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Βασικές οδηγίες προφύλαξης 

 

•     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. 

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν σηµεία που µπορεί να 

επισκευαστούν από τον χρήστη.  

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
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1.1 ∆ιενέργεια εσωτερικών κλήσεων 

 

 

Για να καλέστε ένα άλλο εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό και καλέστε το εσωτερικό 

που επιθυµείτε. 

Σηµείωση:  Η αρίθµηση των εσωτερικών τηλεφώνων από το εργοστάσιο έχει την  

µορφή 8001, 8002 ….8032. Αν την έχετε αλλάξει πρέπει να καλείτε τα εσωτερικά 

όπως τα έχετε ορίσει. 

Σηµείωση:  Αν το κέντρο έχει προγραµµατιστεί ώστε κάθε εσωτερικό να παίρνει 

άµεσα εξωτερική γραµµή πιέζοντας * µπορείτε να καλέσετε εσωτερική γραµµή. 

 

1.2 Κλήση της γραµµατείας (τηλεφωνητή) 

 

Από οποιοδήποτε εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό και πιέστε 9. 

 

 

Σηµείωση: Από το εργοστάσιο τα εσωτερικά 8001 και 8002 έχουν οριστεί σαν 

εσωτερικά γραµµατείας. Αν το πρώτο είναι κατειληµµένο θα καλείται αυτόµατα το 

δεύτερο. 

 

1.3 Εξωτερική κλήση 

 

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού πληκτρολογήστε 0 ή 1 έως 16 αν θέλετε να 

καλέσετε µέσω συγκεκριµένης εξωτερικής γραµµής και στη συνέχεια 

πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθµό που θέλετε. 
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Σηµείωση:Aν πληκτρολογήσετε 0 το κέντρο θα επιλέξει την πρώτη ελεύθερη γραµµή 

που θα βρει. 

Σηµείωση: Αν το κέντρο έχει προγραµµατιστεί ώστε µε το σήκωµα του ακουστικού 

το εσωτερικό να παίρνει αυτόµατα εξωτερική γραµµή θα επιλέγεται η πρώτη 

ελεύθερη. 

 

1.4 Επανάκληση τηλεφωνικού αριθµού 

 

Μπορείτε να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθµό που είχατε καλέσει απλά 

σηκώνοντας  το ακουστικό και πιέζοντας το κουµπί REDIAL που υπάρχει στην 

τηλεφωνική συσκευή. 

 

 

 

1.5 Συνοµιλία µεταξύ 3 συσκευών. 

Μπορείτε να παρεµβληθείτε σε µια συνοµιλία µεταξύ εσωτερικής γραµµής και 

εξωτερικής ώστε να µπείτε σαν τρίτος συνοµιλητής στην συζήτηση. 

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήσετε # * 0 και τον αριθµό της εξωτερικής 

γραµµής  που έχει καλέσει το εσωτερικό για να µπείτε και εσείς στην συνοµιλία. 

 

 

 

Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί αν η κλήση γίνεται 

µεταξύ δύο εσωτερικών αριθµών του κέντρου. 
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1.6 Εκτροπή κλήσης από ένα εσωτερικό που είναι κατειληµµένο προς 

ένα εσωτερικό που είναι ελεύθερο. 

 

Για να ορίσετε την εκτροπή κλήσης ενός εσωτερικού όταν είναι κατειληµµένο: 

 

Σηκώστε του ακουστικό του εσωτερικού από το οποίο θα εκτρέπεται η κλήση όταν 

είναι κατειληµµένο πληκτρολογήστε #* και τον αριθµό του εσωτερικού στο οποίο θα 

εκτρέπεται η κλήση. 

 

 

 

1.7 Για να ακυρώσετε την εκτροπή κλήσης ενός εσωτερικού  

Σηκώστε του ακουστικό του εσωτερικού στο οποίο έχετε ορίσει εκτροπή κλήσης όταν 

είναι κατειληµµένο  και πιέστε #* 100. 

 

 

1.8 Αυτόµατη υποδοχή εισερχόµενης κλήσης 

 

Μέσω του µηνύµατος υποδοχής αυτός  που καλεί µπορεί να πληκτρολογήσει άµεσα 

τον αριθµό του εσωτερικού τηλεφώνου που επιθυµεί χωρίς να µεσολαβήσεις 

γραµµατέας (τηλεφωνήτρια). 

 

 

Όταν το προηχογραφηµένο µήνυµα αναπαράγεται ο καλών µπορεί επίσης να πιέσει 

το 0  για να καλέσει ένα από τα τηλέφωνα γραµµατείας . Σε αυτή την περίπτωση το 

εσωτερικό 8001 θα χτυπήσει και αν αυτό είναι κατειληµµένο θα χτυπήσει το 8002. 
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Αν ο καλών δεν πληκτρολογήσει τον αριθµό κάποιου εσωτερικού µετά την εκφώνηση 

του µηνύµατος η κλήση του θα περάσει αυτόµατα σε ένα από τα εσωτερικά των 

τηλεφωνητών (8001 και 8002 αν δεν έχετε αλλάξει την εργοστασιακή ρύθµιση). 

 

1.9 Απάντηση µιας κλήσης από  το εσωτερικό που κουδουνίζει 

Απλά σηκώστε το ακουστικό της συσκευής και απαντήστε την κλήση 

 

 

1.10 Απάντηση µιας κλήσης µέσω ανοικτής συνοµιλίας 

Πιέστε το κουµπί ανοικτής συνοµιλίας της συσκευής που κουδουνίζει και απαντήστε 

την κλήση. 

 

 

 

1.11 Απάντηση κλήσης 

 

 

Μπορείτε να απαντήσετε σε µια κλήση που χτυπά σε ένα άλλο εσωτερικό µε ένα από 

τους παρακάτω τρόπους: 

 

1.12 Τυχαία απάντηση 

Απάντηση από µια προκαθορισµένη οµάδα εσωτερικών τηλεφώνων. Στο σύστηµα 

µπορεί να οριστούν 2 οµάδες εσωτερικών αριθµών. 
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1.12 Τυχαία απάντηση κλήσης 

Σηκώνοντας το ακουστικό ενός εσωτερικού και πληκτρολογώντας #9 θα χτυπήσει σε 

αυτό η πρώτη γραµµή που θα δροµολογείτο  σε οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό. 

 

 

1.13 Απάντηση κλήσης που χτυπά σε άλλο εσωτερικό που ανήκει στην 

ίδια οµάδα. 

Σηκώνοντας το ακουστικό ενός εσωτερικού και πληκτρολογώντας #7  θα χτυπήσει σε 

αυτό η πρώτη γραµµή που θα δροµολογείτο  σε οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό που 

έχετε ορίσει να ανήκει στην ίδια οµάδα. 

 

 

 

 

1.14 Ορισµός λειτουργίας “µην ενοχλείται” 

Πληκτρολογήστε #*71 σε ένα εσωτερικό για να µην δέχεται κλήσεις 

 

 

1.15 Ακύρωση λειτουργίας µην ενοχλείται 

Πληκτρολογήστε #*70  σε ένα εσωτερικό για να µην δέχεται κλήσεις κανονικά 

(ακύρωση της λειτουργίας µην ενοχλείται) 
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1.16 Μεταβίβαση  µια κλήσης σε άλλο εσωτερικό 

Για να µεταβιβάσετε µια κλήση σε ένα άλλο εσωτερικό τηλέφωνο πιέστε στιγµιαία το 

άγκιστρο (ή το κουµπί flash) πληκτρολογήστε το εσωτερικό που θέλετε να 

µεταβιβάσετε την κλήση και κλείστε το ακουστικό. 

 

 

Σηµείωση: Κατά την διάρκεια της µεταφοράς ο καλών θα ακούσει µια µουσική 

αναµονής. 

Αν το εσωτερικό στο οποίο έχετε µεταβιβάσει την κλήση δεν απαντήσει µέσα σε 25 

δευτερόλεπτα η κλήση θα επιστρέψει στο αρχικό εσωτερικό. 

Αν δεν έχετε ρυθµίσει σωστά το χρόνο διακοπής αγκίστρου (flash) όταν επιχειρήσετε 

να µεταβιβάσετε την κλήση η γραµµή θα διακοπεί. 

1.17 Συνοµιλία µεταξύ 3 µερών 

Κατά της διάρκεια µια συνοµιλίας µεταξύ µια εισερχόµενης κλήσης (από εξωτερική 

γραµµή) και ενός εσωτερικού τηλεφώνου µπορείτε να προσθέσετε άλλο ένα 

εσωτερικό στην συνοµιλία. Κατά την διάρκεια της συνοµιλίας µε την εξωτερική 

γραµµή  πιέστε στιγµιαία το άγκιστρο του εσωτερικού (ή το κουµπί flash) 

πληκτρολογήστε τον αριθµό του δεύτερου εσωτερικού που θέλετε να βάλετε στην 

συνοµιλία µόλις απαντήσει θα είναι το τρίτο µέλος της συνοµιλίας. 

 

 

Σηµείωση: Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή µόνο µεταξύ µιας εξωτερικής γραµµής και 

2 εσωτερικών. 
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1.18 Τερµατισµός κλήσης 

 

Για να τερµατίσετε µια κλήση απλά κλείστε το ακουστικό της συσκευής. 

 

1.19 Εκτροπή εισερχοµένων κλήσεων 

 

Μπορείτε να εκτρέψετε µια εισερχόµενη  κλήση από το εσωτερικό σας προς ένα άλλο 

εσωτερικό. Οι δυνατότητες που έχετε είναι οι ακόλουθες: 

• Να εκτρέπονται όλες οι  κλήσεις 

• Να εκτρέπονται οι κλήσεις µόνο όταν η συσκευής σας είναι κατειληµµένη. 

• Να ακυρώσετε την εκτροπή των κλήσεων. 

 

1.21 Για να εκτρέπονται  όλες τις κλήσεις 

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#2 και τον αριθµό του 

εσωτερικού στο οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις, κατεβάστε το ακουστικό.  

 

 

1.21 Για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν το εσωτερικό είναι 

κατειληµµένο 

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#1  και τον αριθµό του 

εσωτερικού στο οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις,  όταν το εσωτερικό είναι 

κατειληµµένο, κατεβάστε το ακουστικό.  

 

 

 

1.22 Ακύρωση εκτροπής κλήσεων 

Ακύρωση εκτροπής όλων των κλήσεων 
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Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#200 και κατεβάστε το 

ακουστικό για να ακυρωθεί η λειτουργία εκτροπής όλων των κλήσεων.  

 

 

Σηκώστε το ακουστικό του εσωτερικού σας πληκτρολογήστε *#100 και κατεβάστε το 

ακουστικό για να ακυρωθεί η λειτουργία εκτροπής  των κλήσεων, όταν το 

συγκεκριµένο εσωτερικό είναι κατειληµµένο.  

 

 

1.23 Κλείδωµα της δυνατότητας κλήσεων από ένα εσωτερικό 

 

Μπορείτε να κλειδώσετε την δυνατότητα κλήσης του εσωτερικού σας ώστε να µην 

µπορούν να κάνουν κλήσεις από αυτό άλλα άτοµα. 

 

Για να κλειδώσετε  την δυνατότητα κλήσης  του εσωτερικού 

 

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε  *#3 και τον κωδικό του εσωτερικού σας. 

Κλείστε το ακουστικό της συσκευής. 

 

 

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου την δυνατότητα κλήσης του εσωτερικού  

 

Σηκώστε το ακουστικό,  πληκτρολογήστε  *#4 και τον κωδικό του εσωτερικού σας. 

Κλείστε το ακουστικό της συσκευής. 
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1.24 Για να αλλάξετε τον κωδικό του εσωτερικού σας 

Σηκώστε το ακουστικό πληκτρολογήστε  *#5,  τον παλιό  κωδικό   και στη συνέχεια 

τον νέο κωδικό . Τέλος κλείστε το ακουστικό της συσκευής. 

 

 

Σηµείωση:  Ο κωδικός πρέπει να είναι τετραψήφιος. Ο κωδικός που έχει οριστεί από 

το εργοστάσιο είναι 1234. 

 

1.25 Εγγραφή µηνυµάτων (3) αυτόµατης απάντησης χρησιµοποιώντας 

την είσοδο line * 

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια εξωτερική πηγή ηχητικού σήµατος στην οποία 

έχετε αποθηκεύσει τα µηνύµατα που θέλετε προκειµένου να τα γράψετε στην µνήµη 

του τηλεφωνικού κέντρου. 

Συνδέστε την πηγή του ηχητικού σήµατος µε την αντίστοιχη είσοδο του κέντρου. 

Για το πρώτο µήνυµα: 

Πληκτρολογήστε *121#, βάλτε σε αναπαραγωγή το µήνυµα που θέλετε να γραφτεί. 

Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η 

προβλεπόµενη διάρκεια του µηνύµατος  το υπόλοιπο του µηνύµατος  δεν θα 

αποθηκευτεί. 

Για το δεύτερο  µήνυµα: 

Πληκτρολογήστε *122#, βάλτε σε αναπαραγωγή το µήνυµα που θέλετε να γραφτεί. 

Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η 

προβλεπόµενη διάρκεια του µηνύµατος  το υπόλοιπο του µηνύµατος  δεν θα 

αποθηκευτεί. 

Για το τρίτο µήνυµα: 

Πληκτρολογήστε *123#, βάλτε σε αναπαραγωγή το µήνυµα που θέλετε να γραφτεί. 

Μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή κλείστε το ακουστικό. (Αν ξεπεραστεί η 
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προβλεπόµενη διάρκεια του µηνύµατος  το υπόλοιπο του µηνύµατος  δεν θα 

αποθηκευτεί. 

* Σε µερικές εκδόσεις τηλεφωνικών κέντρων η είσοδο line είναι δυνατόν να µην 

υπάρχει. 

 

1.26 Εξακρίβωση αριθµοδότησης ενός εσωτερικού 

Για να δείτε τον αριθµό που αντιστοιχεί σε ένα εσωτερικό σηκώστε το ακουστικό του, 

πληκτρολογήστε #*9 και κλείστε το ακουστικό. 

 

2. Προγραµµατισµός συστήµατος 

Πριν ξεκινήσετε τον προγραµµατισµός του κέντρου πρέπει να έχετε υπόψη σας τις 

ακόλουθες βασικές πληροφορίες: 

• Για τον προγραµµατισµό του κέντρου µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια απλή 

τηλεφωνική συσκευή (που λειτουργεί σε τονικό σύστηµα). 

• Ο προγραµµατισµός του κέντρου είναι δυνατός ΜΟΝΟ από την θύρα του 

εσωτερικού 8001. 

• Ενώ έχετε το κέντρο έχει µπει σε κατάσταση προγραµµατισµού µπορείτε να 

εισάγετε διαδοχικά περισσότερες από µια εντολές. Κάθε εντολή αρχίζει µε * 

και τελειώνει µε #. Αν πληκτρολογήστε κάποιο ψηφίο λάθος πληκτρολογήστε 

* για να εισάγετε εκ νέου όλη την εντολή. 

• Όταν ολοκληρώσετε τον προγραµµατισµό θα ακουστεί ένα µόνο τόνο 

επιβεβαίωσης. Αν ακουστούν επαναλαµβανόµενοι τόνοι τότε ο 

προγραµµατισµός είναι εσφαλµένος. 

• Κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού καµία εσωτερική γραµµή και καµία 

εξωτερική δεν πρέπει να είναι συνδεδεµένες στο κέντρο. Σε διαφορετική 

περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εσφαλµένης λειτουργίας. 

2.1 Για να βάλετε το κέντρο σε κατάσταση προγραµµατισµού 

Σηκώστε το ακουστικό  πληκτρολογήστε **002008# και ξεκινήστε να δίνετε τις 

εντολές προγραµµατισµού. Όταν ολοκληρώσετε τον προγραµµατισµό πιέστε # και 

κλείστε το ακουστικό. 
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2.2 Για να αλλάξετε τον κωδικό του συστήµατος 

Σηκώστε το ακουστικό  πληκτρολογήστε **002008#  στην συνέχεια πληκτρολογήστε 

Σηκώστε το ακουστικό  πληκτρολογήστε **01  ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ∆ΙΚΟ #  

 

 

 

Σηµαντικές σηµειώσεις : Ο κωδικός πρέπει απαραίτητα να είναι τετραψήφιος. 

 Σηµειώστε τον νέο κωδικό σε ένας ασφαλές σηµείο στο οποίο πάντα θα έχετε 

πρόσβαση. Η λειτουργία του κέντρου δεν είναι δυνατή αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό 

προγραµµατισµού. 
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2.3 Ενεργοποίηση λειτουργίας µουσικής αναµονής 

Σηκώστε το ακουστικό  πληκτρολογήστε **002008#  στην συνέχεια πληκτρολογήστε 

*14#, κλείστε το ακουστικό. 

 

Σηµείωση: Αν έχετε αλλάξει τον εργοστασιακό κωδικό (2008) θα πρέπει να 

πληκτρολογήσετε τον δικό σας κωδικό. 

2.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 

 

Σηκώστε το ακουστικό  πληκτρολογήστε **002008#  στην συνέχεια πληκτρολογήστε 

*9000#, κλείστε το ακουστικό. 
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Σηµαντική σηµείωση: Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την επαναφορά των 

εργοστασιακών ρυθµίσεων όλες οι ρυθµίσεις που έχετε κάνει θα διαγραφούν. Το 

κέντρο θα χρησιµοποιεί τις ρυθµίσεις που έχουν οριστεί από το εργοστάσιο. 

2.5 Εισαγωγή πληροφοριών ηµεροµηνίας και ώρας στο κέντρο 

Για να εισάγετε τις πληροφορίες ώρας και ηµεροµηνία ακολουθήστε την ακόλουθη 

διαδικασία: 
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To έτος εισάγετε µε 2 ψηφία (π.χ το έτος 2011 εισάγετε ως  11) ο µήνας αντίστοιχα 

µε 2 ψηφία (π.χ Ιούλιος  εισάγετε ως 07) η ηµέρα του µήνα εισάγετε κανονικά και 

τέλος η ηµέρα του µήνα εισάγετε σαν αριθµός (η Κυριακή αντιστοιχεί στο 7 και η 

∆ευτέρα στο 1) 

Η ώρα εισάγετε σε 24ωρη βάση. 

 

2.6 Εγγραφή φωνητικών µηνυµάτων αυτόµατης απάντησης 

 

 

 

*12L# όπου L είναι ο αριθµός του µηνύµατος (1,2,3). Η µέγιστη συνολική διάρκεια 

των  µηνυµάτων  µπορεί να είναι 31sec.15sec το πρώτο µήνυµα και από 8sec  τα 

άλλα δύο.  
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2.7 Αναπαραγωγή των µηνυµάτων αυτόµατης απάντησης 

 

 

Πληκτρολογήστε *13L# όπου L ο αριθµός του µηνύµατος που θέλετε να 

αναπαράγετε. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόµατης υποδοχής των κλήσεων 

αµέσως µετά την εγγραφή των µηνυµάτων. 
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2.8 Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης απάντησης των 

εισερχοµένων κλήσεων. 

 

Πληκτρολογώντας *10#  ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόµατης υποδοχής κλήσεων 

σε όλες τις  εξωτερικές γραµµές. 

*10CO# όπου CO η εξωτερική γραµµή στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία αυτόµατης απάντησης.   
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2.9 Πώς να ορίσετε τα εσωτερικά υποδοχής κλήσεων (γραµµατείας) 

 

 

Πληκτρολογήστε *15ABCD#  για να ορίσετε το πρώτο εσωτερικό το οποίο θα εκτελεί  

χρέη γραµµατείας υποδοχής κλήσεων (από το εργοστάσιο το 8001 έχει οριστεί σαν 

πρώτο εσωτερικό που θα εκτελεί χρέη γραµµατείας). 

Πληκτρολογήστε *15abcd#  για να ορίσετε το δεύτερο  εσωτερικό το οποίο θα εκτελεί  

χρέη γραµµατείας υποδοχής κλήσεων (από το εργοστάσιο το 8002 έχει οριστεί σαν 

πρώτο εσωτερικό που θα εκτελεί χρέη γραµµατείας). 

Περιγραφή λειτουργίας 

Κατάσταση 1: Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής των µηνυµάτων υποδοχής ο 

καλών πιέζει το 0 θα χτυπήσει το εσωτερικό 8001 (αν δεν έχετε αλλάξει την 

εργοστασιακή ρύθµιση) . Αν το 8001 είναι κατειληµµένο θα χτυπήσει  το  8002. Αν 

και τα 2 εσωτερικά είναι κατειληµµένα ο καλών θα ακούει το τόνο κατειληµµένης 

γραµµής. 
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2.10 Υποδοχή των εισερχοµένων κλήσεων µέσω  γραµµατείας 

(τηλεφωνήτριας) 

Πληκτρολογήστε *11#  ώστε όλες οι εισερχόµενες κλήσεις να απαντώνται από τα 

εσωτερικά που έχετε ορίσει σας τηλέφωνα γραµµατείας. 

 Πληκτρολογήστε *11CO#  όπου CO συγκεκριµένες εξωτερικές γραµµές. Μόνο οι 

εισερχόµενες σε αυτές τις εξωτερικές γραµµές του κέντρου θα απαντώνται από τα 

εσωτερικά που έχετε ορίσει σας τηλέφωνα γραµµατείας.

 

2.11 Μεταβολή του τηλεφώνου γραµµατείας που αντιστοιχεί σε µια 

εισερχόµενης σε συγκεκριµένη εξωτερική του κέντρου 
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Αφού µπείτε σε διαδικασία προγραµµατισµού πληκτρολογήστε *21CO#  για να 

διαγράψετε την εξωτερική που χτυπούσε στο τηλέφωνο γραµµατείας. 

Πληκτρολογήστε *22COabcd# όπου CO η εξωτερική του κέντρου που επιλέγετε και  

abcd το εσωτερικό στο οποίο θα χτυπά. 

2.12 Προγραµµατισµός ώρας µετάπτωσης από ηµερήσια σε νυχτερινή 

λειτουργία 

 

2.13 Ακύρωση της λειτουργίας αυτόµατης µετάπτωσης από ηµερήσια 

σε νυχτερινή λειτουργία 
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2.14 Ενεργοποίηση απενεργοποίηση εξωτερικών γραµµών  

 

Στο TAD 632  χρησιµοποιείται µόνο η εντολή *41U# όπου U οι εξωτερικές 1 έως 6. 
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2.15 Απαγόρευση εξερχοµένων κλήσεων και ακύρωση της 

απαγόρευσης 

 

 

Μέσω αυτής της εντολή µπορείτε να απαγορεύσετε σε µία εξωτερική γραµµή να 

κάνει εξερχόµενες κλήσεις. 

Πληκτρολογήστε *31COABCD# όπου CO η εξωτερική που θα απαγορεύσετε τις 

κλήσεις και ABCD ο αριθµός του εσωτερικού από το οποίο απαγορεύονται οι 

εξερχόµενες. 

Για να ακυρώσετε την  απαγόρευση σε ένα συγκεκριµένο εσωτερικό  

πληκτρολογήστε *33ABCD# για να ακυρώσετε την απαγόρευση εξερχοµένων  από 

όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε *33#. 
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2.16 Αντιστοίχηση µιας εξωτερικής αποκλειστικά σε ένα εσωτερικό και 

ακύρωση αυτής της αντιστοίχησης. 

 

 

 

Για να αντιστοιχήσετε αποκλειστικά µια εξωτερική σε ένα εσωτερικό  πληκτρολογήστε  

*32COABCD# όπου CO η εξωτερική που θα αντιστοιχηθεί  και ABCD ο αριθµός του 

εσωτερικού  το οποίο θα χρησιµοποιεί αποκλειστικά την εξωτερική. Για να 

ακυρώσετε την αποκλειστική χρήση µιας εξωτερικής πληκτρολογήστε *34#. 

2.17 Ορισµός των εσωτερικών σε οµάδες 
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Μπορείτε να οµαδοποιήσετε τα εσωτερικά τηλέφωνα σε 9 οµάδες  έτσι ώστε, για 

εξερχόµενες κλήσεις,  να χρησιµοποιούνται διαφορετικές εξωτερικές  γραµµές σε 

κάθε οµάδα. 

 

Για να εντάξετε ένα εσωτερικό σε  µια οµάδα πληκτρολογήστε *37ABCDQ# όπου 

ABCD ο αριθµός του εσωτερικού και Q η οµάδα που θέλετε να ενταχθεί (συνολικά 

µπορεί  να δηµιουργηθούν 9 οµάδες. 

 

Για να εντάξετε όλα τα εσωτερικά στις ίδιες οµάδες πληκτρολογήστε *37Q#. 

Το κέντρο από το εργοστάσιο έχει ρυθµιστεί ώστε όλα τα εσωτερικά να ανήκουν στην 

οµάδα 0. 

 

2.18 Αλλαγή αριθµοδότησης εσωτερικών γραµµών 
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Μπορείτε να αλλάξετε την αριθµοδότηση των εσωτερικών γραµµών  και σε κάθε 

εσωτερικό να αντιστοιχήσετε ένα διψήφιο, τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθµό. 

Για να γίνει αυτό πρέπει να πληκτρολογήσετε   

*52Pefgh# και στην συνέχεια 

*5abcABCD# 

Όπου P ο πρώτος αριθµός του εσωτερικού (παράδειγµα 1xxx, 2xxx, 3xxx…..8xxx) 

efgho αριθµός των ψηφίων που θα έχει η νέα αριθµοδότηση των εσωτερικών (πχ 18 

δύο ψηφία 108 τρία ψηφία 8008 τέσσερα ψηφία). 

abc  ο αριθµός τη θύρας που αντιστοιχεί στο εσωτερικό (001, 002, κλπ) 

ABCD ο νέος αριθµός που θα αντιστοιχεί στο εσωτερικό  (από 10 έως 8999). 

 

Για να επαναφέρετε την αριθµοδότηση στις εργοστασιακές τιµές πληκτρολογήστε 

*5000# για να διαγράψετε όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε *5100#. 

Η νέα αριθµοδότηση δεν µπορεί να είναι µονοψήφια (τα εσωτερικά 1,2 3,4 πρέπει να 

οριστούν  σαν 01,02,03,04 κλπ). 

 

Για να βρείτε τη θύρα που αντιστοιχεί σε ένα εσωτερικό πληκτρολογήστε #*9.  

 

2.19 Έλεγχος διάρκειας κλήσεων 
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Για να ορίσετε µέγιστη διάρκεια κλήσης που µπορεί να κάνει ένα εσωτερικό 

πληκτρολογήστε *81ABCDmn#  όπου ABCD ο αριθµός του εσωτερικού και mn η 

µέγιστη διάρκεια σε λεπτά. 

Για να ορίσετε τη µέγιστη διάρκεια κλήσης για όλα τα εσωτερικά πληκτρολογήστε 

*83mn#. 

Σηµείωση:Αυτή η ρύθµιση δεν µπορεί να περιορίσει την διάρκεια των εισερχοµένων 

κλήσεων. 

Κατά την διάρκεια του τελευταίου λεπτού της κλήσης θα ακούγεται ένας 

προειδοποιητικός τόνος κάθε 15 δευτερόλεπτα. Όταν περάσει το τελευταίο λεπτό η 

κλήση θα διακοπεί αυτόµατα. 

 

2.20 Ακύρωση του περιορισµού διάρκειας κλήσεων 
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2.21 Καθορισµός τρόπου επιλογής εξωτερικής  γραµµής 

 

 

Υπάρχουν δύο τρόποι επιλογής εξωτερικής γραµµής (είτε σηκώνοντας το ακουστικό 

θα επιλέγετε άµεσα εξωτερική γραµµή είτε πληκτρολογώντας πρώτα 0)  πρέπει να 

επιλέξετε ένα από τους δύο τρόπους. 

Για να επιλέξετε τρόπο επιλογής εξωτερικής γραµµής πληκτρολογήστε *72ABCDr# 

όπου  ABCD ο αριθµός του εσωτερικού και r ο τρόπος επιλογής (r=0 επιλογή 

εξωτερικής µε την πληκτρολόγηση του 0 r=1 άµεση επιλογή εξωτερικής µε το 

σήκωµα του ακουστικού). 

Πληκτρολογώντας *700# όλα τα εσωτερικά για να επιλέξουν εξωτερική θα πρέπει 

πρώτα να πληκτρολογήσουν το 0. 

Πληκτρολογώντας *710# όλα τα εσωτερικά θα επιλέγουν εξωτερική γραµµή απλά µε 

το σήκωµα του ακουστικού. 

Σηµείωση: Από το εργοστάσιο το κέντρο είναι ρυθµισµένο έτσι ώστε όλα τα 

εσωτερικά να πρέπει να πληκτρολογήσουν 0 προκειµένου να επιλέξουν εξωτερική 

γραµµή.  Από εξωτερική γραµµή για να επιλέξτε εσωτερική κλήση πρέπει πρώτα να 

πληκτρολογήσετε *. 
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2.22 Καθορισµός του χρόνου διακοπής αγκίστρου (flash) 

 

 

Για να καθορίσετε το χρόνο FLASH  πληκτρολογήστε *73  το χρόνο FLASH σε ms 

(από 200 έως 760mS) και #. Η πλέον συνηθισµένη ρύθµιση είναι 760mS. 
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3. Συνοπτικός πίνακας εντολών προγραµµατισµού. 

 Πληκτρολόγηση Περιγραφή Παρατηρήσεις 
1 **00ΑBCD# Είσοδος σε κατάσταση 

προγραµµατισµού 
Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 
2008 

2 **01abcd# Αλλαγή του κωδικού του 
συστήµατος 

abcd είναι ο νέος κωδικός 

3 *10# Όλες οι εξωτερικές 
τίθενται σε λειτουργία 
αυτόµατης απάντησης. 

 

4 *10ΜΝ# Η εξωτερική ΜΝ µπαίνει 
σε λειτουργία αυτόµατης 
απάντησης 

Το ΜΝ αντιστοιχεί στην είσοδο 
της εξωτερικής γραµµής 
(01,02….16) 

5 *11# Όλες οι εξωτερικές 
τίθενται σε λειτουργία 
µέσω τηλεφωνητή 

 

6 *11ΜΝ# Η εξωτερική ΜΝ µπαίνει 
σε λειτουργία µέσω 
τηλεφωνητή 

Το ΜΝ αντιστοιχεί στην είσοδο 
της εξωτερικής γραµµής 
(01,02….16) 

7 *12Μ# Ηχογράφηση µηνύµατος Μ=1,2,3 (διάρκεια 15s, 7,5 και 
7,5s αντίστοιχα) 

8 *13Μ# Αναπαραγωγή µηνύµατος Μ=1,2,3 (επιλέγεται το µήνυµα 
που θα ακούσετε). 

9 *14# Αναπαραγωγή µουσικής 
αναµονής 

 

10 *15ABCD# Ορίζετε τον αριθµό του 
πρώτου εσωτερικού για 
τον τηλεφωνητή-χειριστή 

Από το εργοστάσιο αυτή η 
ρύθµισης είναι το εσωτερικό 
8001. 

    
11 *16ABCD# Ορίζετε τον αριθµό του 

δεύτερου εσωτερικού για 
τον τηλεφωνητή-χειριστή 

Από το εργοστάσιο αυτή η 
ρύθµισης είναι το εσωτερικό 
8002. 

12 *21ΜΝ# Ακυρώνετε το 
κουδούνισµα των 
εξωτερικών γραµµών 

Το ΜΝ αντιστοιχεί  στον αριθµό 
της εξωτερικής γραµµής 

13 *22ΜΝ ABCD# Αντιστοίχηση 
κουδουνίσµατος 
εξωτερικών γραµµών σε 
εσωτερικά τηλέφωνα. 

Το ΜΝ αντιστοιχεί  στον αριθµό 
της εξωτερικής γραµµής, το 
ABCD στον αριθµό του 
εσωτερικού τηλεφώνου. 

14 *31ΜΝ ABCD# Αποκλειστικής χρήσης 
εξωτερική γραµµή 

Το εσωτερικό ABCD θα 
χρησιµοποιεί µόνο την 
εξωτερική ΜΝ 

15 *31ΜΝ ABCD# Αποκλειστικής χρήσης 
εξωτερική γραµµή 

Επιπλέον  εσωτερικό ABCD θα 
χρησιµοποιεί µόνο την 
εξωτερική ΜΝ 

16 *33 ABCD # ∆ιαγραφή εσωτερικής 
γραµµής αποκλειστικής 
χρήσης. 

 

17 *33# ∆ιαγραφή εσωτερικών 
αποκλειστικής χρήσης 

 

18 *34# ∆ιαγραφή εξωτερικών 
αποκλειστικής χρήσης 

 

19 *34ΜΝ# ∆ιαγραφή εξωτερικής 
αποκλειστικής κλήσης 

Το ΜΝ αντιστοιχεί  στον αριθµό 
της εξωτερικής γραµµής 
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(της ΜΝ) 
20 *37 ABCD G# Προσθέτετε  οµάδα 

εσωτερικών τηλεφώνων 
Τα εσωτερικά ABCD θα 
ανήκουν στην οµάδα G (G από 
1 έως 9) 

21 *37G# Όλα τα εσωτερικά στην 
οµάδα G 

G από 1 έως 9 

22 *38 ΜΝ G # Αντιστοίχηση εξωτερική 
γραµµή ΜΝ  σε οµάδα G. 

ΜΝ=01 έως 16, G= (0 έως 9) 

23 *38 G# Όλα τα εξωτερικά στην 
οµάδα G 

G από 1 έως 9 

24 *39 ABCD M#   
25 *41M #   
26 *41 #   
27 * 42M#   
28 *42#   
29 *4# Κλείνετε όλες τις 

εξωτερικές γραµµές 
 

30 *5000# Επαναφορά όλων των 
εξωτερικών γραµµών 

 

31 *5100# Καθαρισµός όλων των 
εσωτερικών αριθµών. 

 

 
32 *52ΜΝ# Αριθµοδότηση 

εσωτερικών αριθµών 
Μ=1 έως 8 (προρυθµισµένος 
αριθµός), Ν=2 έως 4 (αριθµός) 

33 *5PQ# Αριθµοδότηση 
εσωτερικών αριθµών 

P=001 έως 128, Q είναι ο νέος 
αριθµός. 

34 *5200# Επαναφορά 
εργοστασιακής αρίθµησης 
εσωτερικών 

 

35 *61ABCD M# ∆ικαιώµατα κλήσεων 01 Μ=0 έως 9 (0 σηµαίνει µόνο 
εσωτερικές κλήσεις) 

36 *62ABCD N# ∆ικαιώµατα κλήσεων 01 Μ=0 έως 9 (0 σηµαίνει µόνο 
εσωτερικές κλήσεις) 

    
37 *63 ABCD # Ακύρωση δικαιωµάτων 

κλήσης 
 

    
38 *63 # Ακύρωση των 

δικαιωµάτων κλήσης 
όλων των εσωτερικών 
γραµµών. 

 

    
39 *64Μ# Ορισµός δικαιωµάτων 

κλήσης 01 για όλα τα 
εσωτερικά. 

Μ=0 έως 9 (0 σηµαίνει µόνο 
εσωτερικές κλήσεις) 

40 *65Μ# Ορισµός δικαιωµάτων 
κλήσης 02 για όλα τα 
εσωτερικά. 

Μ=0 έως 9 (0 σηµαίνει µόνο 
εσωτερικές κλήσεις) 

    
 
41 67Μ ABCD # Άρνηση 

προκαθορισµένου 
αριθµού 

Μ=1 έως 6 (οµάδα όπου δεν 
επιτρέπεται η κλήση) 
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42 67Ν ABCD # Αποδοχή 
προκαθορισµένου 
αριθµού 

Ν=7 έως 9 (οµάδα όπου 
επιτρέπεται η κλήση ) 

43 *67Μ# Καθαρισµός των οµάδων 
όπου έχει απαγορευτεί 
προκαθορισµένη κλήση. 

Μ=1 έως 9 οµάδα 

44 *700# Πρέπει να 
πληκτρολογηθεί πρώτα το 
0 από το εσωτερικό για 
να πάρει εξωτερική 
γραµµή. 

 

45 *710# Όλα τα εσωτερικά 
παίρνουν άµεσα 
εξωτερική γραµµή. 

 

46 *72 ABCD Μ # Τρόπος κλήσης 
εξωτερικής γραµµής από 
το εσωτερικό  

ABCD ο αριθµός του 
εσωτερικού, Μ=0 
πληκτρολογείτε 0 για εξωτερική 
γραµµή, Μ=1 µε το σήκωµα το 
ακουστικού παίρνετε εξωτερική 
γραµµή. 

47 *73 ABCD # Καθορισµός του χρόνου 
διακοπής άγκιστρου 
(flash) 

ABCD= 760 έως 2000mS 

48 *75 0 MN# Καθυστέρησης πριν την 
έναρξη χρέωσης. 

ΜΝ= 1 έως 60 sec 

49 *75 1# Αντίστροφη µέτρηση   
50 *77ΗΗΜΜhhmm 

N# 
Καθορισµός ώρας 01 
αυτόµατης µεταγωγής 
ηµερήσιας νυκτερινής  
λειτουργίας. 

Ν:0 Λειτουργία του κέντρου 
µέσω τηλεφωνητή. 

 
51 *77ΗΗΜΜhhmm 

N# 
Καθορισµός ώρας 02 
αυτόµατης µεταγωγής 
ηµερήσιας νυκτερινής  
λειτουργίας. 

Ν:1Αυτόµατη υποδοχή 
κλήσεων. 

52 *77 # Ακύρωση της  ρύθµισης 
01 µεταγωγής από 
ηµερήσια σε νυκτερινή 
λειτουργία  

 

53 *78# Ακύρωση της  ρύθµισης 
02 µεταγωγής από 
ηµερήσια σε νυκτερινή 
λειτουργία 

 

54 *79 1 WM # Αυτόµατη µεταγωγή 
ηµερήσιας νυκτερινής 
ώρας 03 

Ηµέρα έναρξης λήξης, Μ:0 
λειτουργία µέσω τηλεφωνητή, 
M:1 λειτουργία αυτόµατης 
υποδοχής κλήσεων, W 
εβδοµάδα 1 έως 7. 

55 *79 2 WM # Αυτόµατη µεταγωγή 
ηµερήσιας νυκτερινής 
ώρας 04 

 

56 *79 1# Ακύρωση αυτόµατης 
µεταγωγή 03. 
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57 *79 2# Ακύρωση αυτόµατης 
µεταγωγή 04. 

 

58 *79 3#  Ακύρωση όλων των 
αυτόµατων µεταγωγών 
ηµερήσιας νυκτερινής 
λειτουργίας. 

 

59 *81 ABCD MN# Χρονικός περιορισµός 
κλήσεων. 

ABCD Αριθµός εσωτερικής 
γραµµής, Ν 01 έως 60 λεπτά. 

60 *82 ABCD # Ακύρωση όλων των 
χρονικών περιορισµών 
κλήσεων. 

 

 
61 *83ΜΝ # Επιβολή χρονικού 

περιορισµού κλήσης σε 
όλα τα εσωτερικά. 

ΜΝ=01 έως 60 λεπτά. 

62 *83# Ακύρωση όλων των 
χρονικών περιορισµών 
κλήσης. 

 

63 *84# Επαναφορά κωδικού για 
όλα τα εσωτερικά. 

 

 *84 ABCD # Eπαναφορά κωδικού 
εσωτερικών 

Ο εργοστασιακός κωδικός 
εσωτερικών είναι 1234. 

64 *851ΥYMMDDW# Αλλαγή ηµεροµηνίας 
συστήµατος. 

ΥΥ: Έτος, ΜΜ : Μήνας, DD : 
Ηµέρα, W : Εβδοµάδα. 

65 *852 ΗΗ ΝΝ# Αλλαγή ώρας 
συστήµατος. 

ΗΗ: Ώρα,  NN: Λεπτά  

66 *8600# ∆ιαγραφή λίστας 
χρέωσης 

 

67 * 87 ΑΒ ΜΝ# Αυτόµατο LCR A=1,2, B=1 έως 7 ψηφία, 
ΜΝ=01 έως 16 γραµµές. 

68 *87 Α# Καθαρισµός αυτόµατους 
LCR 

 

69 *9000# Επαναφορά 
εργοστασιακών 
ρυθµίσεων. 

 

70    
    
 


