
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ F-700, 2500-MMGK
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

• TRANSFER     
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

• LAST     NO     REDIAL     
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

• AUTO     CALLBACK     
A  ΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

• CALL     PARK     &   ANSWER     BACK     
ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 
ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

• CONFERENCE  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

• CALL     FORWARD     
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

• PROGRAM     
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

• ABBREVIATED     DIALING  
ΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

α) Εντός του Γ.Π.Α. : 

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

TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

• Πατήστε FLASH (F-700) ή RECALL (2500 MMGK) της συσκευής σας, θα ακουστεί σήμα 
επιβεβέωσης (3 μπιπ). Αυτόματα η κλήση σας μπήκε σε αναμονή και ακούτε το σήμα του 
κέντρου. 
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• Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταβιβάζετε την κλήση. 
• Περιμένετεν να απαντήσει, ανακοινώστε την κλήση και κατεβασετε το ακουστικό σας. 
• Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή δεν απαντά πατήστε δύο(2) φορές FLASH ή δύο(2) φορές 

RECALL για να επανέλθει η κλήση σε σας. 

LAST NO REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

Για την συσκεύη 2500 MMGK :

• Σηκώστε το ακουστικό. 
• Πατήστε   9. 

Για την συσκευή F-500 :

• Σηκώστε το ακουστικό. 
• Πατήστε REDIAL. 

AUTO CALLBACK / ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Για επανάκληση ενός εσωτερικού που είναι :

α) κατειλημμένο
β) δεν απαντά,

τότε πριν κατεβάσετε το ακουστικό σας,

• πατήστε FLASH ή RECALL, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ). 
• πατήστε  7. Θα ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ). 
• κατεβάστε το ακουστικό σας. 

Το σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας όταν, ο αριθμός που καλέσατε 
είναι πλέον διαθέσιμος.

• Τότε σηκώστε το ακουστικό σας, το σύστημα καλεί αυτόματα τον εσωτερικό αριθμό. 
• Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα : 
• Σηκώστε το ακουστικό. 
• Πατήστε  7. 

CALL PARK & ANSWER BACK / ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ 

• Πατήστε FLASH ή RECALL, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ). 
• Πατήστε  6, θα ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ), η κλήση σας μπήκε σε 

αναμονή. 
• Συγρατήστε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό της συσκευής και κατεβάστε το ακουστικό. 
• Πατήστε  6 και τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό της συσκευής που βάλατε την κλήση σε 

αναμονή και μιλήστε. 



CONFERENCE / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Εφόσον έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας :

• Πατήστε FLASH ή RECALL, ακούτε το σήμα επιβεβαίωσης (3 μπιπ), η κλήση μπήκε σε 
αναμονή, θα ακουστεί το σήμα του κέντρου. 

• Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε. 
• Πατήστε πάλι FLASH ή RECALL και βρίσκεστε σε συνδιάσκεψη. 
• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να προσθέσετε και άλλον συνομιλητή. 
• Για να αφαιρέσετε τον τελευταίο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη : 
• Πατήστε FLASH ή RECALL. 

CALL FORWARD / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

• Σηκώστε το ακουστικό, ακούτε το σήμα του κέντρου. 
• Πατήστε  5, συνεχίζετε να ακούτε το σήμα του κέντρου. 
• Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θα πηγένουν οι κλήσεις και θα 

ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ). 

Για να ακυρώσετε την δυνατότητα :

Πατήστε  5.

Οι κλήσεις επανέργονται στην τηλεφωνική συσκευή σας.

PROGRAM / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

Με τις τηλεφωνικές συσκευές F-700 και 2500 MMGK έχετε την δυνατότητα να προγραμματίσετε 
στην μνήμη του τηλεφωνικού κέντρου μέχρι 10 τηλεφωνικούς αριθμούς. Για να προγραμματίσετε 
τους τηλεφωνικούς αριθμούς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

• Πατήστε  33, ακούτε το σήμα κέντρου. 
• Επιλέξτε τον αριθμό θέσης, απο 0 μέχρι 9, στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί ο 

τηλεφωνικός αριθμός. 
• Πατήστε 9 και τον τηλεφωνικό αριθμό του Ο.Τ.Ε που θέλετε να αποθηκεύσετε. 
• Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε  και θα ακούσετε το σήμα επιβεβαίωσης (3 

μπιπ). 

Συνοπτικά :  33, θέση (0-9), 9, αριθμός Ο.Τ.Ε, 

ABBREVIATED DIALING / ΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΣ

• Σηκώστε το ακουστηκό, ακούτε το σήμα του κέντρου. 
• Πατήστε  3 και τον αριθμό θέσης (0 μέχρι 9). 
• Περιμένετε να ολοκληρωθεί η κλήση. 


