ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 9110
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

• ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
α) Εντός του Γ.Π.Α. :
β) Εκτός του Γ.Π.Α.:

• HOLD
ΑΝΑΜΟΝΗ

• TRANSFER
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

• REDIAL
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

• CALL PICK UP
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ

• AUTO CALLBACK

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

• CALL FORWARD
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

• CONFERENCE
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 1ΕΩΣ 20
• ABBREVIATED DIALING

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 1ΕΩΣ 20

• Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ SAVE
• ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ SAVE
ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ
•

α) Εντός του Γ.Π.Α. :

• Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε SPEAKERPHONE, ακούτε το σήμα του κέντρου.
• Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.
• Περιμένετε να απαντήσει.
Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα AUTO CALLBACK (βλ. σχετίκη
παράγραφο) ή ξαναπροσπαθήστε αργότερα).
β) Εκτός του Γ.Π.Α.:

• Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε ON HOOK DIAL, ακούτε το σήμα του κέντρου.
• Πατήστε 9 (δεν θα ακούστει σήμα του Ο.Τ.Ε).
• Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό που θέλετε.

HOLD / ΑΝΑΜΟΝΗ
Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή :

• Πατήστε FLASH, η κλήση σας μπήκε σε αναμονή.
Για να πάρετε πίσω την κλήση σας :
•

Πατήστε 2 φορές FLASH.

TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
Για να μεταβιβάσετε μία κλήση σε άλλη συσκεύη :

• Πατήστε FLASH, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ).
• Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να μεταβιβάζετε η κλήση.
• Περιμένετε να απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και κατεβάστε το ακουστικό.
Σημείωση:
Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά τότε πατήστε 2 φορές FLASH.

REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

• Σηκώστε το ακουστικό
• Πατήστε
9
CALL PICK UP / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Για να απαντήσετε μία κλήση που κουδουνίζει σε άλλη συσκευή πρέπει :

• Σηκώστε το ακουστικό.
• Πατήστε
1.
AUTO CALLBACK / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
Για επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι :

• Κατειλλημένο
• Δεν απαντά
Πρίν κατεβάσετε το ακουστικό σας :

• Πατήστε FLASH, ακούτε το σήμα ενεργοποιήσης (3 μπιπ).
• Πατήστε 7. Ακούτε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ).
• Κατεβάστε το ακουστικό σας.
Το σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας, όταν ο τηλεφωνικός αριθμός
που καλέσατε είναι διαθέσιμος :

• Σηκώστε το ακουστικό σας, αυτόματα το σύστημα καλεί τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό.
Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα :

• Σηκώστε το ακουστικό σας.
•

Πατήστε

7.

CALL FORWARD / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

• Σηκώστε το ακουστικό σας, ακούτε το σήμα του κέντρου.
• Πατήστε 5, συνεχίζετε να ακούτε το σήμα του κέντρου.
• Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να πηγαίνουν οι κλησείς σας
και ακούτε το σήμα ενεργοποιήσης (3 μπιπ).
Για να ακυρωσετε τη δυνατότητα :

• Σηκώστε το ακουστικό σας.
• Πατήστε
5.
Οι κλήσεις επανέρχονται στη συσκεύη σας.

CONFERENCE / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
Για να κάνετε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη, ενώ έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας :

• Πατήστε FLASH, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ), η κληση μπήκε σε αναμονή και
•
•
•
•

ακούτε το σήμα του κέντρου.
Επιλέξτε το εσωτερικό ή εξωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να μιλείσετε.
Μόλις απαντήσει, πατήστε πάλι FLASH, είστε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
Αν δεν απαντά ή είναι κατειλημμένο, πατήστε 2 φορές FLASH, για να επιστρέψετε στον
αρχικό συνομιλητή σας.
Για να αφαιρέσετε τον τρίτο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη, πατήστε FLASH.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 1 ΕΩΣ 20
Στην τηλεφωνική συσκευή 9110 μπορείτε να προγραμματίσετε 20 αριθμούς Ο.Τ.Ε, στις λευκές
περιοχές της ετικέτας και 10 στις γκρι περιοχές της ετικέτας.

•
•
•
•
•

Σηκώστε το ακουστικό σας ή πατήστε SPEAKERPHONE.
Πατήστε το πλήκτρο PROGRAM.
Πληκτρολογήστε 9 και τον τηλεφωνικό αριθμό Ο.Τ.Ε που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.
Επιλέξτε τη θέση από 1 έως 20 όπου θα προγραμματιστεί ο τηλεφωνικός αριθμός. Αν
πρόκειται για λευκή περιοχή, πατήστε το πλήκτρο της θέσης 1 φορά, αν πρόκειται για γκρι
περιοχή πατήστε το πλήκτρο θέσης 2 φορές.
Κατεβάστε το ακουστικό σας ή πατήστε SPEAKERPHONE.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 20

• Σηκώστε το ακουστικό σας ή πατήστε SPEAKERPHONE
• Επιλέξτε το πλήκτρο θέσης του τελεφωνικού αριθμού που επιθυμείτε να καλέσετε. Αν

πρόκειται για λευκή περιοχή πατήστε το πλήκτρο θέσης 1 φορά, αν πρόκειται για γκρι
περιοχή πατήστε το πλήκτρο θέσης 2 φορές.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ SAVE

Το πλήκτρο SAVE καλεί ξανά ένα συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που καλέσατε και σώσατε
χρησιμοποιώντας την δυνατότητα SAVE.
Για να σώσετε κάποιο τηλεφωνικό αριθμό χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα SAVE, ακολουθείστε
την παρακάτω διαδικασία :

• Πληκτρολογείστε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να σώσετε.
• Πατήστε το πλήκτρο SAVE.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ SAVE

• Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το ON HOOK DIAL.
• Μόλις ακούσετε το σήμα του κέντρου πατήστε το πλήκτρο SAVE.
Η συσκευή σας θα καέσει αυτόματα τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που σώσατε παραπάνω.

