
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 6210
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

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0   
ΕΩΣ 9

• ABBREVIATED DIALING   
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

α) Εντός του Γ.Π.Α. : 

• Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε SPEAKER, ακούτε σήμα του κέντρου. 
• Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε. 
• Περιμένετε να απαντήσει. 

β) Εκτός του Γ.Π.Α.:

• Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε SPEAKER, ακούγετε 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 TO ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ (κάτω αριστερά), αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι δίπλα. 

Για να πάρετε πίσω την κλήση σας :

• Πατήστε  TO ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ή εάν έχετε κατεβάσει το ακουστικό, σηκώστε πάλι το 
ακουστικό και η κλήση επανέρχεται σε εσάς. Το κόκκινο φωτάκι σβήνει . 

TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Για να μεταβιβάσετε μία κλήση σε άλλη συσκεύη :
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• Πατήστε  το  δεύτερο κουμπί πάνω από το κόκκινο. 
• Η κλήση μπαίνει σε προσωρινή αναμονή. 
• Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε, να μεταβιβάσετε την κλήση. 
• Ανακοινώστε την κλήση. 
• Κατεβάστε το ακουστικό. 

Σημείωση:

Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά τότε πατήστε 2 φορές το  δεύτερο κουμπί πάνω 
από το κόκκινο.

REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

• Σηκώστε το ακουστικό 
• Πατήστε  9 

CALL PICK UP / ΑΡΠΑΓΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Για να απαντήσετε μία κλήση που κουδουνίζει σε άλλη συσκευή πρέπει :

• Σηκώστε το ακουστικό. 
• Πατήστε  6. 

AUTO CALLBACK / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Για επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι :

• Κατειλλημένο 
• Δεν απαντά 

Πρίν κατεβάσετε το ακουστικό σας :

• Πατήστε  το  δεύτερο κουμπί πάνω από το κόκκινο. 
•   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). 



• Κατεβάζετε το ακουστικό. 

Για να ακυρωσετε τη δυνατότητα :

• Σηκώστε το ακουστικό σας. 
• Πατήστε  5. 

Οι κλήσεις επανέρχονται στη συσκεύη σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9

• Σηκώστε το ακουστικό. 
• Πατήστε  33, ακούτε το σήμα του κέντρου. 
• Επιλέξτε τη θέση απο το 0 εως το 9 όπου θα προγραμματιστεί ο αριθμός. 
• Πληκτρολογείστε 9 και τον τηλεφωνικό αριθμό του Ο.Τ.Ε. 
• Πατήστε  για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Συνοπτικά:

33, θέση (0 - 9), 9 αριθμός Ο.Τ.Ε, 

ABBREVIATED DIALING / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ΕΩΣ 9

• Σηκώστε το ακουστικό σας. 
• Πατήστε  3 και τον αριθμό θέσης 0 - 9., 
• Περιμένετε να ολοκληρωθεί η κλήση. 

Για  οποιαδήποτε  διευκρίνηση  ή  πληροφορία  παρακαλούμε  όπως  επικοινωνήσετε  με  το  Κέντρο 
Διαχείρισης Τηλεματικού Δικτύου στα τηλέφωνα 4885-4889.


