυτόματα τον αριθμό 17909-
0757-1234567 εξοικονομώντας σας χρόνο.

24 Για να αποκαταστήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις μέσω 
προγραμματισμού (RESET).

Βάλτε το κέντρο σε λειτουργία προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την συσκευή που 
είναι συνδεδεμένη στην εσωτερική γραμμή 600 πληκτρολογώντας 990000 #. Θα 
ακούσετε τον τόνο του κέντρου. Στην συνέχεια πληκτρολογήστε 995*5* #.
Επαναφέρονται οι ρυθμίσεις που έχει εισάγει ο κατασκευαστής του κέντρου.

25 Για να αποκαταστήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις (RESET)
Αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνεται μόνο από τεχνικούς στην περίπτωση που η 
διαδικασία της παραγράφου 24 δεν λειτουργήσει.

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρέστε το πάνω καπάκι 
του κέντρου. Ενεργοποιήστε το κέντρο εκ νέου, προσέχοντας να μην ακουμπήσετε 
κανένα σημείο που έχει τάση και στην συνέχεια πιέστε τον διακόπτη με την ένδειξη 
K1 που βρίσκεται πάνω στο τυπωμένο κύκλωμα.

26 Για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα εγγραφής ενός μηνύματος με 
μεγάλη διάρκεια.

Πληκτρολογήστε 990001 #
Σας δίνετε η δυνατότητα ώστε το πρώτο προ ηχογραφημένο μήνυμα να έχει διάρκεια έως 20 
δευτερόλεπτα. Αν επιλέξετε αυτή την δυνατότητα δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής δεύτερου
και τρίτου μηνύματος.
Πληκτρολογήστε 990000 #
Επαναφέρετε την δυνατότητα του κέντρου να αποθηκεύσει τρία φωνητικά μηνύματα μικρής 
διάρκειας.
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Οδηγίες λειτουργίας
Σημείωση: Όταν η εσωτερική τηλεφωνική συσκευή έχει προγραμματιστεί να καλεί 
εξωτερική γραμμή άμεσα (θα ακούτε αμέσως τον τόνο του τηλεφωνικού δικτύου) 
παρακαλούμε να πληκτρολογήσετε * πριν τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Όταν η 
εσωτερική συσκευή είναι προγραμματισμένη να παίρνει εξωτερική γραμμή 
πληκτρολογώντας πρώτα 0 (ρύθμιση που είναι προ-καθορισμένη από το εργοστάσιο 
θα ακούτε τον τόνο του κέντρου που έχει υψηλότερη συχνότητα) , πληκτρολογήσετε 
απευθείας τον αριθμό (χωρίς προηγουμένως να πληκτρολογήστε *).

1. Κλήση εξωτερικής γραμμής
Πληκτρολογήστε άμεσα τον αριθμό που θέλετε (αν ακούτε κατευθείαν τον τόνο του 
τηλεφωνικού δικτύου). Αν ακούτε, σηκώνοντας το ακουστικό τον τόνο του κέντρου 
(έχει υψηλότερη συχνότητα από αυτόν του τηλεφωνικού δικτύου) πληκτρολογήστε 0 
και στην συνέχεια τον αριθμό που θέλετε.

2. Κλήση μέσω μιας συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής
1. Σηκώστε το ακουστικό, και ακούστε το τόνο κλήσης του κέντρου.
2. Πληκτρολογήστε *4 και των κωδικό που αντιστοιχεί στην εξωτερική γραμμή που 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε από 1 έως 8. Θα ακουστεί ο τόνος αναμονής του 
τηλεφωνικού δικτύου. Στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που 
επιθυμείτε.

3. Πως να κάνετε μια εξωτερική κλήση επιλέγοντας μια ομάδα 
εξωτερικών γραμμών.
Πληκτρολογήστε: *1, το κέντρο θα επιλέξει την πρώτη ομάδα εξωτερικών γραμμών 
για την εξωτερική κλήση σας. Πληκτρολογώντας *2 κέντρο θα επιλέξει μια γραμμή 
από την δεύτερη ομάδα εξωτερικών γραμμών για την κλήση σας.

4. Κλήση εσωτερικών γραμμών
1. Σηκώστε το ακουστικό της συσκευής, θα ακούσετε τον τόνο κλήσης του κέντρου.
2. Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Σημειώσεις: Aν στο σύστημα δεν είναι συνδεδεμένες οι εξωτερικές γραμμές 5,6,7 και 
8 πρέπει να τις έχετε ορίσει ως ανενεργές.
Στο εσωτερικό τηλέφωνο που αντιστοιχεί στον αριθμό 600 θα ακούγεται ένας 
προειδοποιητικός τόνος όταν υπάρχει μια εισερχόμενη εξωτερική γραμμή και αυτό 
είναι απασχολημένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία προσωρινής 
©στάθμευσηςª μιας εξωτερικής κλήσης προκειμένου να διαχειριστείτε περισσότερες 
από μια κλήσεις.

5. Απάντηση κλήσεων
1. Αν το κέντρο έχει προγραμματιστεί για λειτουργία μέσω χειριστή απλά σηκώστε 
το ακουστικό και απαντήστε.
2. Αν το κέντρο έχει προγραμματιστεί για αυτόματη λειτουργία ο καλών θα ακούσει 
το προ-ηχογραφημένο μήνυμα και στην συνέχεια πρέπει να πληκτρολογήσει τον 
αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλει.
Αν ο καλών (εισερχόμενη κλήση) πληκτρολόγηση 0 ή λάθος εσωτερικό αριθμό τότε 
αυτόματα θα χτυπήσει η τηλεφωνική συσκευή που αντιστοιχεί στο εσωτερικό 600.
Αν η γραμμή που καλείται είναι κατειλημμένη τότε αυτόματα θα γίνει κλήση στην 
συσκευή που αντιστοιχεί στο εσωτερικό τηλέφωνο με αριθμό 600. Αν η εσωτερική 
γραμμή 600 είναι κατειλημμένη πρέπει να ορίσετε μια δεύτερη εσωτερική γραμμή 
στην οποία θα εκτρέπεται η εξωτερική κλήση.
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6. Μεταγωγή μια εξωτερικής γραμμής σε άλλο εσωτερικό
1. Από το εσωτερικό τηλέφωνο με το οποίο μιλάτε με μια εξωτερική γραμμή, πιέστε 
σύντομα το άγκιστρο του ακουστικού (0.2 έως 0.8sec) ή πιέστε FLASH, 
πληκτρολογήστε (μέσα σε 3 δευτερόλεπτα) τον αριθμό του εσωτερικού στο οποίο 
θέλετε να περάσετε την εξωτερική γραμμή.

Σημείωση: Οποιαδήποτε εσωτερική γραμμή μπορεί να συνδεθεί μια μια εξωτερική 
γραμμή (είτε καλεί εξωτερική γραμμή είτε δέχεται κλήση από εξωτερική γραμμή). Σε 
οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις η κλήση μπορεί να μεταφερθεί και σε 
οποιαδήποτε άλλη εσωτερική γραμμή.
Κατά την διάρκεια της μεταγωγής ο καλών θα ακούει ένα μουσικό ήχο, δεν ακούει τον 
τόνο του κέντρου. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς οι δύο εσωτερικές γραμμές μπορεί 
να συνομιλήσουν ενώ η εξωτερική γραμμή θα περάσει στην εσωτερική που δεν κλείνει 
μετά το πέρας της °εσωτερικής± συνομιλίας. Αν το εσωτερικό στο οποίο θέλετε να 
μεταφέρετε την εξωτερική γραμμή είναι κατειλημμένο θα ακούσετε τον αντίστοιχο τόνο, 
κλείστε το τηλέφωνο σας. Αυτό θα χτυπήσει εκ νέου με την καλούσα εξωτερική γραμμή.

7. Αυτόματη μεταγωγή όταν ένα εσωτερικό είναι κατειλημμένο ή δεν 
απαντά μέσα σε 25 δευτερόλεπτα.
1. Σηκώστε το ακουστικό, ακούστε τον τόνο του κέντρου.
2. Πληκτρολογήστε * 96 και τον αριθμό του εσωτερικού στο οποίο θέλετε να περνά η 
εξωτερική γραμμή. Ακούστε τον τόνο του κέντρου και κλείστε το ακουστικό. 
Για να ακυρώσετε αυτή την ρύθμιση πληκτρολογήστε * 960, ακούστε τον τόνο του 
κέντρου και κλείστε το ακουστικό.
Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε όπως μια εξωτερική γραμμή να χτυπά αλυσιδωτά σε 
περισσότερα από ένα εσωτερικά τηλέφωνα όταν βρίσκει τα πρώτα στην σειρά 
κατειλημμένα. Για παράδειγμα όταν η εσωτερική γραμμή 600 είναι κατειλημμένη θα 
χτυπά η 601 όταν και η 601 είναι κατειλημμένη θα χτυπά η 602 κ.ο.κ. Είναι σημαντικό 
να ΜΗΝ προγραμματίζετε κυκλικά αυτή την λειτουργία, για παράδειγμα να χτυπά το 
εσωτερικό 601 στην συνέχεια το 601 και μετά πάλι το 601.

8. Πώς να λάβετε μια κλήση από ένα εσωτερικό που δεν χτυπά (δεν καλείται 
εκείνη την στιγμή)
1. Σηκώστε το ακουστικό της συσκευής που δεν χτυπά ώστε να απαντήσετε αντί του 
τηλεφώνου που χτυπά. 
2. Αφού ακούσετε το τόνο του κέντρου πληκτρολογήστε * και # η κλήση θα περάσει 
σε εσάς.
Αν ακούσετε, μόλις σηκώσετε το ακουστικό, τον υψηλής συχνότητας τόνο του 
τηλεφωνικού κέντρου μην πληκτρολογήσετε * αλλά μόνο # για να πάρετε την κλήση.
Αν χτυπά ένα συγκεκριμένο εσωτερικό τηλέφωνο και θέλετε να απαντήσετε στην 
θέση του πληκτρολογήστε * 97 και τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου που 
χτυπά. Αν ακούσετε, μόλις σηκώσετε το ακουστικό, τον υψηλής συχνότητας τόνο του 
τηλεφωνικού κέντρου μην πληκτρολογήσετε *.

9. Προσωρινή θέση σε αναμονή μιας εξωτερικής γραμμής.
Το εσωτερικό τηλέφωνο συνομιλεί με μια εξωτερική γραμμή, πιέστε το κουμπί Flash ή 
** και στην συνέχεια πληκτρολογήστε 98 και κλείστε το ακουστικό, η εξωτερική 
γραμμή μπαίνει σε αναμονή για λίγο. Ο καλών θα ακούσει ένα σήμα αναμονής.
Για να πάρετε πίσω την γραμμή που βρίσκεται σε αναμονή σηκώστε το ακουστικό, 
ακούστε τον τόνο του κέντρου, πληκτρολογήστε * και 94.
Σημείωση: Μετά την θέση σε αναμονή της εξωτερικής γραμμής, ο καλών θα ακούει 
μόνο μουσική, και δεν θα μπορεί να επηρεάσει τις λειτουργίες του εσωτερικού 
τηλεφώνου. Αν μετά από 4 δευτερόλεπτα το εσωτερικό είναι ακόμα κατειλημμένο η 
εξωτερική γραμμή θα μπει πάλι σε αναμονή. Οποιοδήποτε εσωτερικό τηλέφωνο 
μπορεί να λάβει την εξωτερική γραμμή που βρίσκεται σε αναμονή.
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10. Τηλεδιάσκεψη (Ακρόαση & συνομιλία μεταξύ τριών μερών).
1. Σηκώστε το ακουστικό της συσκευής και ακούστε τον τόνο του κέντρου,
2. Πληκτρολογήστε * 92 και τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου.
Για να ακυρώσετε αυτή την λειτουργία απλά κλείστε το ακουστικό.

Όταν η γραμμή που καλείτε συνομιλεί με μια άλλη γραμμή μπορείτε να μπείτε στην 
συνομιλία για να ανακοινώσετε κάποιο επείγον μήνυμα ή απλά μπορείτε να συμμετέχετε 
στην συνομιλία.

Παρατήρηση: Ο κατασκευαστή και ο πωλητής του τηλεφωνικού κέντρου δεν έχουν 
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη πράξη που σχετίζεται με το απόρρητο
των συνομιλιών. Oι χειριστές του κέντρου είναι υπεύθυνοι να τηρούν τους νόμους 
σχετικά με το απόρρητο των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. 

11. Επιλογή ημερήσιας ή νυκτερινής λειτουργίας
1. Σε οποιαδήποτε εσωτερική συσκευή σηκώστε το ακουστικό και ακούστε τον τόνο του 
κέντρου.
2. Πληκτρολογήστε * 900 το κέντρο θα μπει σε κατάσταση ημερήσιας λειτουργίας.
3. Πληκτρολογήστε * 901 το κέντρο θα μπει σε κατάσταση νυκτερινής λειτουργίας.
Η ημερήσια και νυκτερινή λειτουργία αφορά το διαφορετικό τρόπο λήψης των εξωτερικών 
γραμμών, και το διαφορετικό τρόπο λειτουργίας των εσωτερικών γραμμών. Ο τρόπος 
λειτουργίας (ημερήσια ή νυκτερινή) πρέπει να καθορίζεται από τον χειριστή του κέντρου.
Η επιλογή δεν μπορεί να γίνεται αυτόματα από το κέντρο.

12. “Κλείδωμα” ενός εσωτερικού τηλεφώνου με κωδικό.
1. Σηκώστε το ακουστικό, θα ακουστεί ο τόνος αναμονής του κέντρου. Πληκτρολογήστε 
* 91 και τον κωδικό σας (τρία ψηφία), για παράδειγμα 123. Μετά την πληκτρολόγηση του 
κωδικού κανένας άλλος δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την συσκευή.
2. Για να “καθαρίσετε” τον κωδικό: σηκώστε το ακουστικό, θα ακουστεί ο τόνος 
αναμονής του κέντρου. Πληκτρολογήστε * 91 και τον κωδικό σας. 
Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον κωδικό που 
χρησιμοποιείτε για να “καθαρίσετε” τον κωδικό χρήσης ενός εσωτερικού τηλεφώνου. Από 
την συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην εσωτερική γραμμή 600 πληκτρολογήστε 91 abc
0 #.

13 Για να μεταφέρετε αυτόματα μια κλήση στην νέα σας εσωτερική 
γραμμή.
1. Σηκώστε το ακουστικό, θα ακουστεί ο τόνος αναμονής του κέντρου. Πληκτρολογήστε 
* 93 και τον αριθμό της νέας σας εσωτερικής γραμμής που θέλετε να μεταφέρονται οι 
κλήσεις.
2. Για να ακυρώσετε αυτή την λειτουργία αρκεί, απλά, να σηκώσετε το ακουστικό της 
συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην παλιά σας εσωτερική γραμμή και στην συνέχεια 
να κλείσετε το ακουστικό. 

Επεξήγηση: Μερικές φορές χρειάζεται να φύγετε από το γραφείο σας και να πάτε σε ένα 
άλλο, ενώ δεν θέλετε να ειδοποιήσετε τον χειριστή του κέντρου για το γραφείο που έχετε 
πάει. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω λειτουργία οι εισερχόμενες γραμμές θα 
μεταφέρονται αυτόματα στο γραφείο που είστε. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο για 
εισερχόμενες εξωτερικές κλήσεις, όχι για κλήση που μετάγονται διαμέσου άλλων 
εσωτερικών τηλεφώνων.

14. Εκφώνηση μηνύματος μέσω ενός συστήματος ανακοινώσεων
1. Σηκώστε το ακουστικό, θα ακουστεί ο τόνος αναμονής του κέντρου.
2. Πληκτρολογήστε * 908 και στην συνέχεια εκφωνήστε την ανακοίνωση που θέλετε.
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Επεξήγηση: Ο ακροδέκτης PAτου τηλεφωνικού κέντρου πρέπει να είναι συνδεδεμένος 
με την είσοδο του συστήματος ανακοινώσεων του κτιρίου ή με ένα ηχητικό σύστημα ώστε 
να είναι δυνατή η ακρόαση της ανακοίνωσης σας στους χώρου του κτιρίου.

15. Εγγραφή των τριών μηνυμάτων στην μνήμη του κέντρου.
1. Σηκώστε το ακουστικό του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στην εσωτερική γραμμή 
600, θα ακουστεί ο τόνος αναμονής του κέντρου.
2. Πληκτρολογήστε * 950 για να εκφωνήσετε-εγγράψετε το πρώτο μήνυμα στην συνέχεια 
κλείστε το ακουστικό για 10 δευτερόλεπτα.
3. Πληκτρολογήστε * 951 για να εκφωνήσετε-εγγράψετε το δεύτερο μήνυμα στην 
συνέχεια κλείστε το ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα.
4. Πληκτρολογήστε * 952 για να εκφωνήσετε-εγγράψετε το τρίτο μήνυμα στην συνέχεια 
κλείστε το ακουστικό για 5 δευτερόλεπτα.

Για να ακούσετε τα μηνύματα που έχετε εγγράψει σηκώστε το ακουστικό και 
πληκτρολογήστε * 953 για να ακούσετε το πρώτο μήνυμα, * 954 για να ακούσετε το 
δεύτερο μήνυμα και * 955 για να ακούσετε το τρίτο μήνυμα.

Η συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή των μηνυμάτων πρέπει να είναι 
καλής ποιότητας. Μην χρησιμοποιείτε ανοικτή ακρόαση κατά την διάρκεια εγγραφής των 
μηνυμάτων. Κατά την διάρκεια εγγραφής του μηνύματος πρέπει να υπάρχει ησυχία στο 
δωμάτιο.
Τα τρία μηνύματα που θα γράψετε μπορεί να έχουν την ακολουθεί μορφή:
1) Για το πρώτο μήνυμα °Ευχαριστούμε που καλέσατε την εταιρία μας, πληκτρολογήστε 
άμεσα τον αριθμό του εσωτερικού που επιθυμείτε, για να επικοινωνήσετε με το κέντρο 
πιέστε το 0±
2) Το δεύτερο μήνυμα, αν η γραμμή που ζήτησε ο καλών είναι κατειλημμένη: 
°Λυπούμαστε η γραμμή που καλείται είναι κατειλημμένη, πληκτρολογήστε έναν άλλο 
εσωτερικό αριθμό αν επιθυμείτε±.
3) Το τρίτο μήνυμα, αν η εσωτερική γραμμή δεν απαντήσει μέσα σε 25 δευτερόλεπτα: 
°Λυπούμαστε η γραμμή που καλέσατε δεν απαντά, μπορείτε να καλέστε ένα άλλον 
εσωτερικό αριθμό ή να καλέσετε αργότερα.

16. Ταχεία κλήση
Σηκώστε οποιοδήποτε εσωτερικό τηλέφωνο, θα ακουστεί ο τόνος αναμονής του κέντρου.
Πληκτρολογήστε * 5 και την ομάδα στην οποία έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό που θέλετε 
να καλέσετε χωρίς να τον πληκτρολογήστε (Ανατρέξτε και στην παράγραφο 22 του 
κεφαλαίου προγραμματισμός λειτουργιών.

17. Λειτουργία Flash μιας εξωτερικής γραμμής
Η λειτουργία flash είναι χρήσιμοι όταν θέλετε να αξιοποιήστε λειτουργίες όπως αυτή του 
φωνητικού ταχυδρομείου ή της συνομιλίας μεταξύ τριών μερών.
Ενώ συνομιλείτε με την εξωτερική γραμμή πληκτρολογήστε * 7 και η εξωτερική γραμμή 
θα μπεί σε λειτουργία flash για 0.5 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε αυτή την λειτουργία 
όταν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως συνομιλία μεταξύ τριών μερών, 
μεταγωγή της εξωτερικής γραμμής σε μια άλλη εξωτερική γραμμή ή διάσκεψη μεταξύ του 
δικού σας εσωτερικού και δύο εξωτερικών γραμμών.
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σημείωση: Όταν η εσωτερική τηλεφωνική συσκευή έχει προγραμματιστεί να καλεί 
εξωτερική γραμμή άμεσα πρέπει να πληκτρολογήσετε * πριν τον αριθμό κλήσης, 
όταν η εσωτερική συσκευή είναι προγραμματισμένη να παίρνει εξωτερική γραμμή 
πληκτρολογώντας πρώτα 0, πληκτρολογήσετε απευθείας τον αριθμό.

Λειτουργία Πληκτρολόγηση
Επιλέξτε μια συγκεκριμένη εξωτερική 
γραμμή

4 + και ο αριθμός που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη 
εξωτερική γραμμή (1 έως 8).

Κλήση άλλου εσωτερικού τηλεφώνου * και τον αριθμό του εσωτερικού
Απάντηση σε εξωτερική κλήση *# ,*97 και τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου που 

χτυπά.
Μεταφορά μιας κλήσης Κλείστε στιγμιαία το άγκιστρο και πληκτρολογήστε τον 

εσωτερικό αριθμό. 
Εξωτερική κλήση για λογαριασμό άλλου 
εσωτερικού τηλεφώνου.

Κλείστε στιγμιαία το άγκιστρο και πληκτρολογήστε τον 
εσωτερικό αριθμό για λογαριασμό του οποίου κάνετε την 
κλήση.

Μεταφορά γραμμής όταν είναι κατειλημμένη
ή δεν απαντά.

* 96 και τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου.

Ακύρωση μεταφοράς κλήσης όταν η 
γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά.

* 960

Θέση μιας κλήσης σε αναμονή Κλείστε στιγμιαία το άγκιστρο του ακουστικού ή 
πληκτρολογήστε ** 98

Επανάκτηση της κλήσης που είναι σε 
αναμονή.

* 94

Παρακολούθηση * 92 και τον αριθμό του εσωτερικού τηλεφώνου 
Ημερήσια λειτουργία * 900
Νυκτερινή λειτουργία * 901
Κλείδωμα μιας γραμμής με κωδικό * 91 και τον κωδικό (3 ψηφία)
Ξεκλείδωμα μιας γραμμής με κωδικό * 91 και τον κωδικό (3 ψηφία)
Μετάδοση μηνύματος ή ανακοίνωσης * 908
Λήψη μια κλήσης από άλλο εσωτερικό που 
χτυπά.

*#

Εγγραφή μηνύματος στην μνήμη του 
κέντρου

*950-952 (Μόνο από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στο εσωτερικό.600)

Ακρόαση προ-ηχογραφημένων μηνυμάτων. *953-955 (Μόνο από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στο εσωτερικό.600)
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται αφού το κέντρο °μπει± σε κατάσταση προγραμματισμού 
πληκτρολογώντας *99 ABCD # στην εσωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην γραμμή 600 (όπου 
ABCD ο κωδικός για να εισέλθετε σε λειτουργία προγραμματισμού. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 
0000).
 Όπου m αντιστοιχεί στον αριθμός της εξωτερικής τηλεφωνικής γραμμής (από 1 έως 8). Όταν m=* 
αντιστοιχεί σε όλες τις τηλεφωνικές γραμμές.
 Όπου abc αντιστοιχεί στον αριθμό της εσωτερικής γραμμής, όταν abc=*** αντιστοιχεί σε όλες τις 
τηλεφωνικές γραμμές.
 Όλες οι εσωτερικές τηλεφωνικές συσκευές πρέπει να είναι τύπου DTMF (όχι παλμικές).
 Όταν αναφέρουμε εξωτερικές γραμμές σε αυτές τις οδηγίες χρήσης εννοούμε τις τηλεφωνικές 
γραμμές του τηλεφωνικού δικτύου της περιοχής σας (όχι τις εσωτερικές γραμμές του τηλεφωνικού 
κέντρου).
Λειτουργία Πληκτρολόγηση
Αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης

0 ABCD #

61 m 1 #   Αυτόματη λειτουργία κατά την διάρκεια της ημερήσιας ζώνης όταν 
υπάρχει κλήση από την εξωτερική γραμμή m.

Για να καθορίσετε τον 
τρόπο λειτουργίας

61 m 0 # Λειτουργία μέσω χειριστή κατά την διάρκεια της ημερήσιας ζώνης 
όταν υπάρχει κλήση από την εξωτερική γραμμή m.
62 m 1#   Αυτόματη λειτουργία κατά την διάρκεια της νυχτερινής ζώνης όταν 
υπάρχει κλήση από την εξωτερική γραμμή m.
62 m 0#    Λειτουργία μέσω χειριστή κατά την διάρκεια της νυχτερινής ζώνης 
όταν υπάρχει κλήση από την εξωτερική γραμμή m.
63 (64) m 1 # Η εξωτερική γραμμή m μπαίνει στην πρώτη (δεύτερη) ομάδα.Ομαδοποίηση εξωτερικών 

γραμμών 63 (64) m 0 # Η εξωτερική γραμμή m ΔΕΝ μπαίνει στην πρώτη (δεύτερη) 
ομάδα
1 m abc 1 # Το εσωτερικό abc χτυπά κατά την διάρκεια της ημερήσιας ζώνης 
όταν δέχεται κλήση από την εξωτερική γραμμή m
1 m abc 0 # Το εσωτερικό abc ΔΕΝ χτυπά κατά την διάρκεια της ημερήσιας 
ζώνης όταν δέχεται κλήση από την εξωτερική γραμμή m
2 m abc 1 # Το εσωτερικό abc χτυπά κατά την διάρκεια της νυχτερινής ζώνης 
όταν δέχεται κλήση από την εξωτερική γραμμή m

Για να καθορίσετε τον 
τρόπο λειτουργίας των 
εσωτερικών τηλεφώνων

2 m abc 0 # Το εσωτερικό abc ΔΕΝ χτυπά κατά την διάρκεια της νυχτερινής 
ζώνης όταν δέχεται κλήση από την εξωτερική γραμμή m
51 abc 1 # Το εσωτερικό abc καλεί απευθείας εξωτερική γραμμή.Για να καθορίσετε τον 

τρόπο διενέργειας 
εξωτερικών κλήσεων. 51 abc 0 # Το εσωτερικό abc καλεί εξωτερική γραμμή πληκτρολογώντας 

πρώτα 0.

42 abc 1 # ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στο εσωτερικό τηλέφωνο abc να καλεί 
υπεραστικά και γραμμές πληροφοριών.

Για να απαγορέψετε σε ένα 
εσωτερικό τηλέφωνο να 
καλεί υπεραστικά ή 
γραμμές πληροφοριών,

42 abc 0 #  Eπιτρέπετε στο εσωτερικό τηλέφωνο abc να καλεί υπεραστικά και 
γραμμές πληροφοριών.

43 abc 1 # ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στο εσωτερικό abc να κάνει διεθνής κλήσεις.Απαγόρευση διεθνών 
κλήσεων. 43 abc 0 # Επιτρέπετε στο εσωτερικό abc να κάνει διεθνής κλήσεις.

46 abc 1 #  Επιτρέπετε στο εσωτερικό abc να απαντά σε εξωτερικές κλήσεις.Για να επιτρέψετε σε μια 
εσωτερική γραμμή να 
απαντά σε εισερχόμενες 
εξωτερικές κλήσεις.

46 abc 0 # ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ στο εσωτερικό abc να απαντά σε εξωτερικές 
κλήσεις.

°Καθαρισμός± /διαγραφή 
κωδικού.

91 abc 0 #

47 abc 1 # Επιτρέπετε στο εσωτερικό abc να παρακολουθεί την συνομιλία 
ενός άλλου εσωτερικού τηλεφώνου.

Για να επιτρέψετε σε ένα 
εσωτερικό να παρακολουθεί 
συνομιλία ενός άλλου 
εσωτερικού

47 abc 0 # Απαγορεύετε στο εσωτερικό abc να παρακολουθεί την συνομιλία 
ενός άλλου εσωτερικού τηλεφώνου.

Για να αλλάξετε τον αριθμό 
κλήσης ενός εσωτερικού 
τηλεφώνου

8 abc ABC #


