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Επεξήγηςη Λειτουργίασ  Πλήκτρων 

Πλικτρα 
διαχείριςθσ 

δυνατοτιτων 

Ενεργοποίθςθ 
Speakerphone 

Λυχνία ζνδειξθσ 
φωνθτικϊν 
μθνυμάτων 

Πλικτρο λιψθσ 
μθνυμάτων 

Οκόνθ LCD   

Μενοφ  OK 

Πλικτρα πλοιγθςθσ 
ςτο μενοφ↑ ι ↓ ι 

 ι  & 
αυξομείωςθ του 

ζνταςθσ του ιχου 

 
Πραγματοποίθςθ 

κλιςθσ και επανάκλθςθ 
του τελευταίου αρικμοφ 

(SEND) 
 

Αναμονι κλιςθσ 
(HOLD) 

Μεταφορά κλιςθσ 
ςε άλλθ ςυςκευι  

(TRANSFER) 

Τθλεδιάςκεψθ 3 
μελϊν 

(CONFERENCE) 

Δεν χρθςιμοποιείται 

Πλικτρο 
Γραμμισ 1 

Πλικτρο 
Γραμμισ 2 

Διόρκωςθ 
εγγραφισ 

(MUTE) 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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 Για να ακοφςετε τα μθνφματά ςασ: 

 

 Πιζςτε το πλικτρο . Πλθκτρολογιςτε τον εςωτερικό 
αρικμό τθσ ςυςκευισ ςασ και πιζςτε #. Ειςάγετε τον κωδικό 
ςασ (εςωτερικόσ αρικμόσ ςυςκευισ) και πιζςτε #. 

 

 Πιζςτε 1 για να ακοφςετε τα μθνφματά ςασ και ςτθ ςυνζχεια: 

•   1  για να ακοφςετε ξανά το μινυμα 

•   4  για να προωκιςετε το μινυμα 

•   7  για να διαγράψετε το μινυμα 

•   8  για να ακοφςετε τα ςτοιχεία του μθνφματοσ  

•   9  για να αποκθκεφςετε το μινυμα 

 

 Πιζςτε 2 για να διαμορφϊςετε τισ προςωπικζσ ςασ ρυκμίςεισ 
και ςτθ ςυνζχεια: 

•   1  για να θχογραφιςετε τον προςωπικό ςασ χαιρετιςμό 

•   2  για να θχογραφιςετε το όνομά ςασ  

•   3  για να αλλάξετε τον κωδικό ςασ. 

 

Οδηγίεσ λήψησ φωνητικϊν μηνυμάτων  
(Voice mail) 

Μία πρϊτη γνωριμία με τη ςυςκευή ςασ 

 Η νζα ςασ ςυςκευι ζχει δφο πλικτρα (Line 1 & Line 2) τα οποία 
κα ςασ χρθςιμεφςουν για να μεταφζρετε μία κλιςθ ςε άλλο 
χριςτθ ι για να κάνετε Conference, ταυτόχρονθ ςυνομιλία 3 
μερϊν. 

 

 Τα τρία προγραμματιηόμενα πλικτρα κάτω από τθν οκόνθ, 
εμφανίηουν διαφορετικζσ εντολζσ ανάλογα με τθν κατάςταςθ τθσ 
ςτθν οποία βρίςκεται θ ςυςκευι. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Σε κατάςταςη αναμονήσ: 1ο: New Call 2ο: Forward 3ο: More 
(εμφανίηει δεφτερθ ςειρά: 1ο Missed calls 2ο Recall 3ο Return) 

Όταν ζχετε αναπάντητεσ κλήςεισ: 1ο: New Call 2ο: Forward 3ο: 
More (εμφανίηει δεφτερθ ςειρά: 1ο Missed calls 2ο Recall 3ο 
Return) 

Όταν υπάρχει ειςερχόμενη κλήςη: 1ο: Answer Call 2ο: Reject Call 

Όταν υπάρχει κλήςη ςε εξζλιξη: 1ο: End Call 

 

 Όταν θ ςυςκευι είναι ςε κατάςταςθ θρεμίασ, πιζηοντασ το ↑ 
βελάκι βλζπετε τισ αναπάντθτεσ κλιςεισ ςασ. 

 

 Όταν θ ςυςκευι είναι ςε κατάςταςθ θρεμίασ, πιζηοντασ το ↓ 
βελάκι βλζπετε τισ επαφζσ του τθλεφωνικοφ ςασ καταλόγου. 

 

 Όταν υπάρχει ειςερχόμενθ κλιςθ, πιζηοντασ τα βελάκια ↓↑ 
αυξομειϊνετε τθν ζνταςθ του ιχο με τον οποίο κουδουνίηει θ 
ςυςκευι. 

 

 Όταν ζχετε μία κλιςθ ςε εξζλιξθ, πιζηοντασ τα βελάκια ↓↑ 
αυξομειϊνετε τθν ζνταςθ του ακουςτικοφ. 
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• Σθκϊςτε το ακουςτικό, πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του 
ςυνδρομθτι που κζλετε να καλζςετε και πιζςτε το πλικτρο 
SEND. 

   ι 

• Πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του ςυνδρομθτι που κζλετε να 
καλζςετε, χωρίσ να ςθκϊςετε το ακουςτικό και πιζςτε το 
πλικτρο SEND (ενεργοποιείται αυτόματα θ ανοιχτι ακρόαςθ). 

 

  ι 

•  Πιζςτε το πλικτρο SEND για επανάκλθςθ του τελευταίου  
    αρικμοφ που  καλζςατε. 

  ι 

•  Επιλζξτε από το MENU τον αρικμό του ςυνδρομθτι, είτε από  
    το PhoneBook είτε από το Call History. 

Για να πραγματοποιήςετε μία κλήςη 
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Καταχϊρηςη Επαφϊν 
(Phone book) 

 Για να καταχωριςετε τα ςτοιχεία ενόσ ςυνδρομθτι ςτον 
κατάλογο επαφϊν (Phone book): 

  

 Πιζςτε το πλικτρο MENU, xρθςιμοποιιςτε τo βζλοσ ↓, 

επιλζξτε το υπο-μενοφ Phone book και πιζςτε το πλικτρο 

MENU. Πιζςτε ξανά το πλικτρο MENU για να ειςζλκετε ςτο 

υπο-μενοφ New Entry και πιζςτε το πλικτρο MENU.  

 Πιζςτε το πλικτρο MENU για να ειςζλκετε το υπο-μενοφ 

Name, καταχωριςετε το όνομα του ςυνδρομθτι 

(χρθςιμοποιϊντασ το αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο) και 

πιζςτε το προγραμματιηόμενο πλικτρο με τθν εντολι OK. 

Χρθςιμοποιείςτε το βζλοσ ↓ για να μεταφερκείτε ςτο υπο-

μενοφ Number, πιζςτε το πλικτρο MENU για να 

καταχωριςετε τον αρικμό του ςυνδρομθτι και πιζςτε το 

προγραμματιηόμενο πλικτρο με τθν εντολι OK. 

Χρθςιμοποιείςτε το βζλοσ ↓ για να μεταφερκείτε ςτο υπο-

μενοφ Confirm Add και πιζςτε το πλικτρο MENU. Η 

καταχϊρθςθ ζχει αποκθκευτεί. 

Για να απαντήςετε μία κλήςη 

Μπορείτε να απαντιςετε μια κλιςθ, με τουσ εξισ τρόπουσ: 
 

•  Σθκϊςτε το ακουςτικό  
  ι 

•  Ενεργοποιείςτε τθν ανοιχτι ακρόαςθ  
     ι 

•  Πιζςτε το προγραμματιηόμενο πλικτρο με τθν επιλογι 
«Answer call»  
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Για να μεταφζρετε μία κλήςη ςε άλλη ςυςκευή 

(Transfer) 
 

 

  Μεταφορά 

 

        Για να μεταφζρετε μία κλιςθ, πιζςτε το πλικτρο TRANSFER, 

πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του ςυνδρομθτι ςτον οποίον 

κζλετε να μεταφζρετε τθ κλιςθ και πιζςτε το πλικτρο SEND. 

 

 Μεταφορά με αναγγελία  

 

 Για να μεταφζρετε μία κλιςθ με αναγγελία πιζςτε HOLD, 

πιζςτε το πλικτρο Line 2 για να ανοίξετε δεφτερθ γραμμι και 

καλζςτε τον ςυνδρομθτι ςτον οποίο κζλετε να μεταφζρετε τθ 

κλιςθ. Ενθμερϊςτε τον κι αν ο ςυνδρομθτισ αποδεχκεί τθν 

κλιςθ, πιζςτε TRANSFER και το πλικτρο Line 1. Αν ο 

ςυνδρομθτισ δεν αποδεχτεί τθν κλιςθ, πιζςτε το πλικτρο τθσ 

γραμμισ που είναι ςε αναμονι (ζνδειξθ λυχνίασ: πράςινθ που 

αναβοςβινει), και ςυνομιλιςτε ξανά με τον πρϊτο ςυνδρομθτι.  

 

Ταυτόχρονη ςυνομιλία (Conference)  
3 μελϊν 

Ενϊ ςυνομιλείτε με ζναν ςυνδρομθτι, πιζςτε HOLD, πιζςτε το 

πλικτρο Line 2 και πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του δεφτερου 

ςυνδρομθτι. Ενθμερϊςτε τον, κι αν ο ςυνδρομθτισ αποδεχκεί 

τθν ςυνομιλία, πιζςτε το πλικτρο CONF και το πλικτρο Line 1 

που ζχει τεκεί ςε αναμονι (ζνδειξθ λυχνίασ: πράςινθ που 

αναβοςβινει). Η ταυτόχρονθ ςυνομιλία ζχει πραγματοποιθκεί.  

Αν ο ςυνδρομθτισ δεν αποδεχκεί τθ ςυνομιλία, πιζςτε το 

πλικτρο που αντιςτοιχεί ςτθ γραμμι που ζχει τεκεί ςε αναμονι 

και ςυνομιλιςτε με τον πρϊτο ςυνδρομθτι. 

 

Σημείωςη: Σε μία ταυτόχρονθ ςυνομιλία που είναι ςε εξζλιξθ, 

μπορεί να αποχωριςει ο δεφτεροσ ι ο τρίτοσ ςυνομιλθτισ. 

Πρϊτοσ ςυνομιλθτισ κεωρείται αυτόσ που δθμιοφργθςε τθν 

ταυτόχρονθ ςυνομιλία (Conference). 
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Για να απαντήςετε μία κλήςη από άλλη ςυςκευή 
(Call Pick Up) 

 Πιζςτε *8 και το πλικτρο SEND. Απαντάτε εςείσ τθν κλιςθ 
που προοριηόταν για άλλον χριςτθ και δεν μπορεί εκείνοσ 
να απαντιςει. 
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Ειςερχόμενθ κλιςθ π.χ. εςωτ. 300 

*8 & απάντηςη από άλλη ςυςκευή 

 
Αποκοπή μικροφϊνου (MUTE) & 

Διαγραφή ςτοιχείου  
 

 Στθν ςυςκευι που ζχετε, το πλικτρο MUTE ζχει τθν ςθμαςία 

του BackSpace. Για διαγραφι ενόσ ι περιςςοτζρων ψθφίων ι 

γραμμάτων που ζχετε πλθκτρολογιςει, πιζςτε το πλικτρο  MUTE.  
 

π.χ.  Αν κζλετε να πλθκτρολογιςετε το 210 322 9885 και 

πλθκτρολογιςετε κατά λάκοσ 210 322 9884 πατιςτε το πλικτρο 

MUTE, αυτομάτωσ διαγράφεται το ψθφίο 4 και ςυνεχίηετε τθν 

καταχϊρθςθ. Για να πραγματοποιθκεί θ κλιςθ πιζςτε SEND. 

 

 

Για να μπορεί ο χριςτθσ να απαντιςει από τθ ςυςκευι του μία 

ειςερχόμενθ κλιςθ ςε άλλθ ςυςκευι, δθμιουργιςαμε τα Ring 

Groups.  Κάκε τμιμα ζχει δικό του Ring Group. Αυτό ςθμαίνει ότι 

ζνασ χριςτθσ μπορεί να απαντιςει μία ειςερχόμενθ κλιςθ άλλου 

χριςτθ, ςτον ίδιο χϊρο / τμιμα, από τθ δικι του ςυςκευι. Αυτό 

γίνεται με τον εξισ τρόπο: 


