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ΓΕΝΙΚΑ


Οι ειδικές συσκευές παρέχουν ξεχωριστό κουδουνισμό.
* Των εξωτερικών κλήσεων ο κουδουνισμός είναι απλός (single) και
επαναλαμβανόμενος.
* Των εσωτερικών κλήσεων ο κουδουνισμός είναι διπλός (double) και
επαναλαμβανόμενος.
* Ο κουδουνισμός του Doorphone και της υπενθύμισης είναι σύντομος και γρήγορα
επαναλαμβανόμενος.
* Να μην προγραμματίζετε λιγότερα από δύο πλήκτρα ως CALL.
* Σε κάθε ειδική συσκευή μπορούν να προστεθούν έως 2 ΑΟΜ συσκευές (DSS
συσκευή).
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ (OUTSIDE CALLS)
Κατάληψη Εξωτερικών Γραμμών (Making an outside calls)
* Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο μιας ελεύθερης γραμμής Ο.Τ.Ε. το
πλήκτρο ομάδος γραμμών Ο.Τ.Ε. (line group) ή πληκτρολογήστε τον κωδικό της
γραμμής Ο.Τ.Ε. ή πατήστε το πλήκτρο SPK και τον κωδικό πρόσβασης γραμμής Ο.Τ.Ε.
* Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.
* Αφού τελειώσετε την ομιλία κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS.
Σημείωση:
Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλήκτρο για μια γραμμή Ο.Τ.Ε. που θέλετε να επιλέξετε η
ένδειξη No More Calls θα εμφανιστεί στην οθόνη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ANSERING AN OUTSIDE CALL)
· Σηκώστε το ακουστικό και συνδέεστε με την γραμμή που κουδουνίζει ή πατήστε το
πλήκτρο ANS/RLS για αυτόματη απάντηση από το μικρόφωνο της συσκευής.
FLASH
Καθώς μιλάτε με μια γραμμή Ο.Τ.Ε., πατήστε το πλήκτρο FLASH για στιγμιαία διακοπή
στη γραμμή. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για διάφορες λειτουργίες.
ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ(BUSE LINE
QUEVING WITH CALL BACK)
Εάν καλέσετε μια γραμμή ή ομάδα γραμμών και ακούσετε κατειλημμένο τόνο,τότε:
· Πατήστε το πλήκτρο CALL BACK ή τον κωδικό 44 και ακούτε τόνο επιβεβαίωσης.
· Μόλις η γραμμή ελευθερωθεί, το σύστημα θα σας επανακαλέσει.
· Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS και επιλέξτε τον αριθμό που
επιθυμείτε.
Σημείωση:
Αυτή η δυνατότητα ακυρώνεται αν δεν απαντήσετε εντός 30 δευτερολέπτων. Αν έχετε
προγραμματίσει κάποιο πλήκτρο ως CBK, η ένδειξη θα είναι αναμμένη.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (INTERCOM CALLS)
· Πληκτρολογήστε τον αριθμό εσωτερικού ή ομάδος εσωτερικών.
· Μόλις το άλλο μέλος απαντήσει, μιλήστε.
· Κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ(ANSWERING
INTERCOM CALLS)
· Καθώς η συσκευή σας κουδουνίζει σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο
ANS/RLS για ενδοεπικοινωνία.
ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (BUSY
STATION CALLBACK)
Καθώς καλείτε κάποιο εσωτερικό και ακούστε κατειλημμένο τόνο:
· Πατήστε το πλήκτρο CBK ή 44.
· Μόλις το εσωτερικό ελευθερωθεί, η συσκευή σας θα κουδουνίζει.
Σημείωση:
Αν δεν απαντήσετε εντός 30 δευτερολέπτων αυτή η δυνατότητα ακυρώνεται.
BUSY STATION CAMP-ON
Καθώς καλείτε κάποιο εσωτερικό και ακούστε
· Πατήστε το πλήκτρο CAMP ή 45.
· Το καλούμενο εσωτερικό ακούει κάποιο τόνο επαναλαμβανόμενα κάθε λίγα
δευτερόλεπτα.
· Περιμένετε να απαντήσει το εσωτερικό.
· Το καλούμενο εσωτερικό πρέπει να απολύσει την πρώτη κλήση για να μιλήσει μαζί
σας.
ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
· Πληκτρολογήστε 0 για κλήση στην τηλεφωνήτρια.
ΑΝΑΜΟΝΗ - HOLD
Καθώς μιλάτε μια γραμμή Ο.Τ.Ε., πατήστε HOLD.Η κλήση θα έχει πράσινη ένδειξη που
αναβοσβήνει στην συσκευή σας και κόκκινη που αναβοσβήνει στις άλλες συσκευές.
· Για να συνδεθείτε πάλι με την γραμμή, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο της γραμμής.
Σημείωση:
Για να συνδεθείτε με μια γραμμή που βρίσκεται στην αναμονή από άλλο εσωτερικό,
πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο της γραμμής ή πατήστε 12 και τον αριθμό του
εσωτερικού που έθεσε την γραμμή στην αναμονή.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ - EXCLUSIVE HOLD
Μπορείτε να βάλετε μια γραμμή σε αποκλειστική αναμονή, έτσι ώστε να μην μπορούν να
την πάρουν άλλες συσκευές:
· Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές.
· Για να συνδεθείτε με την γραμμή, πατήστε το πλήκτρο της γραμμής.
Σημείωση:
Αν αφήσετε μια κλήση στην αναμονή θα σας κουδουνίσει με κουδουνισμό επιστροφής
μετά από συγκεκριμένο χρόνο. Αν δεν απαντήσετε, η κλήση θα κουδουνίσει στην
τηλεφωνήτρια. Για να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS ή σηκώστε το
ακουστικό.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ
· Καθώς μιλάτε με μία γραμμή, πατήστε TRSF και τον αριθμό του εσωτερικού στο οποίο
θέλετε να μεταβιβάσετε την γραμμή ή πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο DSS.
· Για να επανασυνδεθείτε με την γραμμή, πατήστε TRSF ή το πλήκτρο της γραμμής.
Σημείωση:
1) Μόλις η εσωτερική συσκευή απαντήσει, μπορείτε με την χρήση του TRSF να
συνδέεστε μεταξύ της γραμμής και του εσωτερικού.
2) Αν δείτε την ένδειξη No More Calls, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να
δεχθεί άλλη κλήση.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ CAMP-ON
· Καθώς μεταβιβάζετε μια κλήση, αν ακούσετε τόνο κατειλημμένου στο εσωτερικό
μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό. Η γραμμή θα δίνει τόνο ειδοποίησης στο
εσωτερικό.
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ - CONFERENCE
Μπορείτε να κάνετε συνδιάσκεψη έως 5 μελών (εσείς και 4 άλλα μέλη), οποιουδήποτε
συνδυασμού εσωτερικών και γραμμών.
· Καθώς μιλάτε με μια κλήση, πατήστε CONF (ή πληκτρολογήστε TRSF 46) και ακούστε
τόνο.
· Καλέστε μια άλλη κλήση, πατήστε CONF (ή TRSF) και ακούστε τόνο.
· Καλέστε άλλη κλήση ή πατήστε CONF (ή TRSF) πάλι για να συνδεθείτε με όλα τα
μέλη.
Σημείωση:
Καθώς προσπαθείτε να προσθέσετε ένα μέλος στην συνδιάσκεψη και αποτύχετε απλά
πατήστε CONF για να επανέλθετε στην συνδιάσκεψη.
Για να βγάλετε ένα μέλος από την συνδιάσκεψη:
· Πατήστε CONF και πληκτρολογήστε το εσωτερικό ή την γραμμή που θέλετε.
· Πατήστε CONF πάλι για να συνδεθείτε.
Σημείωση:
Για να βγείτε από την συνδιάσκεψη, κατεβάστε το ακουστικό. Ο έλεγχος περνάει στο
πρώτο εσωτερικό που είχατε βάλει στην συνδιάσκεψη. Αν δεν υπάρχει εσωτερικό και
θέλετε να αφήσετε τις γραμμές συνδεδεμένες, πατήστε CONF και το πλήκτρο CALL στο
οποίο εμφανίζεται η κλήση ή πατήστε CONF και πληκτρολογήστε το εσωτερικό σας. Για
να επανέλθετε στην συνδιάσκεψη πατήστε CONF.

ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΗΣΕΩΝ
Μπορείτε να εκτρέψετε τις κλήσης που απευθύνονται στο εσωτερικό σας , προς σε άλλο
εσωτερικό ,Group εσωτερικών ή σ εξωτερική γραμμή. Για να ακυρώσετε τις εκτροπές
σηκώστε το ακουστικό σας και πατήστε 600
(ι)Εκτροπή όλων των κλήσεων
Πατήστε 601 + το εσωτερικό που θέλετε
(ιι)Εκτροπή σε περίπτωση που μιλάτε.
Πατήστε 602 + το εσωτερικό που θέλετε
(ιιι)Εκτροπή μόνο σε περίπτωση που δεν απαντάτε
Πατήστε 603 + το εσωτερικό
(ιν)Εκτροπή στις περίπτωσης που μιλάτε ή σε απαντάτε
Πατήστε 604 + το εσωτερικό
(ν)Εκτροπή σε εξωτερική γραμμή
Πατήστε TRSF 102 5
9 (πχ το κωδικό των γραμμών ΟΤΕ) και τον αριθμό που θέλετε να γίνει η εκτροπή
TRSF

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ CALL
Καθώς ακούτε ένα εσωτερικό να κουδουνίζει , σηκώστε το ακουστικό σας και πατήστε
65 και τον αριθμό του εσωτερικού που κουδουνίζει.
Σημείωση:
Με αυτή την δυνατότητα μπορείτε να καταλάβετε μόνο κλήσεις που κουδουνίζουν για
πρώτη φορά σε κάποιο εσωτερικό και όχι κλήσεις από επιστροφή.
ΜΝΗΜΕΣ
Υπάρχουν 500 κοινές μνήμες (500-599) και 50 προσωπικές (00-49)
Πατήστε SPD ή 16 και τον κωδικό της μνήμης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ
· Πατήστε TRSF 105
· Πατήστε κωδικό μνήμης (00-49) και τον κωδικό γραμμής (πχ 9)
· Πληκτρολογήστε τον αριθμό έως 18 νούμερα
· Πατήστε TRSF
Σημείωση:
Για της ανάγκες των μνημών , τα τελευταία πλήκτρα της δεξιάς σειράς έχουν την
σήμανση : A,B,C,D,E,F όπου
Α->δεν χρησιμοποιείται
Β->flash
C->παύση
D->αλλαγή pulse σε tone
E->πατώντας το , όλα τα επόμενα ψηφιά, δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

F->για εισαγωγή ονόματος
HOLD>σβήνει την μνήμη
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
Πατήστε 19
ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ - CHAIN DIALING
Αφού επιλέξετε την πρώτη μνήμη , πατήστε SPD πάλι και επιλέξτε τον επόμενο κωδικό
μνήμη ή , επιλέξτε από το πληκτρολόγιο κάποια πρόσθετα ψηφία.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ
Αν κάποιος αριθμός που καλέσατε είναι κατειλημμένος , το σύστημα μπορεί να τον καλεί
με προγραμματιζόμενο διάστημα 15 φορές.
Καθώς ακούτε τον τόνο του κατειλημμένου πατήστε RETRY.
Για ακύρωση, σηκώστε και κατεβάστε το ακουστικό σας.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ PULSE ΣΕ TONE ΕΠΙΛΟΓΗ.
Καθώς καλείτε μέσω παλμικής γραμμής ΟΤΕ πατήστε #. Όλα τα επόμενα ψηφία, θα
επιλεγούν τονικά.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - INTERNAL PAGE
· Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε PAGE ή 55.
· Πληκτρολογήστε την ζώνη ανακοίνωσης 1,2,3 ή 4 ή πληκτρολογήστε 0 για να
ανακοινώσετε σε όλες τις ζώνες.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - EXTERNAL PAGE
· Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε PAGE ή 55.
· Πληκτρολογήστε την ζώνη ανακοίνωσης 5,6,7 ή 8 ή πληκτρολογήστε 9 για εξωτερική
ανακοίνωση σε όλες τις ζώνες.
Σημείωση:
Για ανακοίνωση σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές ζώνες:
· Απαντήστε PAGE ή 55,
· Πατήστε * ή ALL PAGE.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
Μπορείτε να αφήσετε ένδειξη μηνύματος σε άλλο εσωτερικό που δεν απαντάει ή είναι
κατειλημμένο.
· Πατήστε MSG ή 43 και ακούστε τόνο.
· Κατεβάστε το ακουστικό.
Σημείωση:
Κάθε συσκευή, μπορεί να δεχθεί έως 5 μηνύματα.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Για να ακυρώσετε ένα μήνυμα που αφήσατε, πατήστε 42 και τον αριθμό του εσωτερικού
στο οποίο είχατε αφήσει ένδειξη.
Για ακύρωση των μηνυμάτων που άφησαν στην συσκευή σας, πατήστε 42 και τον αριθμό
του εσωτερικού σας. Η ένδειξη στο πλήκτρο MSG θα σβήσει.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
· Πατήστε MSG ή 43. Το πρώτο εσωτερικό στο οποίο αφήστε μήνυμα, θα κουδουνίσει.
Αν δεν απαντάει, η ένδειξη θα είναι αναμμένη.
· Επαναλάβατε για όλα τα μηνύματα. Η ένδειξη θα σβήσει όταν επιστρέψετε όλα τα
μηνύματα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
· Πατήστε 48 και κωδικό μηνύματος 01-20.
· Για ακύρωση πατήστε 48 και 00.
Όποιος σας καλεί, από ειδική συσκευή με οθόνη, θα δει το μήνυμα που αφήσατε,
σύμφωνα με την λίστα μηνυμάτων.
ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ - DND
· Πατήστε DND ή 401.
· Για ακύρωση, πατήστε DND ή 400.
Σημείωση:
Αν δεν έχετε πλήκτρο DND το πλήκτρο ANS/RLS θα αναβοσβήνει εις ένδειξη ότι έχετε
θέσει αυτή την λειτουργία.
Καθώς μιλάτε, μπορείτε να πατήσετε DND. Καθ' όλη την διάρκεια της ομιλίας, δεν θα
ενοχληθείτε από άλλες κλήσεις. Μόλις κατεβάσετε το ακουστικό, η λειτουργία DND θα
ακυρωθεί.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Σε κάθε συσκευή, μπορείτε να ορίσετε 3 υπενθυμίσεις TODAY ONLY ή DAILY (κάθε
μέρα).
Η υπενθύμιση κουδουνίζει στην συσκευή σας, έως 3 φορές κάθε 5 λεπτά. Αν δεν
απαντήσετε ακυρώνεται.
· Πατήστε TRSF και 112.
· Πατήστε 1,2 ή 3.
· Πληκτρολογήστε την ώρα σε 24ωρη βάση (ΗΗΜΜ).

· Πατήστε 0 (μη ενεργοποίηση), 1 (ΤODAY ONLY) ή 2 (DAILY).
· Πατήστε TRSF.
Για ακύρωση:
· Πατήστε TRSF και 112.
· Πατήστε 1,2 ή 3.
· Πατήστε HOLD.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Αν έχει προγραμματισθεί η συσκευή σας να δέχεται κλήσεις θυροτηλεφώνου, σηκώστε
το ακουστικό καθώς κουδουνίζει ή πατήστε ANS/RLS. Αν έχετε συνδέσει κλειδαριά
πόρτας και θέλετε να την ανοίξετε, πατήστε 13.
ΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΧΩΡΟΥ
· Καλέστε το θυροτηλέφωνο με τον εσωτερικό αριθμό του.
· Συνδέστε με θυροτηλέφωνο. Για να ανοίξετε την πόρτα πατήστε 13.
ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ EXECUTIVE / SECRETARY HOT
LINE
Αν έχετε προγραμματίσει δύο εσωτερικά (Διευθυντή, Γραμματέα) μπορούν να έχουν μια
άμεση επικοινωνία. Όταν το εσωτερικό του διευθυντή είναι σε κατάσταση DND όλες οι
κλήσεις του θα κουδουνίζουν στην γραμματέα.
· πατώντας το πλήκτρο HOT LINE οποιοδήποτε εσωτερικά από τα δύο, μπορεί να κάνει
φωνητική κλήση στο άλλο.
· Επίσης, αν υπάρχει DND αυτή η δυνατότητα το διαπερνά.
ΑΚΡΟΑΣΗ GROUP/GROUP LISTENING
Αν θέλετε να ακούνε τον συνομιλητή σας άλλα άτομα, χωρίς εκείνος να τους ακούει,
πατήστε LISTEN.
Πατήστε το ίδιο πλήκτρο για ακύρωση.
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ
Κατά την απουσία σας, μπορείτε να μπλοκάρετε την συσκευή σας. Υπάρχουν 3 επιλογές:
UNLOCK : δεν είναι μπλοκαρισμένη (0).
LOCKED OUT : δεν επιτρέπει να επιλέξουν γραμμές ΟΤΕ (1).
LOCKED ALL : δεν επιτρέπει καμιά επικοινωνία (2).
Πατήστε TRSF και 100.
· Επιλέξτε 0,1 ή 2.
· Πατήστε TRSF.
Σημείωση:
Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση locked out, το HOLD θα αναβοσβήνει. Αν είναι σε
LOCKED ALL, το HOLD θα είναι αναμμένο συνέχεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
OFF-HOOK VOICE ANNOUNCING (OHVA)
Κατά την διάρκεια εσωτερικής επικοινωνίας ή μεταβίβασης (όχι DND) μιας ειδικής
συσκευής, μπορείτε να κάνετε ανακοίνωση.
Προγραμματίστε γι' αυτό τον λόγο ένα πλήκτρο ως OHVA.
· Πληκτρολογήστε ένα εσωτερικό, καθώς ακούτε τόνο κατειλημμένου, πατήστε
OHVA.Ακούστε τόνο, και μιλήστε.
· Στο τέλος κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε ANS/RLS.
Σημείωση:
Για να αποφύγετε τέτοιες ανακοινώσεις στην συσκευή σας, προγραμματίστε ένα πλήκτρο
ως OHBLK (OHVA Block) και πατήστε το για ενεργοποίηση ή ακύρωση.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ GROUP ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ GROUP ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ /
IN GROUP / OUT OF GROUP
Αν η συσκευή σας έχει προγραμματισθεί σε ομάδες (group) εσωτερικών για να δέχεται
εισερχόμενες γραμμές, με αυτήν την δυνατότητα, μπαίνετε και βγαίνετε από το group
όποτε θέλετε. Προγραμματίστε ένα πλήκτρο ως IN / OUT.
· Πατήστε IN / OUT. Η ένδειξη είναι κόκκινη αν η συσκευή σας είναι στο group.
· Πατήστε IN / OUT για να βγείτε από το group.
Αν δεν έχετε πλήκτρο IN / OUT:
· Πατήστε 53 τον αριθμό του group π.χ. 503 και 0 για να βγείτε από το group ή 1 για να
μπείτε στο group.
Σημείωση:
Αυτή την δυνατότητα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην περίπτωση που χρειάζεστε
πάνω από μια τηλεφωνήτρια.
HOT KEYPAD
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σηκώνετε
το ακουστικό για να καλέσετε μια κλήση ή κάποια δυνατότητα. Επίσης, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε αυτήν την δυνατότητα.
· Με κατεβασμένο ακουστικό, πατήστε TRSF και 110.
· Πατήστε 31 για ενεργοποίηση ή 30 για απενεργοποίηση.
· Πατήστε TRSF.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ / SET ANSWER MODE
Κάθε ειδική συσκευή, μπορεί να προγραμματισθεί σε 3 λειτουργίες απάντησης στις
κλήσεις.
0 : κουδουνισμός / ringing
1 : αυτόματης απάντησης / auto answer
2 : φωνητική ανακοίνωση / voice announce
· Πατήστε TRSF και 103
· Πατήστε 0,1 ή 2
· Πατήστε TRSF.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Από εργοστασίου, όλοι οι προσωπικοί κωδικοί είναι 1234.
· Με κατεβασμένο ακουστικό, πατήστε TRSF και 101.
· Πατήστε τον υπάρχοντα κωδικό.
· Πατήστε τον νέο σας κωδικό ( 4 χαρακτήρες ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 0-9,* και
#.
· Επαναλάβατε τον νέο κωδικό. Αν είναι επιτυχής η ενέργεια ακούτε 2 beeps. Αν
ακούσετε 4 beeps, έχετε κάνει λάθος.
· Πατήστε TRSF.
Σημείωση:
Για να αλλάξετε τον προσωπικό σας κωδικό, το σύστημα πρέπει να είναι DISABLE.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ / AUTO TIMER
Μπορείτε να προγραμματίσετε την συσκευή σας να δείχνει τον χρόνο συνομιλίας σας.
· Πατήστε TRSF και 110.
· Πατήστε 11 για ενεργοποίηση, ή 10 για απενεργοποίηση.
· Πατήστε TRSF.
Σημείωση:
Αν προγραμματίσετε ένα πλήκτρο ως TIMER μπορείτε να το πατάτε κατά την διάρκεια
μιας συνομιλίας για χρήση ως χρονόμετρο (stopwatch) των κλήσεων.

