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• Το τηλεφωνικό κέντρο MC-208 ενσωµατώνει βασικές δυνατότητες επικοινωνίας που αξιοποιούν πλήρως 

τις συµβατικές γραµµές PSTN και είναι συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα. Είναι ιδανικό για εφαρµογές γραφείων 

καθώς και για οικιακές εφαρµογές και εξασφαλίζει καλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας και µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα στην εργασία σας και στην καθηµερινή σας ζωή.  

 

• Όλες οι εσωτερικές γραµµές µπορεί να µιλούν ταυτόχρονα χωρίς να µπλοκάρει το κέντρο. 

 

• Εξελιγµένη προστασία κατά των κεραυνών* 

 

• ∆υνατότητα εγγραφής µηνύµατος 

 

• Αναγνώριση κλήσης τόσο στο σύστηµα FSK όσο και στο  DTMF.  

 

• ∆υνατότητα ενεργοποίησης κωδικού για την διενέργεια κλήσεων. 

 

* Παρά την εξελιγµένη αντικεραυνική προστασία η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες εξαιτίας της πτώσης κεραυνού. 

Σύντοµη εισαγωγή 
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#   

1 Power Ακροδέκτης σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας 

2 CO 1,CO2 Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικών γραµµών PSTN 

3 Music Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικού ηχητικού σήµατος OGM  

4 TEL1~TEL8 Ακροδέκτες σύνδεσης εσωτερικών τηλεφώνων 

5 Ground 
Ακροδέκτης σύνδεσης της γείωσης (απαραίτητος για να λειτουργεί η αντικεραυνική 

προστασία της συσκευής) 

 

  

C01 C02  Music        TEL1 ~ TEL8 
Power 

Ground 
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• Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το 

καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο σηµείο που την αγοράσατε 

προκειµένου να επισκευαστεί. 

• Πάντα να αποσυνδέετε πρώτα τις εξωτερικές γραµµές και στην συνέχεια να αποσυνδέετε το 

καλώδιο τροφοδοσίας κατά την διάρκεια της απεγκατάστασης του κέντρου. 

• Η συσκευή διαθέτει ακροδέκτη γείωσης, για λόγους ασφαλείας αυτός πρέπει να συνδέεται 
µε ένα σηµείο γείωσης που είναι συµβατό µε τους κανονισµούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

της χώρας σας. 

•     Για να προλάβετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας ποτέ µην εκθέτετε τη συσκευή 

σε περιβάλλον µε υψηλή υγρασία και ποτέ µην επιτρέπετε την εισροή υγρών στο εσωτερικό 

της συσκευής. 

• Για να προστατέψετε τη συσκευή, από καταστροφή των κυκλωµάτων από στατικό 

ηλεκτρισµό, καλό είναι να µην ακουµπάτε τις επαφές οποιουδήποτε ακροδέκτη της. 
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  Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο 

 

 

● Πριν το προγραµµατισµό τη ς συσκευής διαβάστε τα σηµεία που πρέπει να προσέξετε (παράγραφος §2.1). 

● Βήµατα προγραµµατισµού: 

  Σηκώστε ένα εσωτερικό τηλέφωνο και πιέστε * (αν ακούγετε ο τόνος του κέντρου) και  εισάγετε τον κωδικό  

   Σηκώστε ένα εσωτερικό αν δεν ακούγετε κανένας τόνος πληκτρολογήστε άµεσα τον κωδικό  

● Πάντα να επαναφέρετε το κέντρο στις εργοστασιακές του ρυθµίσεις πριν ξεκινήσετε τον προγραµµατισµό του. (δείτε και την 

παράγραφο §2.2). 

● Βασικά βήµατα προγραµµατισµού: ① Αλλάξτε το κωδικό προγραµµατισµού του συστήµατος (§2.4). ② Προγραµµατίστε τις δυνατότητες κλήσης κάθε εσωτερικού τηλεφώνου σύµφωνα µε τις ανάγκες σας (§3.1). ③ Προγραµµατίστε τον τρόπο που θα απαντώνται οι κλήσεις από τις εξωτερικές γραµµές (§4.2). ④ Ηχογραφήστε το µήνυµα υποδοχής (αν θέλετε να έχετε αντίστοιχη λειτουργία). ⑤ Ενεργοποιήστε τις εξωτερικές γραµµές που θα συνδέονται σε γραµµές PSTN του τηλεφωνικού δικτύου. 

● Βασικές λειτουργίες : ① Κάντε άµεσα µια εξωτερική  κλήση σηκώνοντας ένα εσωτερικό τηλέφωνο (αν έχει προγραµµατιστεί αντίστοιχα η συγκεκριµένη 

εσωτερική γραµµή) ή πιέστε  “0” . ② Πιέστε * και τον αριθµό του εσωτερικού για να καλέστε ένα εσωτερικό αριθµό. 

1 
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③ Μεταφορά µια κλήσης σε άλλο εσωτερικό πιέζοντας το κουµπί  ‘R. ④ Λήψη οποιασδήποτε εξωτερικής κλήσης 

 

 

   Προγραµµατισµός του κέντρου 

 

2.1. Επισηµάνσεις 

1. Ο προγραµµατισµός του κέντρου µπορεί να γίνει µε µια απλή τηλεφωνική συσκευή DTMF συνδεδεµένη σε 

οποιαδήποτε από τις εσωτερικές γραµµές (η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων γίνεται µόνο από την 

εσωτερική γραµµή 1). 

2. Ο κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι ο “0000”. Πριν προγραµµατίσετε έναν νέο κωδικό 

πρέπει να εισάγετε το κωδικό που ήδη έχει καταχωρηθεί στη µνήµη του κέντρου. (πληκτρολογήστε  “* 99 * 

Κωδικό  # ”, για παράδειγµα πληκτρολογείτε  “ * 99 * 0000# ” αν στο κέντρο έχει τον εργοστασιακό κωδικό)— η 

πληκτρολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε 20 δευτερόλεπτα σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να 

εισάγετε ξανά τον κωδικό. 

3. Για τον προγραµµατισµό του συστήµατος είναι απαραίτητο να ξέρετε τον κωδικό. 

 

2.2. Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων 

Περιγραφή: 

Μέσω αυτού του κωδικού σβήνονται όλες οι ρυθµίσεις που έχουν γίνει στο κέντρο και επαναφέρετε τις 

εργοστασιακές εντολές. 

Μορφή εντολής : * 00 * 321 # 

� Αυτός ο κωδικός µπορεί να εισαχθεί µόνο από την εσωτερική γραµµή 1 και προηγουµένως δεν είναι 

απαραίτητο να εισαχθεί ο κωδικός προγραµµατισµού. 

2 
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2.3. Πρόσβαση στις εξωτερικές γραµµές 

Περιγραφή: Το κέντρο είναι ρυθµισµένο από το εργοστάσιο ώστε να πρέπει να πιέσετε το 0 προκειµένου να 

πάρετε µια εξωτερική γραµµή. Αν θέλετε - µε το που σηκώνετε ένα εσωτερικό τηλέφωνο - να παίρνετε εξωτερική 

γραµµή χωρίς να πιέζετε το 0 πρέπει να προγραµµατίσετε αντίστοιχα  το κέντρο.                 

Για να λαµβάνετε γραµµή πιέζοντας το 0 πληκτρολογείτε : * 10 * 81 # 

Για να λαµβάνετε άµεσα εξωτερική γραµµή, µόλις σηκώνετε το ακουστικό πληκτρολογείτε: * 10 * 80 #   

 

2.5 Εγγραφή του φωνητικού µηνύµατος 

 

Περιγραφή:   

Ο χρήστης του κέντρου µπορεί να γράφει ένα φωνητικό µήνυµα, µε µέγιστη διάρκεια 10 δευτερόλεπτα.  

 

Μέθοδος εγγραφής:  Χρησιµοποιήστε µια τηλεφωνική συσκευή καλής ποιότητας σε ένα ήσυχο περιβάλλον . 

Πληκτρολογήστε ‘* 96 # ’,εκφωνήστε αµέσως το µήνυµα και στην συνέχεια κλείστε το ακουστικό. Κατά τη 

διάρκεια της εκφώνησης µην πιέσετε κανένα άλλο πλήκτρο (εναλλακτικά µπορείτε να γράψετε το µήνυµα 

συνδέοντας µια πηγή ήχου – που θα εκφωνεί το µήνυµα που επιθυµείτε- στην θύρα σύνδεσης ακουστικού 

σήµατος του κέντρου) 

 

∆οκιµή:  Μετά την εγγραφή πληκτρολογήστε  ‘* 97 #’ για να ακούστε το µήνυµα που έχετε γράψει. 

 

2.5. Αλλαγή του κωδικού του συστήµατος 

Περιγραφή: 

Mέσω της ακόλουθης διαδικασίας µπορείτε να αλλάξετε το κωδικό του συστήµατος πχ από ‘0000’ σε ‘1234’. 
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∆ιαδικασία :   

Αρχικά πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό (αν το έχετε αλλάξει πληκτρολογήστε τον κωδικό που έχετε 

ορίσει)  ‘ * 99 * 0000 # ’, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό‘ * 99 * 1234 # ’. 

 

2.6.  Αλλαγή ενός κωδικού λογαριασµού χρήστη 

Μορφή εντολής :    # Z MMMM #     (Z:αριθµός λογαριασµού χρήστη,  MMMM: κωδικός) 

Εισάγετε αντίστοιχα τον παλιό και τον νέο κωδικό µε τη µορφή εντολής που περιγράφετε παραπάνω: Ο αρχικός 

κωδικός είναι 0000. 

 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα για το πώς να αλλάξετε τον κωδικό λογαριασµού του χρήστη  7 από  ‘0000’ σε 

‘1234’. 

 

∆ιαδικασία:   

Θέστε το κέντρο σε κατάσταση προγραµµατισµού πληκτρολογώντας  ‘ * 99 * 0000 # ’, καθαρίστε το βαθµό 

πρόσβαση του λογαριασµού ‘ * 21 * 70 # ’, στη συνέχεια πληκτρολογήστε # 7 1234 # ’. Ορίστε εκ νέου το βαθµό 

πρόσβασης του λογαριασµού πληκτρολογώντας  ‘ * 21 * 7D # ’(D= 1~5, ο βαθµός πρόσβασης του 

λογαριασµού σε κλήσεις). 

 

Παρατήρηση: Πριν αλλάξετε τον κωδικό ενός λογαριασµού χρήστη πρέπει να καθαρίσετε (µηδενίσετε) το βαθµό 

πρόσβασης του λογαριασµού. 
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2.7. Καθορισµός (ή διαγραφή) των αρχικών ψηφίων κλήσης ενός λογαριασµού 

1. Για να απαγορεύετε κλήσεις που ξεκινούν από ένα συγκεκριµένο αριθµό“168xxxxx,96655xxxxx” 

● Εντολή ορισµού αριθµού:    * 41 * T #   

● Εντολή διαγραφής αριθµού:  * 42 * T #  (T = 1 έως 6 αριθµοί για παράδειγµα 1XXX,, 2XX,6XX.) 

● ∆ιαγραφή όλων των αριθµών που έχουν εισαχθεί στη µνήµη: * 45 # 

 

2. Μπορείτε να καθορίζετε ένα πρόθεµα το οποίο ξεχωρίζει τους αριθµούς σταθερής τηλεφωνίας από τους 

αριθµού κινητής κλπ 

● Ορισµός προθέµατος για κλήσης σταθερής τηλεφωνίας:  * 43 * B # Β: 1-6 αριθµοί 

● ∆ιαγραφή προθέµατος:   * 44 * B #    

● ∆ιαγραφή όλων:  * 46 # 

 

<ο αριθµός προθέµατος µπορεί να είναι 1 ή περισσότεροι αριθµοί> 

 

2.8.  Κλήση γραµµατειακής υποστήριξης 

Περιγραφή : 

  Αρχικά αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιηµένη σε καµία εσωτερική γραµµή. Αν η λειτουργία ενεργοποιηθεί 

σε µια συσκευή η γραµµατέας της εταιρίας µπορεί να βάλει σε αναµονή µια κλήση και να την περάσει στο 

επιθυµητό γραφείο µόλις το αντίστοιχο τηλέφωνο ελευθερωθεί.  

 

● Εντολή ορισµού αριθµού που θα υποστηρίζει τη λειτουργία:  *51 * F #      F:=1~8, ο αριθµός του 

επιθυµητού εσωτερικού. 

Εντολή αναίρεσης λειτουργίας :  * 50 * F #     
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2.9.  Κλήση εξωτερικής γραµµής από εξωτερική γραµµή 

 

Περιγραφή: 

  Ένας υπάλληλος της εταιρίας µπορεί να καλεί µια εξωτερική γραµµή του κέντρου και να κάνει µια κλήση 

χρησιµοποιώντας την άλλη εξωτερική γραµµή του κέντρου και έναν κωδικό. Από το εργοστάσιο αυτή η 

λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη. 

● Ενεργοποίηση λειτουργίας:  * 10 * 51 # 

● Απενεργοποίηση λειτουργίας:  * 10 * 50 # 

● Αλλαγή κωδικού για ενεργοποίηση της λειτουργίας :  * 98 * MMMM #  (MMMM: ο κωδικός, ο εργοστασιακός 

κωδικός είναι 0000) 

  Εισάγετε τον παλιό κωδικό  (* 98 * 0000 #)  και στη συνέχεια εισάγετε τον νέο κωδικό (* 98 * MMMM #),  µετά 

την επιτυχηµένη εισαγωγή του νέου κωδικού ο κωδικός έχει αλλάξει 

 

2.10. Ορισµός λειτουργίας χειριστή 

Περιγραφή: 

  Αν έχει οριστεί το κέντρο να δέχεται εξωτερικές γραµµές µέσω χειριστή πρέπει να οριστεί πιο εσωτερικό 

τηλέφωνο θα αντιστοιχεί στον χειριστή. Και οι 2 εξωτερικές γραµµές µπορεί να αντιστοιχούν στον ίδιο χειριστή. 

 

● Καθορισµός χειριστή για την εξωτερική γραµµή No.1:  * 11 * 1F #    

● Καθορισµός χειριστή για την εξωτερική γραµµή No.2:  * 11 * 2F #  (F: =ο αριθµός του εσωτερικού που 

αντιστοιχεί στον χειριστή) 
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       Προγραµµατισµός εσωτερικών γραµµών   

 

3.1.  Καθορισµός κλήσεων που µπορεί να κάνει ένα εσωτερικό τηλέφωνο 

Περιγραφή:   

Από το εργοστάσιο όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα έχουν την εξουσιοδότηση να κάνουν µόνο τοπικά* τηλέφωνα 

(4 επίπεδο εξουσιοδότησης) 

 

Περιγραφή επιπέδων εξουσιοδότησης: 

1ο 
επίπεδο: δεν υπάρχει κανένας περιορισµός 

2ο 
επίπεδο : µπορεί να κάνει διεθνής κλήσης 

3ο 
επίπεδο:  µπορεί να κάνει τοπικές και υπεραστικές κλήσεις 

4ο 
επίπεδο:  µπορεί να κάνει µόνο αστικές κλήσεις 

5ο 
επίπεδο : µπορεί να κάνει µόνο κλήσεις σε άλλα εσωτερικά τηλέφωνα του κέντρου 

 

*Το εθνικό σύστηµα αριθµοδότησης θα πρέπει να είναι συµβατό µε το σύστηµα φραγής κλήσεων του 

κέντρου. 

 

Μορφή εντολής: 

* 22 F D # 

F: = 1~8 (αριθµός εσωτερικού),   

D: = 1~5 (βαθµός εξουσιοδότησης του εσωτερικού τηλεφώνου) 

 

3.2.  Ορισµός αριθµοδότησης των εσωτερικών τηλεφώνων 

 

 

3 
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Περιγραφή:   

Από το εργοστάσιο τα  εσωτερικά τηλέφωνα έχουν µονοψήφια αρίθµηση (1,2,3…6,7,8). Ο χρήστης µπορεί να 

επιλέξει αν τα τηλέφωνα θα έχουν µονοψήφια ή τριψήφια (801~808) αριθµοδότηση.  

Καθορισµός τύπου αριθµοδότησης: 

* 10 * 83 #  (τριψήφια αριθµοδότηση 801~808 ) 

* 10 * 82 #  (µονοψήφια αριθµοδότηση 1~8 ) 

 

3.3  Καθορισµός δικαιωµάτων σε κάθε λογαριασµό 

Ενεργοποίηση:    * 21 * ZD #    

Ακύρωση:  * 21 * Z 0 #     Z: = 1~8 (αριθµός λογαριασµούς), D: 1~5 (∆ικαιώµατα λογαριασµού) 

 

3.4.  ∆ικαιώµατα πρόσβασης ειδικών κλήσεων 

Περιγραφή:   

Από το εργοστάσιο όλα τα εσωτερικά είναι ρυθµισµένα να µην έχουν δικαιώµατα πρόσβασης σε ειδικές 

κλήσεις. 

● * 21 * Z 6 #  : Ενεργοποίηση µερικών λογαριασµών µε δικαιώµατα και εδικές κλήσειςl  

● * 21 * Z 7 #  : Απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας      Z: = 1~8 (αριθµός λογαριασµού) 

● * 22 * F 6 #  : Καθορισµός µερικών εσωτερικών µε δικαίωµα σε ειδικές κλήσεις 

● * 22 * F 7 #  : Ακύρωση αυτής της παραπάνω λειτουργίας  F:= 1~8 (αριθµοί εσωτερικών) 

 

3.5. Καθορισµός διάρκειας εξωτερικών κλήσεων 

Περιγραφή: 
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Σε µερικά εσωτερικά τηλέφωνα µπορείτε να καθορίσετε τη µέγιστη διάρκεια κλήσης, µετά την οποία θα 

διακόπτεται άµεσα η γραµµή. 20 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας θα ακούγεται στην 

γραµµή ένας προειδοποιητικός τόνος κλήσης.  

 

1. Εντολή Καθορισµού  διάρκειας κλήσης:  * 3 F * SS #    F: =1~8 (αριθµός εσωτερικού),  SS: = 05~60 

(διάρκεια σε λεπτά) 

2. Ακύρωση ορισµού µέγιστης διάρκειας κλήσης σε µια γραµµή :  * 3 F * 00 # 

 

3.6. Αναγνώριση κλήσης 

Περιγραφή :   

Αυτό το κέντρο υποστηρίζει αναγνώριση κλήσης σε συστήµατα DTMF και FSK. Από το εργοστάσιο το σύστηµα 

αναγνώρισης κλήσης δεν είναι ενεργοποιηµένο. 

Ο αριθµός κλήσης από το εσωτερικό 1 θα απεικονίζεται στα υπόλοιπα τηλέφωνα σαν  ‘801’ ή ‘1’.  Μην 

ενεργοποιείτε τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης σε εσωτερικές γραµµές που δεν έχουν συνδεδεµένα 

τηλέφωνα που υποστηρίζουν αναγνώριση κλήσης 

 

● Ενεργοποίηση αναγνώρισης κλήσης:  * 61 * F # 

● Απενεργοποίηση αναγνώρισης κλήσης:  * 60 * F #   F: = 1~8 (εσωτερικές γραµµές) 

 

 

     Βασικός προγραµµατισµός του κέντρου 

 

4.1.  Ενεργοποίηση απενεργοποίηση εξωτερικών γραµµών 

Περιγραφή:   

Από το εργοστάσιο όλες οι εξωτερικές γραµµές είναι απενεργοποιηµένες. Οι  εσωτερικές γραµµές δεν µπορεί 

4 
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να κάνουν καµία εξωτερική κλήση αλλά µπορούν να δεχτούν εξωτερικές κλήσεις ή να καλέσουν ένα άλλο 

εσωτερικό.  

 

Προγραµµατισµός ενεργοποίησης – απενεργοποίησης εξωτερικών γραµµών: 

* 10 * 11 #   － Ενεργοποίηση εξωτερικής CO1 

* 10 * 10 #   － Απενεργοποίηση εξωτερικής CO1 

* 10 * 21 #   －Ενεργοποίηση εξωτερικής CO2 

* 10 * 20 #   －Απενεργοποίηση εξωτερικής CO2 

 

4.2. Ορισµός υποδοχής εξωτερικών κλήσεων 

Περιγραφή:   

Από το εργοστάσιο το κέντρο είναι ρυθµισµένο ώστε τις εξωτερικές γραµµές να τις υποδέχεται χειριστής 

(τηλεφωνητής). 

1. Υποδοχή γραµµών από χειριστή 

Περιγραφή: 

  Από το εργοστάσιο το κέντρο είναι ρυθµισµένο ώστε κάθε εξωτερική γραµµή να χτυπά στο τηλέφωνο που έχει 

οριστεί ως χειριστής. Αν το τηλέφωνο του χειριστή είναι κατειληµµένο η κλήση θα περάσει, στο κατά σειρά, 

πρώτο εσωτερικό που είναι ελεύθερο. Από το εργοστάσιο και οι 2 εξωτερικές γραµµές χτυπούν στο εσωτερικό 

1.  

● Ορισµός εντολής υποδοχής εξωτερικών από χειριστή:    

* 10 * 30 #   
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2.  Αυτόµατη υποδοχή εξωτερικών γραµµών (DISA) 

Ορισµός εντολής αυτόµατης υποδοχής γραµµών: 

* 10 * 31 #     

� Ο καλών θα ακούσει το µήνυµα υποδοχής που έχει εγγραφεί, αν το εσωτερικό που έχει επιλέξει είναι 

κατειληµµένο το κέντρο θα ψάξει να τον συνδέσει µε το επόµενο κατά σειρά ελεύθερο εσωτερικό.  

3. Κλήση όλης της οµάδας 

Περιγραφή:   

Από το εργοστάσιο όλο το κέντρο έχει ρυθµιστεί ώστε και τα 8 εσωτερικά να αποτελούν µια οµάδα έτσι όταν 

το κέντρο δέχεται κλήση θα χτυπούν διαδοχικά και τα 8 . Σηκώνοντας οποιοδήποτε εσωτερικό θα µπορείτε να 

απαντήσετε στην εξωτερική γραµµή. 

 

● Κωδικός οµαδικής κλήσης:  * 10 * 32 # 

Πληκτρολογώντας  ‘* 80 # ‘ σε κάποια από τα εσωτερικά αυτά δεν θα ανήκουν στην οµάδα κλήσης 

Πληκτρολογώντας ‘ * 81 # ‘ σε ένα εσωτερικό που έχετε απενεργοποιήσει τη κλήση το βάζετε εκ νέου στην 

οµάδα κλήσης. 

 

4.3.  ∆ιαφορετικός τόνος κουδουνιού για τις εξωτερικές και εσωτερικές κλήσεις 

Περιγραφή : 

  Από το εργοστάσιο το κέντρο είναι ρυθµισµένο ώστε το κουδούνισµα των εσωτερικών γραµµών να είναι 

διαφορετικό από αυτό των εξωτερικών. Το κουδούνισµα των εξωτερικών κλήσεων είναι πιο σύντοµο και 

αποτελείται από 2 κοντινά κουδουνίσµατα. 

  �Ενεργοποίηση διαφορετικού τόνου κουδουνίσµατος:  * 10 * 61 # 

  ����Απενεργοποίηση διαφορετικού τόνου κουδουνίσµατος:  * 10 * 60 # 
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4.4.  Μεταφορά κλήσης στο τηλέφωνο του τηλεφωνητή 

Περιγραφή: 

  Στην λειτουργία αυτόµατης υποδοχής κλήσεων, αν ο καλών δεν πληκτρολογήσει κάποιο εσωτερικό µέσα σε 

ένα χρονικό διάστηµα µπορεί είτε να συνδεθεί µε τον χειριστή του κέντρου (στο εσωτερικό 1) είτε να  διακοπεί η 

κλήση.  

 

� Εντολή προώθησης της γραµµής στο εσωτερικό 1 :  * 10 * 41 # 

� Εντολή διακοπής της κλήσης αν δεν πληκτρολογηθεί εσωτερικό :  * 10 * 40 # 

 

 

 

  ∆ιενέργεια µιας κλήσης 

 

Περιγραφή: 

  Αν έχετε προγραµµατίσει το κέντρο ώστε να δίνει άµεσα εξωτερική γραµµή όταν σηκώνετε ένα εσωτερικό 

τηλέφωνο απλά σηκώστε το ακουστικό και ακούστε τον τόνο της εξωτερικής γραµµής. Αν η η εξωτερική γραµµή 

είναι κατειληµµένη ή απενεργοποιηµένη θα ακούσετε τον τόνο του εσωτερικού δικτύου. 

 

5.1.  Κλήση άλλης εσωτερικής γραµµής 

Λειτουργία: 

  － Σηκώστε το ακουστικό －Ακούστε το τόνο κλήσης της εξωτερικής γραµµής 

5 
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 －Πληκτρολογήστε *  － Ακούστε το τόνο κλήσης της εσωτερικής γραµµής － Πληκτρολογήστε άµεσα στο εσωτερικό που θέλετε (1~8 ή  801~808) 

 

5.2. Κάντε µια εξωτερική κλήση 

Λειτουργία : 

  Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε το νούµερο που θέλετε (αν το κέντρο έχει προγραµµατιστεί να µην 

άµεσα εξωτερική γραµµή πληκτρολογήστε πρώτα το 0)  

Για να επιλέξετε την εξωτερική γραµµή 1 µπορείτε να πληκτρολογήσετε :  * * 1; 

Για να επιλέξετε την εξωτερική γραµµή 2 µπορείτε να πληκτρολογήσετε :  * * 2; 

 

Μπορείτε να ορίσετε µια χρονική καθυστέρηση προκειµένου να έχετε αυτόµατα πρόσβαση σε µια 

εξωτερική γραµµή: 

    ● Επιβολή χρονικής καθυστέρησης * 82 * S #  S:= 1~9 δευτερόλεπτα (διάρκεια χρονικής καθυστέρησης) 

    ● * 82 * 0 #   (Αυτή είναι η εργοστασιακή ρύθµιση που δεν επιφέρει καµία καθυστέρηση στην αυτόµατη 

πρόσβαση µιας εξωτερικής γραµµής) 

   

5.3. Λειτουργία του συστήµατος κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύµατος 

Περιγραφή: 

  Όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία του τηλεφωνικού κέντρου η εξωτερική γραµµή 1 θα χτυπά στο εσωτερικό 1 

και η εξωτερική γραµµή 2 θα χτυπά στο εσωτερικό 2.  
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5.4. Χρησιµοποιώντας έναν «λογαριασµό» για να κάνετε µια κλήση 

Περιγραφή :  

  Μέσω του αριθµού λογαριασµού που έχετε δηµιουργήσει µπορείτε να κάνετε εξερχόµενες κλήσεις σε 

οποιοδήποτε αριθµό που είναι συµβατός µε το επίπεδο εξουσιοδότησης που έχετε ορίσει (βλέπε και την 

παράγραφο 3.1) και στη συνέχεια να τροποποιήσετε τον κωδικό (Παράγραφος 2.6)  µετά τον καθορισµό του 

κωδικού µπορείτε να τον χρησιµοποιείτε για να κάνετε κλήσεις.  

 

5.5.  Κλήση µε λειτουργία γραµµατειακής υποστήριξης 

Περιγραφή: 

 Η λειτουργία γραµµατειακής υποστήριξης µπορεί να «κρατήσει» µια κλήση  και να την µεταφέρει σε ένα 

τηλέφωνο όταν αυτό µπορεί να την δεχθεί. 

  

Περιγραφή λειτουργίας: 

  Για παράδειγµα, η γραµµατέας  που χρησιµοποιεί την εσωτερική γραµµή 2 (ή ο χειριστής του εσωτερικού 

τηλεφώνου) καλεί µια εξωτερική γραµµή και συνοµιλεί µε αυτό που απαντά στη κλήση στη συνέχεια πιέζει 

στιγµιαία το άγκιστρο του τηλεφώνου της  (για λιγότερο από 0,7 δευτερόλεπτα) ή πιέζει το κουµπί R, στη 

συνέχεια πληκτρολογεί το εσωτερικό που θέλει (π.χ το 8) Όταν το 8 απαντήσει οι δύο εσωτερικές γραµµές 

συνοµιλούν και υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:  

1> Αν ο κάτοχος της γραµµής 8 θέλει να µιλήσει µε αυτόν που είναι σε αναµονή ο χειριστής της γραµµής 2 

απλά κλείνει το τηλέφωνο της . 

2> Αν ο κάτοχος της 8 δεν θέλει να µιλήσει µε αυτόν που είναι σε αναµονή κλείνει το τηλέφωνο του και ο 

χειριστής της 2 συνοµιλεί πάλι άµεσα µε τη γραµµής που είναι σε αναµονή. 

3> Κατά την διάρκεια της συνεννόησης µεταξύ των εσωτερικών  γραµµών αυτός που βρίσκεται στην εξωτερική 

γραµµή θα ακούει ένα µουσικό σήµα αναµονής. 
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5.6.  Κλήση από εξωτερική γραµµή σε άλλη εξωτερική διαµέσου του τηλεφωνικού κέντρου 

 

Περιγραφή: 

  Το προσωπικό της εταιρίας µπορεί όταν βρίσκεται σε εξωτερικές εργασίες να κάνει εξωτερικές κλήσεις 

χρησιµοποιώντας του τηλεφωνικό κέντρο που είναι εγκατεστηµένο στην εταιρία. Αυτή η δυνατότητα συνήθως 

χρησιµοποιείτε όταν οι γραµµές της εταιρίας χρησιµοποιούν κάποιο εταιρικό πακέτο συνδροµής που έχει 

υπεραστικές κλήσεις χαµηλού κόστους.  Ο κωδικός που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή του τηλεφωνικού 

κέντρου για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας είναι 0000.  

Λειτουργία: 

  Όταν το κέντρο είναι σε κατάσταση αυτόµατης λειτουργίας µετά την ακρόαση του µηνύµατος υποδοχής 

πληκτρολογήστε *ΜΜΜΜ (όπου ΜΜΜΜ ο κωδικός που έχει οριστεί). Όταν ακούσετε έναν τόνο κλήσης 

εξωτερικής γραµµής µπορείτε να καλέσετε τον επιθυµητό αριθµό.  

 

Σηµείωση:   

Το κέντρο πρέπει να είναι σε κατάσταση αυτόµατης λειτουργίας.  

Μετά από 3 λεπτά συνοµιλίας θα ακουστούν µερική προειδοποιητικοί τόνοι. Πιέζοντας οποιοδήποτε κουµπί 

στο τηλέφωνο θα συνεχιστεί η συνοµιλία σε διαφορετική περίπτωση η γραµµή θα διακοπεί στα επόµενα 20 

δευτερόλεπτα. 
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Απάντηση κλήσης   

 

6.1.  Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο εσωτερικό 

Περιγραφή: 

  Λαµβάνετε µια εξωτερική κλήση και την µεταφέρετε σε άλλο εσωτερικό τηλέφωνο. 

 

Παράδειγµα λειτουργίας: 

  Ο κάτοχος του εσωτερικού 1 λαµβάνει µια γραµµή που προορίζεται για το εσωτερικό τηλέφωνο 7. Στο 

τηλέφωνο 1 πιέζεται στιγµιαία το άγκιστρο ή πιέζεται το κουµπί R, (η εξωτερική γραµµή θα µπει σε αναµονή)  

και στη συνέχεια πιέζετε το 7 και κλείνετε αµέσως το ακουστικό στην 1.  

 

Σηµείωση:  Αν το εσωτερικό 7 είναι κατειληµµένο το εσωτερικό 1  θα µιλήσετε πάλι µε τον καλούντα. Αν η 

εσωτερική 7 δεν απαντά πιέζοντας στιγµιαία το άγκιστρο ή να πιέσει πάλι το R ώστε να µιλήσει εκ νέου µε την 

εξωτερική γραµµή. (το ίδιο γίνεται και αν το τηλέφωνο 7 χτυπήσει 6 φορές χωρίς κάποιος να σηκώσει το 

ακουστικό). 

 

6.2 Εκτροπή κλήσης (σε εσωτερικές γραµµές)  

Περιγραφή: 

 Οι κλήσεις που δέχεται ένα εσωτερικό τηλέφωνο µπορεί να εκτρέπονται αυτόµατα σε ένα άλλο εσωτερικό 

τηλέφωνο.  

 

Προγραµµατισµός εκτροπής κλήσεων (πληκτρολογείτε από το τηλέφωνο που θα εκτρέπεται η κλήση):  * 71 * 

6 
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Y #  , Y:= 1~8 (ο αριθµός του τηλεφώνου που θα εκτρέπετε η κλήση) 

 

Λειτουργία: 

Για παράδειγµα αν πληκτρολογήστε  ‘ * 71 * 7 # ’  στο εσωτερικό 1, όλες οι κλήσεις που θα δέχεται το εσωτερικό 

7 θα εκτρέπονται  στο εσωτερικό 1.  

 

Σηµείωση:  Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία πληκτρολογήστε  ‘ * 70 # ’ στο εσωτερικό 1. 

 

6.3. Εκτροπή κλήσεων από µια απασχοληµένη γραµµή 

Περιγραφή: 

  Οι κλήσεις προς ένα εσωτερικό που είναι απασχοληµένο µπορεί αυτόµατα να εκτρέπονται σε αν άλλο 

εσωτερικό.  

 

● Προγραµµατισµός εκτροπής κλήσεων αν µια εσωτερική είναι κατειληµµένη:  * 72 * Y #  , Y:= 1~8 (ο αριθµός 

του εσωτερικού που εκτρέπεται η κλήση) 

 

Λειτουργία: 

  Για παράδειγµα αν πληκτρολογήσετε  ‘ * 72 * 7 # ’ στο εσωτερικό 1 τότε κάθε κλήση που αρχικά θα 

κατευθύνεται στο 7 αν είναι κατειληµµένο θα εκτρέπεται στο εσωτερικό 1.  

 

Σηµείωση: Για να ακυρώστε αυτή τη λειτουργία πληκτρολογήστε  ‘ * 70 # ’ στο εσωτερικό  1. 
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6.4. Λήψη µια κλήσης 

Περιγραφή:  

  Οποιοδήποτε εσωτερικό µπορεί να πάρει µια κλήση που χτυπά σε ένα άλλο εσωτερικό. 

 

Λειτουργία : 

  Αν για παράδειγµα χτυπά το εσωτερικό 7 στο εσωτερικό 3 µπορείτε να πληκτρολογήστε 9+7 (το 7 είναι ο 

αριθµός του εσωτερικού που χτυπά) και να πάρετε τη κλήση που χτυπά στο 7. Αν δεν µπορείτε να καταλάβετε 

πιο εσωτερικό χτυπά µπορείτε να πληκτρολογήσετε 99 για να πάρετε τη γραµµή.  

 

 

 

 

  Οδηγός επίλυσης προβληµάτων 

 

1. ∆εν µπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις: 

>  Αυτή η λειτουργία γίνεται µόνο από την εσωτερική γραµµή 1, αν το κέντρο είναι σε λειτουργία άµεση λήψης 

εξωτερικής γραµµής πρέπει πρώτα να πληκτρολογήστε *. 

2. Σηκώνετε το ακουστικό αλλά δεν ακούγεται τόνος: 

  >  Το σύστηµα δεν είναι συνδεδεµένο µε εξωτερικές γραµµές αλλά οι εξωτερικές γραµµές είναι 

ενεργοποιηµένες. 

3. Το σύστηµα δεν προγραµµατίζεται ( Καλό είναι οι εξωτερικές γραµµές να είναι απενεργοποιηµένες): 

  >Αρχικά εισάγετε τον κωδικό του κέντρου; Εισάγετε εντολές προγραµµατισµού µόνο αφού ακουστεί ο εσωτερικός 

τόνος του κέντρου. 

4. Η επικοινωνία µεταξύ εσωτερικών δεν λειτουργεί: 

7 
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  >  Όταν ακούσετε τον εσωτερικό τόνο του κέντρου πληκτρολογήστε το εσωτερικό που θέλετε χωρίς πριν να 

χτυπάτε *. 

5. ∆εν λειτουργούν εξωτερικές κλήσεις ( ακούτε µόνο τον εσωτερικό τόνο κλήσης όταν σηκώνετε το 

ακουστικό): 

  > Και οι δύο εξωτερικές είναι κατειληµµένες ή δεν έχουν ενεργοποιηθεί  

  > Το εσωτερικό που χρησιµοποιείτε έχει προγραµµατιστεί να µην κάνει εξωτερικές κλήσεις. 

6. ∆εν µπορείτε να κάνετε διεθνείς κλήσεις: 

  >  Το εσωτερικό που χρησιµοποιείτε έχει προγραµµατιστεί να µην κάνει διεθνείς κλήσεις. 

7. Το κουδούνισµα των εισερχοµένων κλήσεων δεν είναι φυσιολογικό αλλά το κουδούνισµα των 

εσωτερικών κλήσεων είναι φυσιολογικό: 

  >  Η τηλεφωνική συσκευή έχει κάποιο πρόβληµα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλήσης διπλού τόνου. 

8. ∆εν λειτουργεί η αναγνώριση κλήσης: 

  >  Για αναγνώριση των εξωτερικών κλήσεων το υποστηριζόµενο σύστηµα είναι DTMF. 

  >  Μπορεί να µην έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης. 
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Σύντοµος οδηγός προγραµµατισµού 

 

№ Εντολή Λειτουργία 

1 *10*10# Απενεργοποιείτε την εξωτερική  No.1 

2 *10*11# Ενεργοποιείτε την εξωτερική No.1 

3 *10*20# Απενεργοποιείτε την εξωτερική  No.2 

4 *10*21# Ενεργοποιείτε την εξωτερική No.2 

5 *10*30# Λειτουργία µέσω χειριστή 

6 *10*31# Άµεση λήψη γραµµής  

7 *10*32# Λειτουργία οµαδικού κουδουνίσµατος 

8 *10*40# Κλείνει η γραµµή όταν δεν πληκτρολογείτε νούµερο 

9 *10*41# Μεταφορά στο τηλέφωνο το χειριστή όταν δεν πληκτρολογείτε 
νούµερο 

10 *10*50# Απαγόρευση κλήση εξωτερικής διαµέσου άλλης εξωτερικής 

11 *10*51# Επιτρέπετε κλήση από εξωτερική σε άλλη εξωτερική 

12 *10*60# 
∆εν υπάρχει διαφορά στο κουδούνισµα µεταξύ εξωτερικών και 
εσωτερικών κλήσεων. 
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13 *10*61# ∆ιαφορετικό κουδούνισµα µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών 
κλήσεων. 

 

№ Εντολή Λειτουργία 

14 10*70# Σε λειτουργία αυτόµατης απάντησης η κλήση από την  πρώτη 
εξωτερική γραµµή λαµβάνεται µε το σήκωµα του ακουστικού 

15 10*71# Σε λειτουργία αυτόµατης απάντησης η κλήση από την  δεύτερη 
εξωτερική γραµµή λαµβάνεται µε το σήκωµα του ακουστικού 

16 10*80# Πληκτρολογείτε 0 για να έχετε πρόσβαση σε εξωτερική γραµµή. 

17 10*81# Λαµβάνετε άµεσα εξωτερική γραµµή. 

18 10*82# Τα εσωτερικά έχουν µονοψήφια αρίθµηση 
(1,2,3,~8,εργοστασιακή ρύθµιση) 

19 10*83# Τα εσωτερικά έχουν τριψήφια αρίθµηση (801~808) 

20 10*90# Η απεικόνιση της αναγνώρισης κλήσης της πρώτης γραµµής 
γίνεται σε σύστηµα FSK 

21 10*91# Η απεικόνιση της αναγνώρισης κλήσης της δεύτερης γραµµής 
γίνεται σε σύστηµα FSK 

22 
*11*1F# 

Λειτουργία µέσω χειριστή για την εξωτερική γραµµή 1 (F=1~8, ο 
αριθµός του εσωτερικού τηλεφώνου) 

23 *11*2F# Λειτουργία µέσω χειριστή για την εξωτερική γραµµή 2 (F=1~8, ο 
αριθµός του εσωτερικού τηλεφώνου) 

24 
*21*Z0# 

Ακύρωση ενός λογαριασµού χρήστη (Z: λογαριασµός χρήστη,  

Ισχύει ο ίδιος συµβολισµός και για τις εντολές που ακολουθούν) 

25 *21*ZD# Καθορισµός του επιπέδου εξουσιοδότησης κλήσεων για τον 
λογαριασµό Ζ (D: =1~5, ) 

26 *21*Z6# Εξουσιοδότηση ειδικών υπηρεσιών 
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27 *21*Z7# Ακύρωση ειδικών υπηρεσιών 

28 *22*FD# Καθορισµός επιπέδου εξουσιοδότησης κλήσεων για κάποια 
εσωτερικά  (D: =1~5, class) 

29 *22*F6# Set extension special service authority 

30 *22*F7# Cancel extension special service authority 

31 *3F*SS# Ορισµός χρονικού περιορισµού κλήσης  (SS: 05～99 minutes) 

32 *3F*00# Ακύρωση χρονικού περιορισµού κλήσης 

33 *41*T# Καθορισµός αρχικού ψηφίου για ενεργοποίηση ειδικών 
υπηρεσιών (T:αρχικό ψηφίο) 

34 *42*T# Ακύρωση αρχικού ψηφίου 

35 *43*B# Καθορισµός αρχικού ψηφίου για τοπικές κλήσεις (B:αρχικό 
ψηφίο) 

36 *44*B# Ακύρωση αρχικού ψηφίου για τοπικές κλήσεις 

37 *45# Καθαρισµός όλων των ψηφίων για ενεργοποίηση ειδικών 
υπηρεσιών 

38 *46# Καθορισµός όλως των αρχικών ψηφίων για τοπικές κλήσεις. 

39 *50*F# Απαγόρευση κλήσεων γραµµατειακής υποστήριξης 

40 *51*F# Επιτρέπονται οι κλήσεις γραµµατειακής υποστήριξης  

41 *60*F# Απενεργοποίηση αναγνώριση κλήσης 

42 *61*F# Ενεργοποίηση αναγνώρισης κλήσης 

43 *98* MMMM# Αλλαγή κωδικού για κλήση από εξωτερική σε εξωτερική γραµµή 

Βεβαιωθείτε πως πληκτρολογείτε τον κωδικό του συστήµατος πριν πληκτρολογήσετε τις 
ακόλουθες εντολές. 
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44 *99*MMMM# Αλλαγή ή εισαγωγή του κωδικού συστήµατος 

45 *00*321# Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 

46 *70# Ακύρωση της λειτουργίας εκτροπής κλήσεων (αφορά εσωτερικές 
γραµµές) 

47 *71*Y# Καθορισµός εκτροπής κλήσεων  (Y: =ο εσωτερικός αριθµός 
προορισµού.) 

48 *72*Y# Ενεργοποίηση της µεταβίβαση κλήσης όταν το εσωτερικό είναι 
κατειληµµένο. 

49 *80# Ακύρωση οµαδικού κουδουνίσµατος 

50 *81# Ενεργοποίηση οµαδικού κουδουνίσµατος 

51 *82*S# Εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης για την λήψη µιας εξωτερικής 
γραµµής (S:= 1~9 sec) 

52 *82*0# Μηδενισµός χρονικής καθυστέρησης για τη λήψη εξωτερική 
γραµµής 

53 *96# Εγγραφή φωνητικού µηνύµατος. 

54 *97# Αναπαραγωγή του ηχητικού µηνύµατος 

56 #ZMMMM# Ενεργοποίηση λειτουργίας µέσω κωδικού ή αλλαγή κωδικού 

57 *MMMM Χρήση κωδικού για την εκτέλεση κλήσης από εξωτερική γραµµή 
σε άλλη εξωτερική 

58 99 or *99 Λήψη µιας κλήσης που χτυπά σε άλλο εσωτερικό νούµερο 

59 9X (*9X) * Λήψη µιας κλήσης που χτυπά σε ένα συγκεκριµένο εσωτερικό 
τηλέφωνο (X:=1~8,αριθµός εσωτερικού) 

60   

 

 


