
 
 
 

 
 

Τηλεφωνικό κέντρο PSTN MC 416 
 
 
 

 
 
 

Οδηγίες χρήσης & προγραµµατισµού 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MC-416 2

Προγραµµατισµός συστήµατος 
 
 

Θέση 
προγραµµατ
ισµού 

Λειτουργία 

01 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #1 
 

02 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #2 
 

03 Αυτόµατη δροµολόγηση οικονοµικών κλήσεων 

04 Ρυθµίσεις συστήµατος #1 

05 Ρυθµίσεις συστήµατος #2 

06 Ρυθµίσεις συστήµατος #3 

07 Ρυθµίσεις συστήµατος #4 

08 Αναγνώριση κλήσεων & ρυθµίσεις διάρκειας 
κλήσεων 

09 Ρυθµίσεις εξερχοµένων κλήσεων (Ηµερήσια 
λειτουργία) 

10 Ρυθµίσεις εξερχοµένων κλήσεων (Νυκτερινή 
λειτουργία) 

11 Ρυθµίσεις εισερχοµένων κλήσεων (Ηµερήσια 
λειτουργία) 

12 Ρυθµίσεις εισερχοµένων κλήσεων (Νυκτερινή 
λειτουργία) 

13 Ρυθµίσεις καθυστέρησης κουδουνίσµατος 

14 Κατάταξη υπηρεσιών 

15 Περιορισµοί προθέµατος κλήσης Α 

16 Περιορισµοί προθέµατος κλήσης Β 

17  
Κωδικός ανοίγµατος C 
 

18 Κωδικός ανοίγµατος D 
 

19 Κωδικός επικοινωνίας µέσω ιδίων κέντρων 

20 Ρυθµίσεις για διενέργεια κλήσεων από εξωτερική 
γραµµή 

22 Ρυθµίσεις εσωτερικών γραµµών #1 

23 Ρυθµίσεις εσωτερικών γραµµών #2 

24 Ρυθµίσεις οµάδας εσωτερικών 

25 Ρυθµίσεις κλήσεων γραµµατειακής υποστήριξης 

26 Ρυθµίσεις κωδικού συστήµατος 

27 Ρυθµίσεις χειριστή (τηλεφωνητή) 

28 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 

29 Αλλαγή αρίθµησης εσωτερικών γραµµών 

34 Αναθεώρηση του κωδικού κλειδώµατος 
εσωτερικών τηλεφώνων 
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Πώς να βάλετε το κέντρο σε κατάσταση προγραµµατισµού: 

1) Από τηλέφωνο που έχει δυνατότητα προγραµµατισµού του κέντρου (MC50) 
Με κατεβασµένο του ακουστικό (ένδειξη χρόνου ηµεροµηνίας στην οθόνη του 
τηλεφώνου) πιέστε 3 φορές το κουµπί  “FNC” 
η ακόλουθη ένδειξη θα εµφανιστεί στην οθόνη 
LCD : SYS 
PROG MODE 
INPUT CODE_ 
 
2) Χρησιµοποιώντας απλή τηλεφωνική συσκευή 
Σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε “#7871967590” το σύστηµα έχει µπει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού αν ακουστεί ένας µεγάλης διάρκειας τόνος. 
 
Σηµαντική σηµείωση: ο προγραµµατισµός του συστήµατος είναι δυνατός µόνο από την 
εσωτερική γραµµή 1.  
 
Πώς να ξεκινήσετε το προγραµµατισµό του συστήµατος: 
1) Εισαγωγή θέση προγραµµατισµού:  
Όταν το κέντρο είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού συστήµατος εισάγετε το διψήφιο 
κωδικό και στη συνέχεια εισάγετε τη θέση προγραµµατισµού. Η λειτουργία προγραµµατισµού 
θα εµφανιστεί στη πρώτη γραµµή και το περιεχόµενο της εντολής προγραµµατισµού θα 
εµφανιστεί στη δεύτερη γραµµή. 
Στη δεύτερη γραµµή πριν το σύµβολο – υπάρχει ο αριθµός που αφορά την εσωτερική ή 
εξωτερική γραµµή που µπορείτε να προγραµµατίσετε και µετά το σύµβολο – εµφανίζεται ο 
λεπτοµερής προγραµµατισµός. Ο προγραµµατισµός µπορεί να αλλάξει ανάλογα τις 
ρυθµίσεις. 
◆ Παράδειγµα: περιεχόµενο της θέσης προγραµµατισµού 01: 
LINE SETTING 1 
1-10030 
 
2) Τα κουµπιά που χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό είναι τα ακόλουθα  

“HOLD”: Σώνεται την ανανεωµένη εντολή προγραµµατισµού και επιστρέφετε στη 
κατάσταση προγραµµατισµού. 
 
“TRF”: Για να ολισθήσει ο κέρσορας στη θέση προγραµµατισµού ή στην επόµενη εντολή 
προγραµµατισµού. 
 

“CLEAR”:  Βγάζετε τη συσκευή από τη κατάσταση προγραµµατισµού (χωρίς 
να σώσετε όποιες αλλαγές έχετε κάνει στο πρόγραµµα) ή “καθαρίζετε” την 
τρέχουσα ρύθµιση. 
 
Πώς να βγείτε από τη κατάσταση προγραµµατισµού 
Πιέστε το κουµπί CLEAR (ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση προγραµµατισµού) ή σηκώστε 
και κατεβάστε το ακουστικό. 
 

P 
Θέση προγραµµατισµού 01: Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #1 (CO Line Setting #1) 
Ένδειξη πάνω σειράς : LINE SETTING 1 
Ένδειξη κάτω σειράς: L-ABCDE 

L: 1-4 (αριθµός εξωτερικής γραµµής, ή * για όλες τις εξωτερικές γραµµές) 
A: 0-2 (Κατάσταση εξωτερικής γραµµής: 0-απενεργοποιηµένη,1-ενεργοποιηµένη χωρίς 
αναγνώριση κλήσης, 2-ενεργοποιηµένη µε αναγνώριση κλήσης) 
B: 0-3 (Καθυστέρηση αναγνώρισης κλήσης: 0- 3.5s, 1- 6.5s , 2-11.5s, 3-καθορίζεται από τον 
χρήστη.) 
C: 0-1 (1-Αυτόµατη λειτουργία, 0- Λειτουργία µέσω χειριστή.) 
D: 0-3(Αυτόµατη λειτουργία: 0-ανενεργή, 1-διαθέσιµη µόνο σε ηµερήσια λειτουργία, 2- 
διαθέσιµη µόνο σε νυκτερινή λειτουργία, 3- διαθέσιµη όλο το 24ωρο) 
E:0-1(Περιορισµός υπεραστικών: 0-περιορισµένη , 1-χωρίς περιορισµό) 
 



MC-416 4

Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 01, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής (1 
έως 4), στην συνέχεια πιέστε * και εισάγετε την αντίστοιχη παράµετρο. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή 
προγραµµατισµού πιέστε * και να µεταβείτε στην επόµενη γραµµή προγραµµατισµού και επαναλάβετε την 
παραπάνω διαδικασία. Πιέστε # για να σώσετε τις ρυθµίσεις.   
 

Παράδειγµα : Θέτετε την εξωτερική γραµµή 3 σε αυτόµατη λειτουργία κατά την ηµερήσια 

λειτουργία. 
 
MC 50 : πιέστε το  “FNC” τρείς φορές, στη συνέχεια εισάγετε 1967590- 
01-3- TRF-10110-HOLD-  πιέστε 2 φορές διαδοχικά το κουµπί CLEAR. 
 

Με απλή τηλεφωνική συσκευή : Σηκώστε το ακουστικό  και πληκτρολογήστε -#787-1967590-
01-3-*-10110-#- 
Κλείστε το ακουστικό. 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: -10030) 
 

Θέση προγραµµατισµού 02: Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #2 (CO Line Setting #2) 
Ένδειξη πάνω σειράς : LINE SETTING 2 
Ένδειξη κάτω σειράς: L-ABCDE 

 
L: 1-4 (αριθµός εξωτερικής γραµµής, ή * για όλες τις εξωτερικές γραµµές) 
A: 0-1(Γραµµή τηλεφωνικού κέντρου: 0-Ναι, 1-Όχι) 
B: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
C: 0-1(Χρόνος απελευθέρωσης κλήσης: 0-1.5 seconds, 1-4 seconds) 
D: 0-2 (Χρόνος Flash: 0-300ms, 1-600ms, 2-900ms) 
E: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 02, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής (1 
έως 4), στην συνέχεια πιέστε * και εισάγετε την αντίστοιχη παράµετρο. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή 
προγραµµατισµού πιέστε * και να µεταβείτε στην επόµενη γραµµή προγραµµατισµού και επαναλάβετε την 
παραπάνω διαδικασία. Πιέστε # για να σώσετε τις ρυθµίσεις. 
 
 (Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: -00010) 
 

! Σηµαντική παρατήρηση: Η ρύθµιση της παραµέτρου “A “ έχει σχέση και µε τη θέση προγραµµατισµού 

19. 
 

Θέση προγραµµατισµού 03: Αυτόµατη δροµολόγηση οικονοµικών κλήσεων 
Ένδειξη πάνω σειράς: ABBREVIATE CODE 
Ένδειξη κάτω σειράς: DC-XXXX 
  

DC: Αριθµός σειράς, συνολικά διατίθενται 2 γκρουπ ( 00 για τοπικές κλήσεις, 01για διεθνής 
κλήσεις); 
XXXX: Ο αριθµός προθέµατος της οικονοµικής κλήσης που σας έχει δοθεί από τον πάροχο 
τηλεφωνικών υπηρεσιών (µέγιστο. 20-νούµερα) 
 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 03, στη συνέχεια εισάγετε τον διψήφιο αριθµό σειράς  στην 
συνέχεια πιέστε * και τον αριθµό προθέµατος της οικονοµικής κλήσης που σας έχει δοθεί από τον 
πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών (µέγιστο. 20-νούµερα). Όταν ολοκληρώσετε την εντολή 
προγραµµατισµού πιέστε * και να µεταβείτε στην επόµενη γραµµή προγραµµατισµού και επαναλάβετε την 
παραπάνω διαδικασία. Πιέστε # για να σώσετε τις ρυθµίσεις. Για να διαγράψετε το πρόθεµα οικονοµικής 
κλήσης πιέστε * ενώ το κέντρο βρίσκεται στη κατάσταση προγραµµατισµού του προθέµατος. Πιέστε # για 
να σώσετε τις ρυθµίσεις. 
 
(Η εργοστασιακή τιµή για αυτή τη θέση προγραµµατισµού είναι DC-) 
 
 
 

Θέση προγραµµατισµού 04: Ρυθµίσεις συστήµατος #1 (System Setting #1) 



MC-416 5

Ένδειξη πάνω σειράς: : SYSTEM SETTING 1 
Ένδειξη κάτω σειράς: ABCDE 
 
A: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
B: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
C: 1-4(Χρόνος καθυστέρησης κουδουνίσµατος εισερχόµενης γραµµής: 1~4 είναι ο αριθµός 
κουδουνισµάτων) 
D: 0-1(Χρόνος απελευθέρωσης εξερχόµενης κλήσης: 0-25seconds, 1- 10seconds) 
E: 0-1( Αυτόµατη λειτουργία για να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί ο αποκωδικοποιητής. 0- 
απενεργοποιηµένη, 1- ενεργοποιηµένη) 
 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 04, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραµέτρους 
προγραµµατισµού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραµµατισµού πιέστε # για να σώσετε τις 
ρυθµίσεις. 
 
 (Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: -00401) 

 
Θέση προγραµµατισµού 05: Ρυθµίσεις συστήµατος #2 (System Setting #2) 
Ένδειξη πάνω σειράς: : SYSTEM SETTING 2 
Ένδειξη κάτω σειράς: ABCDE 
 
A: (Αν ο καλών δεν πληκτρολογήσει κάποιο αριθµό –όταν το κέντρο είναι σε αυτόµατη 
λειτουργία- η κλήση θα µεταφέρεται στον τηλεφωνητή 0- όχι θα διακόπτεται η γραµµή 1-Ναι) 
B: (Χρησιµοποιώντας τη συσκευή C50 θέλετε να πιέζετε το κουµπί TFR για τη λειτουργία 
µεταφορά γραµµής µε ένα κουµπί 0- Χρειάζεται, 1 – ∆εν χρειάζεται) 
C: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
D: 0-7(Χρόνος υπενθύµιση σε µια εσωτερική που απασχολεί µια εξωτερική γραµµή επιλέγεται 
0 έως 7 αντίστοιχα 1 έως 8 λεπτά) 
E: 0-1(Αναζήτηση κωδικού εξωτερικών κλήσεων. Υπάρχουν δύο οµάδες η µια καλή 
εξωτερικές γραµµές πιέζοντας πρώτα το 9 η δεύτερη οµάδα πιέζει πρώτα το 3. 0 –µόνο µια 
οµάδα µπορεί να καλεί εξωτερικές γραµµές, 1-και οι δύο οµάδες µπορεί να καλούν εξωτερικές 
γραµµές. ) 
 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 05, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραµέτρους 
προγραµµατισµού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραµµατισµού πιέστε # για να σώσετε τις 
ρυθµίσεις. 
 
 (Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: -01100) 
 
 

Θέση προγραµµατισµού 06: Ρυθµίσεις συστήµατος #3 (System Setting #3) 
Ένδειξη πάνω σειράς: : SYSTEM SETTING 3 
Ένδειξη κάτω σειράς: ABCDE 
 

A: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “2”) 
B: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
C: 0-4 (H διάρκεια για να κληθεί εκ νέου µια εσωτερική που συνοµιλεί µε µια εξωτερική 
γραµµή: “0”-δεν γίνεται επανάκληση,”1”- 30sec,”2”- 1 min., “3”- 1.5 min., “4”- 2 min.) 
D: 0-1(Ειδοποίηση συνοµιλίας: “0”-ειδοποίηση για εισερχόµενες και εξερχόµενες κλήσεις, “1”-
ειδοποίηση µόνο σε εξερχόµενες κλήσεις.) 
E: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε “0”) 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 06, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραµέτρους 
προγραµµατισµού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραµµατισµού πιέστε # για να σώσετε τις 
ρυθµίσεις. 
 
 (Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: -20220) 
 



MC-416 6

! Σηµαντική παρατήρηση: Η ρύθµιση της παραµέτρου “A “ έχει σχέση και µε τη θέση προγραµµατισµού 

22. 
 

Θέση προγραµµατισµού 07: Ρυθµίσεις συστήµατος #4 (System Setting #4) 
 
Ένδειξη πάνω σειράς: : SYSTEM SETTING 4 
Ένδειξη κάτω σειράς: -ABCDE 
 

A: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
B: 0-1 (Αυτόµατη δροµολόγηση κλήσης 0 – δεν επιτρέπεται, 1 – επιτρέπεται)  
C: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
D: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε  “0”) 
E: (∆εν είναι διαθέσιµη σε αυτό το µοντέλο βάλτε “0”) 
  
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 07, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραµέτρους 
προγραµµατισµού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραµµατισµού πιέστε # για να σώσετε τις 
ρυθµίσεις. 
 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: -00010) 

 
Θέση προγραµµατισµού 08 : Αναγνώριση κλήσεων & ρυθµίσεις διάρκειας κλήσεων (CLID & 
Economical Code switch Duration Setting) 
 
Ένδειξη πάνω σειράς:  TIMER SETTING 
Ένδειξη κάτω σειράς: N-XY 

 
 
N: Αριθµοί σειράς 1-2 ( “1”-Ο χρόνος καθυστέρησης για να ληφθει και να εµφανιστεί η 
αναγνώριση κλήσης µιας εισερχόµενης γραµµής, “2”- Ο χρόνος µεταξύ της κλήσης του 
προθέµατος οικονοµικής κλήσης και του αριθµού που θέλετε να καλέσετε ) 
XY: χρονική διάρκεια, 00-99: από “0” έως “99” δευτερόλεπτα. 
 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 08, στη συνέχεια εισάγετε τις αντίστοιχες παραµέτρους 
προγραµµατισµού. Όταν ολοκληρώσετε την εντολή προγραµµατισµού πιέστε # για να σώσετε τις 
ρυθµίσεις. 
 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: Ν-30) 
 

Θέση Προγραµµατισµού 09: Ρυθµίσεις εξερχοµένων κλήσεων (Ηµερήσια λειτουργία) 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: : DAY LINE OUT SET 
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX 
 

 (Παρατήρηση: Μέσω αυτής της εντολής προγραµµατισµού καθορίζεται την ικανότητα κάθε 
εσωτερικού να κάνει εξωτερικές κλήσεις κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας). 
 
ST: 001-016(Ο αριθµός της εσωτερικής γραµµής, βάζοντας ”***” η ρύθµιση αφορά όλα τα 
εσωτερικά) 
XXXXXXXX: 0-1(Καθορίζετε  µια προς µια την δυνατότητα χρήσης των εξωτερικών γραµµών 
από το συγκεκριµένο εσωτερικό, 1 -επιτρέπεται η χρήση της αντίστοιχης εξωτερικής, 0-δεν 
επιτρέπεται η χρήση της αντίστοιχης εξωτερικής γραµµής  π.χ 00010000 σηµαίνει πως 
επιτρέπεται η χρήση µόνο της 4 εξωτερικής γραµµής από το εσωτερικό που έχετε επιλέξει. 
 
Παράδειγµα  
Με τη χρήση της συσκευής MC 50 : πιέστε το κουµπί  FNC τρεις φορές, πιέστε -1967590-09-
”***”-στην συνέχεια πιέστε µια φορά  TFR, πληκτρολογήστε -10111111- πιέστε µια φορά  
TFR, πληκτρολογήστε -002-πιέστε µια φορά το κουµπί  TFR , πληκτρολογήστε -0100000-
πιέστε το κουµπί HOLD –πιέστε 2 φορές το  CLEAR  
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Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 09, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και 
πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής στην συνέχεια 
πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής γραµµής, όταν ολοκληρώσετε 
πιέστε #. 
 
Παράδειγµα 

Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε  # 7871967590-09-”***”*-10111111 
-*002-*- 01000000-#-κλείστε το ακουστικό 
 
 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: ST-11111111) 

 
 
Θέση Προγραµµατισµού 10: Ρυθµίσεις εξερχοµένων κλήσεων (Νυκτερινή 
λειτουργία) 
 
 
Ένδειξη πάνω σειράς:  NGT LINE OUT SET  
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX 
 

 (Παρατήρηση: Μέσω αυτής της εντολής προγραµµατισµού καθορίζεται την ικανότητα κάθε 
εσωτερικού να κάνει εξωτερικές κλήσεις κατά τη διάρκεια της νυκτερινής λειτουργίας). 
 
ST: 001-016(Ο αριθµός της εσωτερικής γραµµής, βάζοντας ”***” η ρύθµιση αφορά όλα τα 
εσωτερικά) 
XXXXXXXX: 0-1(Καθορίζεται µια προς µια την δυνατότητα χρήσης των εξωτερικών γραµµών 
από το συγκεκριµένο εσωτερικό, 1 -επιτρέπεται η χρήση της αντίστοιχης εξωτερικής, 0-δεν 
επιτρέπεται η χρήση της αντίστοιχης εξωτερικής γραµµής  π.χ 00010000 σηµαίνει πως 
επιτρέπεται η χρήση µόνο της 4 εξωτερικής γραµµής από το εσωτερικό που έχετε επιλέξει.) 
 
 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 10, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής 
γραµµής και πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής 
στην συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής γραµµής, 
όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: ST-ΧΧΧΧΧΧΧΧ) 

 
Θέση Προγραµµατισµού 11: Ρυθµίσεις εισερχοµένων κλήσεων (Ηµερήσια 
λειτουργία) 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: : DAY LINE ΙΝ SET 
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX 
 

 (Παρατήρηση: Μέσω αυτής της εντολής προγραµµατισµού καθορίζεται σε ποιες εσωτερικές 
γραµµές θα χτυπά µια εισερχόµενη κλήση). 
 
ST: 001-016(Ο αριθµός της εσωτερικής γραµµής, βάζοντας ”***” η ρύθµιση αφορά όλα τα 
εσωτερικά) 
XXXXXXXX: 0-1 (Καθορίζεται την εξωτερική γραµµή που θα χτυπά στην εσωτερική που έχετε 
επιλέξει, 1 – θα χτυπά η εισερχόµενη κλήση, 0- δε θα χτυπά η εισερχόµενη κλήση  π.χ 
00010000 σηµαίνει πως στη συγκεκριµένη εσωτερική γραµµή θα χτυπά µια εισερχόµενη 
κλήση από την 4 εξωτερική γραµµή). 
 
Παράδειγµα  
Η εξωτερική γραµµή 2 να χτυπά στο εσωτερικό 8002 (θύρα 2) 
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Με τη χρήση της συσκευής MC 50: πιέστε το κουµπί  FNC τρεις φορές, πιέστε -1967590-
11-001 -στη συνέχεια πιέστε µια φορά TFR, πληκτρολογήστε -10111111- πιέστε µια φορά  
TFR, πληκτρολογήστε -002-πιέστε µια φορά το κουµπί TFR, πληκτρολογήστε -0100000-
πιέστε το κουµπί HOLD –πιέστε 2 φορές το  CLEAR.  
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 11, στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και 
πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής στη συνέχεια πιέστε 
* για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 

 
 
Παράδειγµα 

Σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε  # 7871967590-11-001-*-10111111 
-*002-*- 01000000-#- κλείστε το ακουστικό 
 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι: ST-11111111) 
 
! Προσοχή όταν το κέντρο είναι σε λειτουργία αυτόµατης απάντησης δεν µπορεί να συνυπάρχει 
ταυτόχρονα και η λειτουργία κουδουνίσµατος σε συγκεκριµένο εσωτερικό (ά). 
 

 
 
Θέση Προγραµµατισµού 12: Εισερχόµενες κλήσεις (Νυκτερινή λειτουργία) 
 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: : NGT LINE ΙΝ SET 
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX 

Παρατήρηση: Προσοχή όταν το κέντρο είναι σε λειτουργία αυτόµατης απάντησης δεν θα 
χτυπούν τα εσωτερικά που έχετε ορίσει για την νυχτερινή λειτουργία. 
 
 

ST: 001-016(Ο αριθµός του εσωτερικού τηλεφώνου, τα σύµβολα *** αντιστοιχούν σε όλες 
τις εσωτερικές) 
XXXXXXXX: 0-1(Τα εσωτερικά χτυπούν ή δεν χτυπούν για τις εισερχόµενες γραµµές: 
“0”-∆εν χτυπούν, “1”-Χτυπούν . Αριθµός εξωτερικών γραµµών (θυρών) 00000000 ή 
11111111, το πρώτο  “0” ή “1” αντιστοιχεί στην πρώτη εξωτερική (ενεργοποιηµένη-
απενεργοποιηµένη), το δεύτερο στη δεύτερη κ.ο.κ 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 12 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής στη συνέχεια πιέστε * για να 
καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι 001-11111111) 
 

 
Θέση Προγραµµατισµού 13: Ρύθµιση καθυστέρησης κουδουνίσµατος 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: : LINE RING DELAY 
Ένδειξη κάτω σειράς: ST -XXXXXXXX 

 
ST: 001-016(Ο αριθµός του εσωτερικού τηλεφώνου, τα σύµβολα *** αντιστοιχούν σε όλες 
τις εσωτερικές) 
XXXXXXXX: 0-1(Η καθυστέρηση κουδουνίσµατος για τις εσωτερικές γραµµές  CO1-CO8: 
“0”- χωρίς καθυστέρηση, “1”-Καθυστέρηση .  
Αριθµός εξωτερικών γραµµών (θυρών) 00000000 ή 11111111, το πρώτο  “0” ή “1” αντιστοιχεί 
στην πρώτη εξωτερική (ενεργοποιηµένη-απενεργοποιηµένη), το δεύτερο στη δεύτερη κ.ο.κ 

 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
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Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 13 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής (σχετικά µε την καθυστέρηση 
κουδουνίσµατος)  στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής 
γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι ST-00000000) 
 

Παρατήρηση: Η χρονική καθυστέρηση κουδουνίσµατος σχετίζεται και µε την θέση 
προγραµµατισµού 4. 
 

Θέση Προγραµµατισµού 14: ∆ικαιώµατα κλήσης κάθε εσωτερικής γραµµής (Class) 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: SERVICE CLASS 

 Ένδειξη κάτω σειράς: ST-AB 

 
 

ST: 001-016(Ο αριθµός του εσωτερικού τηλεφώνου, τα σύµβολα *** αντιστοιχούν σε όλες 
τις εσωτερικές) 
A: 6 κλάσεις δικαιωµάτων πρόσβασης 
Class 1: Κανένας περιορισµός όλες οι κλήσεις ελεύθερες. 
Class 2: Φραγή διεθνών κλήσεων. 
Class 3: ∆εν επιτρέπονται αστικές ή υπεραστικές κλήσεις αλλά µόνο κλήσεις σε 
συγκεκριµένους αριθµούς που έχουν προκαθοριστεί. 
Class 4: Επιτρέπονται µόνο αστικές κλήσης 
Class 5: Επιτρέπονται µόνο κλήσεις έκτακτου ανάγκης και κλήσεις σε άλλα εσωτερικά 
τηλέφωνα. 
Class 6: Επιτρέπονται µόνο κλήσεις σε άλλα εσωτερικά τηλέφωνα. 
Β: Η κλάση κλήσεων που έχει δικαιοδοσία ένα εσωτερικό τηλέφωνο µετά το κλείδωµα 
του, ορίζονται µε αριθµούς όµοια µε το Α. 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 14 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής (σχετικά µε την καθυστέρηση 
κουδουνίσµατος)  στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής 
γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
 
(Η εργοστασιακή τιµή προγραµµατισµού για όλες τις εξωτερικές γραµµές είναι ST-14) 
 
 
 

Θέση Προγραµµατισµού 15: Απαγόρευση κλήσεων µε κωδικό Α 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: : RESTRICT CODE A 
Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX 

 
ST: 01-04(Αριθµός οµάδας, συνολικά 4 (αριθµοί κλήσης) οµάδες µπορεί να οριστούν) 
XXXXXXXX: Το πρόθεµα του οποίου απαγορεύεται η κλήση (µέγιστο 8 αριθµοί) 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 15 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής (σχετικά µε την καθυστέρηση 
κουδουνίσµατος)  στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής 
γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (01-00, 02-168, 03-968, 04-969) 
 
 
Παρατήρηση: O κωδικός Α αντιστοιχεί  στις γραµµές που έχουν περιορισµό κλήσης 2 έως 6 
(Κλάσης Α) που έχει οριστεί στη θέση προγραµµατισµού 14. Το πρόθεµα 00 αναφέρεται στις 
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διεθνείς κλήσης. (Στις θέσεις 02, 03, 04 συνιστάται να εισάγετε τους αριθµούς κλήσεων ανάγκης 
που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα) 
 

Θέση Προγραµµατισµού 16: Απαγόρευση κλήσεων µε κωδικό Β 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: : RESTRICT CODE Β 
Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX 

 
ST: 01-20(Αριθµός οµάδας, συνολικά 20 οµάδες (αριθµοί κλήσης) µπορεί να οριστούν) 
XXXXXXXX: Το πρόθεµα του οποίου απαγορεύεται η κλήση (µέγιστο 8 αριθµοί) 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 15 (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής (σχετικά µε την καθυστέρηση 
κουδουνίσµατος)  στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής 
γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (01-00, 02-168, 03-968, 04-969)  
 
Παρατήρηση: O κωδικός B αντιστοιχεί  στις γραµµές που έχουν περιορισµό κλήσης 3  έως 6 
(Κλάσης B) που έχει οριστεί στη θέση προγραµµατισµού 14. Το πρόθεµα 00 αναφέρεται στις 
διεθνείς κλήσης. Στις θέσεις 02, 03, 04 συνιστάται να εισάγετε τους αριθµούς κλήσεων ανάγκης 
που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα). 
 

Θέση Προγραµµατισµού 17: Κωδικός «ξεκλειδώµατος» C 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: : UNREST CODE C 

Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX 

(Mε αυτό το κωδικό µπορείτε να κάνετε κλήσης ακόµα και από συσκευή που έχει 
προγραµµατιστεί να µην κάνει κλήσεις µε συγκεκριµένα προθέµατα) 
 
ST: 01-12(Αριθµός οµάδας, συνολικά 12 οµάδες (αριθµοί κλήσης) µπορεί να οριστούν) 
XXXXXXXX: Ο κωδικός ξεκλειδώµατος (µέγιστο 8 αριθµοί) 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 17  (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής (σχετικά µε την καθυστέρηση 
κουδουνίσµατος)  στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής 
γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (ST-)  
 
Παρατήρηση: O κωδικός ξεκλειδώµατος επηρεάζει τα εσωτερικά που έχουν οριστεί µε 
δικαιώµατα κλήσεων κλάσης 2 και 3 από τη θέση προγραµµατισµού 14. 
 
 

Θέση Προγραµµατισµού 18: Κωδικός «ξεκλειδώµατος» D 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: : COM-UNRES CODE D 

Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX 

 
(Mε αυτό το κωδικό µπορείτε να κάνετε κλήσεις ανάγκης από µια συσκευή που έχει 
προγραµµατιστεί να κάνει µόνο εσωτερικές κλήσεις) 
 
ST: 01-04(Αριθµός οµάδας, συνολικά 4 οµάδες (αριθµοί κλήσης ανάγκης) µπορεί να 
οριστούν) 
XXXXXXXX: Ο κωδικός ξεκλειδώµατος (µέγιστο 8 αριθµοί) 
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Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 18  (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής (σχετικά µε την καθυστέρηση 
κουδουνίσµατος)  στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής 
γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (01-110, 02-112, 03-119)  
 
Παρατήρηση: O κωδικός ξεκλειδώµατος επηρεάζει τα εσωτερικά που έχουν οριστεί µε 
δικαιώµατα κλήσεων κλάσης 1 έως 5  από τη θέση προγραµµατισµού 14. Οι αριθµοί των 
οµάδων πρέπει να αντιστοιχούν στις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης που επιθυµείτε. 
 
 

Θέση Προγραµµατισµού 19: ∆ιενέργεια εξερχοµένων κλήσεων από ένα εξωτερικό 
τηλεφωνικό κέντρο. 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: PBX ACCESS CODE 

Ένδειξη κάτω σειράς: ST –XXXXXXXX 

 
Επεξήγηση: Το τηλεφωνικό κέντρο δίνει την δυνατότητα σε κάποιον που το καλεί να διενεργήσει µια 
εξερχόµενη κλήση µέσω του κέντρου. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη στην περίπτωση που το 
εγκατεστηµένο τηλεφωνικό κέντρο είναι συνδεδεµένο µε κάποιο πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών που 
προσφέρει µειωµένες χρεώσεις για κάποιες κατηγορίες κλήσεων. Έτσι κάποιος υπάλληλος της εταιρίας 
µπορεί να κάνει κλήσεις µε χαµηλότερες χρεώσεις όταν βρίσκετε σε εξωτερική εργασία. 

 
ST: 01-04(Αριθµός οµάδας, συνολικά 4 οµάδες µπορεί να οριστούν) 
XXXXXXXX: Ο κωδικός πρόσβασης για διενέργεια κλήσεων µέσω του κέντρου (µέγιστο 
8 αριθµοί) 
 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 19  (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της συγκεκριµένης εσωτερικής γραµµής (σχετικά µε την καθυστέρηση 
κουδουνίσµατος)  στη συνέχεια πιέστε * για να καθορίσετε τις παραµέτρους της επόµενης εσωτερικής 
γραµµής, όταν ολοκληρώσετε πιέστε #. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (ST-)  
 
Θέση Προγραµµατισµού 20: Κωδικός παράκαµψης περιορισµών κλήσεων 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: OVER CLASS CODE  
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-XXXXXXXX- A 
 
Επεξήγηση: Χρησιµοποιώντας τον κωδικό που ορίζεται παρακάµπτεται οποιοδήποτε περιορισµό 
κλήσης έχει προγραµµατιστεί σε κάποιο εσωτερικό. 
 

ST: 001-032 (Αριθµός οµάδας, συνολικά 32 οµάδες µπορεί να οριστούν) 
XXXXXXXX: Ο κωδικός παράκαµψης που θα χρησιµοποιείται (µέγιστο 8 αριθµοί) 
 
A: 1-6 (Οι κατηγορίες κλήσεων που θα παρακάµπτονται) 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 20   (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της πρώτης οµάδας π.χ 001, πιέστε ξανά * για να πάτε στην επόµενη 
οµάδα (π.χ 002) . Αν δεν εισάγετε κάποιο κωδικό αλλά απλά πιέσετε * θα σβηστεί όποιος κωδικός 
υπάρχει καταχωρηµένος και θα προχωρήσετε στην επόµενη οµάδα ρυθµίσεων. Όταν ολοκληρώσετε 
πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραµµατισµού του συστήµατος. 
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Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (ST-1)  
 
Πως λειτουργεί: 
Σηκώστε το ακουστικό και ακούστε ο τόνο του κέντρου. Πιέστε # +**+ΧΧΧΧΧΧ (τον 
κωδικό που έχετε ορίσει). Θα ακουστεί ο τόνος εξωτερικής γραµµής. Ο χρήστης µπορεί 
να εκτελέσει οποιαδήποτε κλήση. 
 
Παρατήρηση: Μετά το κλείσιµο του ακουστικού οι ρυθµίσεις απαγόρευσης κλήσεων 
επανέρχονται µετά από 10 δευτερόλεπτα. 
 
Θέση Προγραµµατισµού 22: Ρυθµίσεις εσωτερικών τηλεφώνων #1 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: EXT SETTING 1 
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-ABCDE 

 
 

ST: 001-016 (Αριθµός εσωτερικού τηλεφώνου τα *** αναφέρονται σε όλα τα εσωτερικά) 
A: 0-3 (ειδοποίηση εισερχόµενης κλήσης όταν το εσωτερικό είναι κατειληµµένο: 0 η 
ειδοποίηση κλήσεων είναι απενεργοποιηµένη, 1 η ειδοποίηση κλήσεων είναι 
ενεργοποιηµένη για τις εσωτερικές κλήσεις και απενεργοποιηµένη για τις εξωτερικές, 2 η 
ειδοποίηση κλήσεων είναι απενεργοποιηµένη για τις εσωτερικές και ενεργοποιηµένη για 
τις εξωτερικές, 3 η ειδοποίηση κλήσεων είναι ενεργοποιηµένη για όλες τις κλήσεις). 
Β: 0-1 (Αναγνώριση κλήσεων 0 off – 1 on) 
C: 0-3 (ειδοποίηση διάρκειας συνοµιλίας: 0 καµία ειδοποίηση, 1 ειδοποίηση στα 3λεπτά, 
2 ειδοποίηση στα 6 λεπτά, 3 ειδοποίηση στα 9 λεπτά) 
D: 0-1 (Η κλήση µπορεί να παρακολουθείται και µπορεί να διακοπεί οριστικά: 0 δεν 
επιτρέπεται, 1 επιτρέπεται) 
E: (Λειτουργία µη διαθέσιµη σε αυτό το σύστηµα παρακαλούµε επιλέξτε 0) 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 22   (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρουςABCDE , πιέστε ξανά * για να πάτε στις ρυθµίσεις της επόµενης 
εσωτερικής γραµµής.  Αν δεν εισάγετε κάποιο κωδικό αλλά απλά πιέσετε * θα σβηστεί όποιος κωδικός 
υπάρχει καταχωρηµένος και θα προχωρήσετε στην επόµενη οµάδα ρυθµίσεων. Όταν ολοκληρώσετε 
πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραµµατισµού του συστήµατος. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (- 30000 για όλες τις εσωτερικές γραµµές)  
 
Θέση Προγραµµατισµού 23: Ρυθµίσεις εσωτερικών τηλεφώνων #2 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: EXT SETTING 2 
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-ABCDE 

 
 

ST: 001-016 (Αριθµός εσωτερικού τηλεφώνου τα *** αναφέρονται σε όλα τα εσωτερικά) 
A: 0-8 ( η εξωτερική γραµµή θα επιλέγεται αυτόµατα ή τυχαία όταν σηκώνετε το 
ακουστικό: 0 θα επιλέγεται οποιαδήποτε εξωτερική γραµµή, 1 έως 4 θα επιλέγεται η 
εξωτερική γραµµή που έχετε επιλέξει). 
Β: 0-2 (Ρύθµιση «Μην ενοχλείται», 0 ρύθµιση απενεργοποιηµένη, 1 ρύθµιση 
ενεργοποιηµένη για εξωτερικές κλήσεις, 2 ρύθµιση ενεργοποιηµένη για όλες τις κλήσεις). 
C: 0-1(Κλήση µέσω µια οικονοµικής σύνδεσης-γραµµής 0 απενεργοποιηµένη, 1 
ενεργοποιηµένη) 
D: 0-1 ( 0 η εξωτερική γραµµή θα επιλέγεται πιέζοντας πρώτα το 9, 1 η εξωτερική 
γραµµή θα επιλέγεται άµεσα µε το σήκωµα του ακουστικού). 
E: (Λειτουργία µη διαθέσιµη σε αυτό το σύστηµα παρακαλούµε επιλέξτε 0) 
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Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 23  (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρουςABCDE , πιέστε ξανά * για να πάτε στις ρυθµίσεις της επόµενης 
εσωτερικής γραµµής.  Αν δεν εισάγετε κάποιο κωδικό αλλά απλά πιέσετε * θα σβηστεί όποιος κωδικός 
υπάρχει καταχωρηµένος και θα προχωρήσετε στην επόµενη οµάδα ρυθµίσεων. Όταν ολοκληρώσετε 
πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραµµατισµού του συστήµατος. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (- 02000 για όλες τις εσωτερικές γραµµές)  
 
 
Θέση Προγραµµατισµού 24: Ρυθµίσεις απάντησης εσωτερικών που ανήκουν σε 
µια οµάδα 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: PICKUP GROUP 

Ένδειξη κάτω σειράς: X-ST-A 

 
(Επεξήγηση: Μέσω των ρυθµίσεων που ακολουθούν µπορείτε να επιτρέπετε η να απαγορεύετε να 
σηκώνει την γραµµή ενός άλλου εσωτερικού που ανήκουν στην ίδια οµάδα) 

 
X: (Οµάδα εσωτερικών τηλεφώνων) 
ST: 001-016 (Αριθµός εσωτερικού τηλεφώνου τα *** αναφέρονται σε όλα τα εσωτερικά) 
Α: ∆υνατότητα λήψης της εισερχόµενης γραµµής άλλου εσωτερικού (1 επιτρέπεται, 0 δεν 
επιτρέπεται). 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 24   (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της εσωτερικής γραµµής και πιέστε * 
για να καθορίσετε τις παραµέτρους της πρώτης οµάδας π.χ 001, πιέστε ξανά * για να πάτε στη ρύθµιση 
του επόµενου εσωτερικού. Αν δεν εισάγετε κάποιο κωδικό αλλά απλά πιέσετε * θα σβηστεί όποιος 
κωδικός υπάρχει καταχωρηµένος και θα προχωρήσετε στην επόµενη οµάδα ρυθµίσεων. Όταν 
ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραµµατισµού του συστήµατος. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (1-ST-1)  
 
Θέση Προγραµµατισµού 25: Ρυθµίσεις κλήσεων γραµµατειακής υποστήριξης 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: EXEC/SEC PAIR 

Ένδειξη κάτω σειράς: X-EX-SE 

 
(Επεξήγηση: Το τηλέφωνο γραµµατείας λαµβάνει τις κλήσεις του στελέχους της επιχείρησης που δεν 
θέλει να απαντά απευθείας στις κλήσεις του. Το σύστηµα µπορεί να υποστηρίξει 8 οµάδες κλήσεων ) 

 
X: 1-8 ( Αριθµός εσωτερικού στελέχους / οµάδα κλήσης που θα δέχεται γραµµατειακή 
υποστήριξη) 
ΕX: 001-016 (Αριθµός εσωτερικού τηλεφώνου του στελέχους που θα υποστηρίζονται οι 
κλήσεις του από τη γραµµατεία) 
SE: 001-016 (Αριθµός εσωτερικού τηλεφώνου που θα εκτελεί τη γραµµατειακή 
υποστήριξη) 
 
Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία η κλήσεις αντί να οδεύουν στο εσωτερικό του 
στελέχους θα οδεύουν στο τηλέφωνο γραµµατειακής υποστήριξης. 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 25   (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό οµάδας κλήσεων και πιέστε * για να 
καθορίσετε το αριθµό του εσωτερικού του στελέχους που θα υποστηρίζονται οι κλήσεις του, πιέστε ξανά 
* για να ορίσετε το εσωτερικό που θα αναλάβει τη γραµµατειακή υποστήριξη. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε 
# για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραµµατισµού του συστήµατος. 
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Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (x--)  
 
Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία παρακάµπτεται όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία 
«Μην Ενοχλείται» για το εσωτερικό του στελέχους που θα δέχεται τη γραµµατειακή 
υποστήριξη. 
 
 

 
Θέση Προγραµµατισµού 26: Προγραµµατισµός κωδικού 
 

Ένδειξη πάνω σειράς: SYS SECRET CODE 

Ένδειξη κάτω σειράς: XXXXXXX 

 
(Επεξήγηση: Καθορίζεται το κωδικό πρόσβασης στις λειτουργίες προγραµµατισµού) 

 
X: Ο κωδικός που ορίζεται (µπορεί να έχει µέχρι 7 αριθµούς) 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 26   (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), στη συνέχεια εισάγετε το επταψήφιο κωδικό που επιθυµείτε. Όταν 
ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραµµατισµού του συστήµατος. 
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (1967590, συνολικά 7 αριθµοί)  
 
Σηµείωση: Κρατάτε τον κωδικό που έχετε ορίσει σε ασφαλές µέρος ώστε να µπορείτε να 
τον χρησιµοποιήσετε σε περίπτωση που χρειαστεί. 
 
 

Θέση Προγραµµατισµού 27: Καθορισµός τηλεφώνων τηλεφωνητών 
 

Ένδειξη πάνω σειράς : SPECIAL PORT 

Ένδειξη κάτω σειράς: CONSOLE X: YYY 

 
Επεξήγηση: Τρείς συσκευές µπορεί να οριστούν, το µέγιστο σαν συσκευές τηλεφωνητών. Μια 
εισερχόµενη κλήση θα χτυπά πρώτο στο πρώτο τηλεφωνητή αν αυτός είναι κατειληµµένος θα 
χτυπά στον δεύτερο και αν και ο δεύτερος είναι κατειληµµένος θα χτυπά στον τρίτο. 

 
X: 1-3 (Ο αύξων αριθµός του τηλεφωνητή) 
YYY: 001-016 (Ο αριθµός εσωτερικού που αντιστοιχεί στον τηλεφωνητή) 
 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 27   (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού), Με απλή τηλεφωνική συσκευή µπορείτε να ορίσετε µόνο έναν 
τηλεφωνητή στο σύστηµα. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του εσωτερικού που θέλετε πιέστε # 
για να επιστρέψετε σε κατάσταση προγραµµατισµού του συστήµατος. 
 
Εργοστασιακή ρύθµιση : CONSOLE1: 001 

 
 

Θέση Προγραµµατισµού 28: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων (Reset) 
 

Ένδειξη πάνω σειράς : SYSTEM RESET 

Ένδειξη κάτω σειράς: 1/0 
 
Επεξήγηση: Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις (συµπεριλαµβανοµένου του εργοστασιακού 
κωδικού). 

 
1: Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων (Προειδοποίηση: όλες οι ρυθµίσεις θα επανέλθουν 
στις εργοστασιακές ρυθµίσεις) 
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0: ∆εν θα γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων. 
  
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 28   (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού. Πιέστε το 1 για να ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών 
ρυθµίσεων. 
 
 

Θέση Προγραµµατισµού 29: Αλλαγή της αρίθµησης των εσωτερικών τηλεφώνων 

 

Ένδειξη πάνω σειράς: PORT EXT NUMBER 

Ένδειξη κάτω σειράς: ST-XXXX 

 
Επεξήγηση: ( µέσω  αυτής της ρύθµισης µπορείτε να αλλάξετε την αρίθµηση (αριθµούς κλήσης)  των 
εσωτερικών τηλεφώνων ). 

 
ST: 001-016(Ο αριθµός της εσωτερικής γραµµής, βάζοντας ”***” η ρύθµιση αφορά όλα τα 
εσωτερικά) 
 
 
XΧΧΧ: Ο νέος επιθυµητός αριθµός κλήσης των εσωτερικών από 2 έως 4 αριθµοί. Οι νέοι 
αριθµοί πρέπει να αρχίζουν από 1, 2 ή 8. 
 
Σηµαντικές παρατηρήσεις 
 
Τα νούµερα που είναι δυνατόν να αποθηκευτούν είναι για παράδειγµα 11, 22, 88, 100, 288, 
29999, 8008 κλπ. 
Τα νούµερα των εσωτερικών που θα ορίσετε δεν µπορεί να υπάρχουν 2 φορές στο ίδιο 
κέντρο. 
Για να διαγράψετε τους  αριθµούς των εσωτερικών που προϋπήρχαν πιέστε *** και πιέστε 2 
φορές το κουµπί TRF. 
Για να διαγράψετε µόνο την αρίθµηση του παρόντος εσωτερικού εισάγετε τον αριθµό του + 
TRF + CLEAR + TRF 
 
Η ίδια ρύθµιση µε τη χρήση απλής τηλεφωνικής συσκευής: 
 
Εισάγετε το κωδικό προγραµµατισµού 29   (θα ακουστεί ο τόνος ένδειξης πως η συσκευή έχει εισέλθει σε 
κατάσταση προγραµµατισµού). Εισάγετε τον παλιό αριθµό του εσωτερικού που θέλετε να ρυθµίσετε, 
πιέστε * και τον νέο αριθµό που θέλετε να αντιστοιχεί  στο εσωτερικό. Πιέστε ξανά * για να 
προσχωρήσετε στο επόµενο εσωτερικό. Όταν ολοκληρώσετε πιέστε # για να επιστρέψετε σε κατάσταση 
προγραµµατισµού του συστήµατος. 
Όταν είστε σε κατάσταση εισαγωγής του αριθµού του εσωτερικού αν δεν εισάγετε κάποιο εσωτερικό αλλά 
πιέσετε * ο παλαιός αριθµός θα διαγραφεί. 
 
Για να διαγράψετε όλους τους προηγούµενους αριθµούς στη θέση προγραµµατισµού 29 πιέστε ***** .  
 

Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι:  (-8001, 002-8002, … , 015-8015, 016-8016)  
 
Θέση Προγραµµατισµού 34: Εµφάνιση κωδικού των εσωτερικών που έχουν 
περιορισµούς κλήσεων 
 
Ένδειξη πάνω σειράς: BLOCK CODE  
Ένδειξη κάτω σειράς: ST-XXXX 

ST: 001-016 (Ο αριθµός του εσωτερικού τηλεφώνου) 
ΧΧΧΧ: Ο κωδικός κλειδώµατος 
 
Παρατήρηση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο µέσω της συσκευής 
προγραµµατισµού. 
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Πίνακας λειτουργιών-χειρισµού  του κέντρου 
 
 
 
Λειτουργία Χειρισµός 

Κλήση εσωτερικού 
αριθµού 

ΙΝΤ+ αριθµός εσωτερικού #+αριθµός εσωτερικού 

Κλήση εξωτερικού 
αριθµού 

Σήκωµα ακουστικού + 
κλήση αριθµού 

Σήκωµα ακουστικού + 
κλήση αριθµού 

Επιλογή συγκεκριµένης 
εξωτερικής γραµµής 

TRF + #3 + αριθµός 
εξωτερικής γραµµής 

#3 + αριθµός εξωτερικής 
γραµµής 

Μεταφορά µια κλήσης  TRF +αριθµός εσωτερικού+ 
κλείσιµο του ακουστικού 

Πίεση του άγκιστρου ή 
flash + αριθµός 
εσωτερικού + κλείσιµο 
ακουστικού. 

Θέση σε αναµονή 
γραµµής 

HOLD Πίεση του άγκιστρου + #4 

Λήψη µιας κλήσης που 
είναι σε αναµονή 

Από το ίδιο εσωτερικό 
ΙΝΤ+55 
 
Από ένα άλλο εσωτερικό 
INT+5+αριθµός εσωτερικού 
 

Σηκώνετε το ακουστικό + 
#55 
 
Σηκώνετε το ακουστικό + 
# 5 + αριθµός εσωτερικού 

Λήψη κλήσης ΙΝΤ+ 40 η πιέστε το κουµπί 
που αντιστοιχεί στην 
εξωτερική γραµµή 

Σηκώνετε το ακουστικό + 
#40 
 

Επανάληψη κλήσης 
όταν η γραµµή είναι 
κατειληµµένη  

Για εξωτερική γραµµή 
πιέστε 6 όταν είναι 
κατειληµµένη. 
Για εσωτερική γραµµή 
πιέστε 6 όταν είναι 
κατειληµµένη. 
 
 

Για εξωτερική γραµµή 
πιέστε 6 όταν είναι 
κατειληµµένη. 
Για εσωτερική γραµµή 
πιέστε 6 όταν είναι 
κατειληµµένη. 
 

Κωδικός παράκαµψης 
απαγόρευσης κλήσεων 

ΙΝΤ+Κωδικός + 9+αριθµός 
που θα κληθεί 

Σηκώνετε το 
ακουστικό+#+Κωδικός + 
9+αριθµός που θα κληθεί 

Πως εισέρχεστε µεταξύ 
2 συνοµιλητών 

ΙΝΤ+3+αριθµός 
εσωτερικού+1 (µπαίνετε 
στην συνοµιλία) 

Σηκώνετε το 
ακουστικό+#3+ αριθµός 
εσωτερικού+1 (µπαίνετε 
στην συνοµιλία) 

Εκτροπή κλήσεων Άµεση εκτροπή: 
INT+71+αριθµός 
εσωτερικού # 
Σε περίπτωση που η 
εσωτερική γραµµή είναι 
κατειληµµένη 
επαναλαµβάνεται τη 
διαδικασία 

Σηκώνετε το 
ακουστικό+#71+αριθµός 
εσωτερικού # 
Σε περίπτωση που η 
εσωτερική γραµµή είναι 
κατειληµµένη 
επαναλαµβάνεται τη 
διαδικασία 

Μην ενοχλείται ΙΝΤ+7110# Σηκώνετε το ακουστικό 
+#7110# 

Ακύρωση λειτουργίας 
µην ενοχλείται 

ΙΝΤ+70# Σηκώνετε το ακουστικό 
+#70# 

Κωδικός κλειδώµατος 
εσωτερικού τηλεφώνου 

Ορισµός: ΙΝΤ+722+ κωδικός 
4 ψηφία 

Ορισµός: Σηκώνετε το 
ακουστικό +#722+ 
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Ακύρωση: ΙΝΤ+723+ 
κωδικός 4 ψηφία 
 

κωδικός 4 ψηφία# 
Ακύρωση: Σηκώνετε το 
ακουστικό +#723+ 
κωδικός 4 ψηφία# 
 

Ηµερήσια νυκτερινή 
λειτουργία 

ΙΝΤ+781# (ηµερήσια 
λειτουργία) 
ΙΝΤ+782# (νυχτερινή 
λειτουργία) 

Σηκώνετε το ακουστικό 
+781# (ηµερήσια 
λειτουργία) 
Σηκώνετε το ακουστικό 
+782# (νυχτερινή 
λειτουργία) 

Επανάκληση FLASH+REDIAL Σηκώνετε το ακουστικό ή 
πιέζετε το FLASH + 
REDIAL 

Εισαγωγή σε 
κατάσταση 
προγραµµατισµού 

Πιέζετε FNC τρεις φορές + 
1769590 

Σηκώνετε το ακουστικό + 
#787+1769590 

 
 
Λειτουργία αυτόµατου τηλεφωνητή  
 
Μέσω αυτών των λειτουργιών οι εισερχόµενες κλήσεις απαντιούνται µέσω 
εγγεγραµµένων µηνυµάτων χωρίς τη βοήθεια κάποιου χειριστή-τηλεφωνητή. 
  
Ρύθµιση 
Αρχικά ο χρήστης του κέντρου πρέπει να αποφασίσει σε ποιες γραµµές και ποιες ώρες  
(Ηµερήσια ή νυκτερινή λειτουργία) θα ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόµατου 
τηλεφωνητή. 
Αυτές οι ρυθµίσεις γίνονται µέσω της θέσης προγραµµατισµού 1 παράµετροι C & D. 
 
Εγγραφή µηνυµάτων: 
Συνολικά µπορεί να εγγραφούν 3 µηνύµατα µε διάρκεια 20 δευτερόλεπτα το κάθε ένα. 
 

1. Πρώτο µήνυµα 
Για να εγγράψετε το πρώτο µήνυµα (µέγιστη διάρκεια 9.5sec) µέσω της κονσόλα 
χειρισµού του κέντρου πληκτρολογείτε ΙΝΤ 7851 # εκφωνείτε το περιεχόµενο και κλείνετε 
το ακουστικό. 
 
Για να εγγράψετε το πρώτο µήνυµα  µέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής (µέγιστη 
διάρκεια 10sec)  : σηκώνετε το άγκιστρο  και πληκτρολογείτε #  7851 # εκφωνείτε το 
περιεχόµενο του µηνύµατος και κλείνετε το ακουστικό. 
 
Το περιεχόµενο του µηνύµατος µπορεί να έχει το εξής περιεχόµενο: «Έχετε καλέσει την 
εταιρία ΧΧΧΧ πληκτρολογήστε 801 για λογιστήριο, 802 για πωλήσεις ή πληκτρολογήστε 
το εσωτερικό που επιθυµείτε»  
 
Αναπαραγωγή µηνύµατος  
 
Για να ακούσετε το πρώτο µήνυµα µέσω της κονσόλα χειρισµού του κέντρου 
πληκτρολογείτε ΙΝΤ 7861 # ακούστε το µήνυµα και κλείνετε το ακουστικό. 
 
Για να ακούσετε το πρώτο µήνυµα  µέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής : σηκώνετε το 
άγκιστρο  και πληκτρολογείτε #  7861 # εκφωνείτε το περιεχόµενο του µηνύµατος και 
κλείνετε το ακουστικό. 
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2. ∆εύτερο µήνυµα  
Για να εγγράψετε το δεύτερο µήνυµα (µέγιστη διάρκεια  6s ec) µέσω της κονσόλα 
χειρισµού του κέντρου πληκτρολογείτε ΙΝΤ 7852  # εκφωνείτε το περιεχόµενο και κλείνετε 
το ακουστικό. 
 
Για να εγγράψετε το δεύτερο  µήνυµα  µέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής (µέγιστη 
διάρκεια 6sec)  : σηκώνετε το άγκιστρο  και πληκτρολογείτε #  7852 # εκφωνείτε το 
περιεχόµενο του µηνύµατος και κλείνετε το ακουστικό. 
 
Το περιεχόµενο του µηνύµατος µπορεί να έχει το εξής περιεχόµενο: «Έχετε καλέσει την 
εταιρία ΧΧΧΧ πληκτρολογήστε 801 για λογιστήριο, 802 για πωλήσεις ή πληκτρολογήστε 
το εσωτερικό που επιθυµείτε»  
 
Αναπαραγωγή µηνύµατος  
 
Για να ακούσετε το δεύτερο  µήνυµα µέσω της κονσόλα χειρισµού του κέντρου 
πληκτρολογείτε ΙΝΤ 7862 # ακούστε το µήνυµα και κλείνετε το ακουστικό. 
 
Για να ακούσετε το δεύτερο  µήνυµα  µέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής : σηκώνετε το 
άγκιστρο  και πληκτρολογείτε #  7862 # εκφωνείτε το περιεχόµενο του µηνύµατος και 
κλείνετε το ακουστικό. 
 
 

3. Τρίτο µήνυµα 
Για να εγγράψετε το τρίτο µήνυµα (µέγιστη διάρκεια  6sec) µέσω της κονσόλα χειρισµού 
του κέντρου πληκτρολογείτε ΙΝΤ 7853  # εκφωνείτε το περιεχόµενο και κλείνετε το 
ακουστικό. 
 
Για να εγγράψετε το τρίτο  µήνυµα  µέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής (µέγιστη διάρκεια 
6sec)  : σηκώνετε το άγκιστρο  και πληκτρολογείτε #  7853 # εκφωνείτε το περιεχόµενο 
του µηνύµατος και κλείνετε το ακουστικό. 
 
 
Αναπαραγωγή µηνύµατος  
 
Για να ακούσετε το τρίτο   µήνυµα µέσω της κονσόλα χειρισµού του κέντρου 
πληκτρολογείτε ΙΝΤ 7863 # ακούστε το µήνυµα και κλείνετε το ακουστικό. 
 
Για να ακούσετε το τρίτο   µήνυµα  µέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής : σηκώνετε το 
άγκιστρο  και πληκτρολογείτε #  7863 # εκφωνείτε το περιεχόµενο του µηνύµατος και 
κλείνετε το ακουστικό 

 

 
Λειτουργία του κέντρου µέσω αυτόµατου τηλεφωνητή 
 
Μετά το 1

ο
 χτύπηµα µιας εισερχόµενης κλήσης ο καλών µπορεί να πληκτρολογήσει τον 

αριθµό εσωτερικού που επιθυµεί. Αν ο καλών δεν πληκτρολογήσει κάποιο νούµερο 8 
δευτερόλεπτα µετά τη λήξη του µηνύµατος η γραµµή του θα µεταφερθεί στο τηλέφωνο που 
έχει οριστεί ως συσκευή τηλεφωνητή-χειριστή ή θα αναπαραχθεί το δεύτερο µήνυµα (ανάλογα 
µε το προγραµµατισµό του κέντρου Θέση 1 παράµετρος Α).   
 
Αν ο καλών πληκτρολογήσει λάθος νούµερο µηνύµατος η γραµµή του θα µεταφερθεί στο 
τηλέφωνο που έχει οριστεί ως συσκευή τηλεφωνητή-χειριστή ή θα αναπαραχθεί το δεύτερο 
µήνυµα (ανάλογα µε το προγραµµατισµό του κέντρου Θέση 1 παράµετρος Α).   
 
Αν το εσωτερικό που επιλέχθηκε δεν απαντά θα ακουστεί το τρίτο µήνυµα. 
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Η γραµµή θα κλείσει αν ο καλών δεν πληκτρολογήσεις κανέναν αριθµό µετά το δεύτερο και 
τρίτο µήνυµα. 
 
Χειροκίνητη επιλογή ηµερήσιας – νυκτερινής λειτουργίας 
Αυτή η λειτουργία ορίζεται από τις θέσεις προγραµµατισµού 01, 11 και 12. 
Χειροκίνητα από την κονσόλα χειρισµού του κέντρου σηκώνετε το ακουστικό και πιέζετε το 
TRF. Όταν το αντίστοιχο ενδεικτικό αναβοσβήνει το κέντρο είναι σε νυκτερινή λειτουργία 
διαφορετικά είναι σε ηµερήσια. 
 
Χρησιµοποιώντας απλή τηλεφωνική συσκευή 
Σηκώνετε το ακουστικό + 781# (ηµερήσια λειτουργία) 
Σηκώνετε το ακουστικό + 782# (νυκτερινή  λειτουργία) 
 
 


