
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 8410D, 8410B & 8434DX
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  

• CONFERENCE  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

• CALL     FORWARD     
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

• PROGRAM     
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

• HOLD     
ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΜΟΝΗ

• SHIFT     
ΕΠΙΛΟΓΗ

• TEST  

• TIME & DAY  
ΩΡΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

• CALL PICK UP  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

• DIRECTORY  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ

• α) Εντός του Γ.Π.Α. : 

•  Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε Speaker, θα ακουστεί το σήμα του κέντρου. 
•  Επιλέξτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό της επιλογής σας. 
• 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 Speaker, θα ακουστεί το σήμα του κέντρου. 
• Πατήστε 9 (δεν θα ακούστει σήμα του Ο.Τ.Ε). 
• Επιλέξτε τον εξωτερικό αριθμό που θέλετε. 
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TRANSFER / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

• Πατήστε TRANSFER, η κλήση θα μπεί σε προσωρινή αναμονή και θα ακουστεί το σήμα του 
κέντρου (3 μπιπ). 

• Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταβιβάζετε την κλήση. 
• Περιμένετε να απαντήσει, και πατήστε πάλι TRANSFER. 
• Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη πατήστε το πλήκτρο της κλήσης που αναβοσβήνει για να 

επανέλθει η κλήση σε σας. 

LAST NO REDIAL / ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

Σηκώστε το ακουστικό.

• Πατήστε Menu. 
• Πατήστε το βελάκι που δείχνει Last. 

Το σύστημα καλεί τον τελευταίο αριθμό κλήσης.

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 Menu και το βελάκι δείχνει AutCB, θα ακούσετε σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ). Το 
σύστημα θα σας δώσει τον τριπλό κουδουνισμό προτεραιότητας όταν το άτομο που καλείται 
έιναι πλέον διαθέσιμο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη callback. 

• Τότε σηκώστε το ακουστίκο σας ή πατήστε Speaker. Αυτόματα το σύστημα καλεί τον 
εσωτερικό αριθμό. 

• Για να ακυρωσετε την δυνατότητα, πατήστε πάλι το βελάκι που δείχνει το AutCB. 

.
CONFERENCE / ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Εφόσον έχετε την πρώτη κλήση στο ακουστικό σας :

• πατήστε Conf, η κλήση μπάινει σε προσωρινή αναμονή και θα ακούσετε σήμα του κέντρου. 
• Επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό που επιθυμείτε. 
• Πατήστε ξανά Conf βρίσκεστε σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη. 
• Για να αφαιρέσετε τον τελευταίο συνομιλητή από την συνδιάσκεψη, πατήστε Drop. 

CALL FORWARD / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

• Σηκώστε το ακουστηκό και πατήστε Speaker,θα ακούσετε το σήμα του κέντρου. 
• Πατήστε Menu και μετά το πλήκτρο κάτω από το CFrwd, το σήμα του κέντρου συνεχίζει να 

ακούγετε. 



• Επιλέξετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θέλετε να πηγαίνουν οι κλήσεις 
σας, και ακούστε το σήμα ενεργοποίησης (3 μπιπ). 

• Για να ακυρώσετε την δυνατότητα, πατήστε πάλι το πλήκτρο κάτω από το CFwrd. Οι 
κλήσεις θα επανέλθουν στην συσκευή σας. 

PROGRAM / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

• Πατήστε Speaker. 
• Πατήστε Menu, Next, και μετά το βελάκι δείχνει Prog. 
• Επιλέξτε την θέση, στην οποία θέλετε να προγραμματιστεί ο τηλεφωνικός αριθμός. 
• Πατήστε 9 και τον αριθμό του Ο.Τ.Ε. 
• Τέλος, πατήστε # για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

HOLD/ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 

• Πατήστε HOLD, η κλήση μπαίνει σε αναμονή. 
• Στο πλήκτρο κλήσης αναβοσβήνει ένα πράσινο λαμπάκι. Τώρα έχεται την δυνατότητα να 

απαντήσεται σε άλλη κλήση ή να καλέσεται νέο τηλεφωνικό αριθμό, πατώντας οποιοδήποτε 
ελεύθερο πλήκτρο. 

• Για να επανέλθει η κλήση, πατήστε το πλήκτρο στην οποία βρίσκεται η κλήση. 

SHIFT/ ΕΠΙΛΟΓΗ

Πατήστε SHIFT και :

α) Ring για να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα επιλογής κουδουνισμού. Πατήστε Ring κάθε φορά 
που θέλετε να ακούσετε τον επόμενο κουδουνισμό. Πατήστε πάλι SHIFT εφόσον επιλέξετε έναν 
κουδουνισμό (σύνολο 8 διαφορετικοί κουδουνισμοί).

β) Speaker για την αυτόματη ρύθμιση του Spekerphone σε σχέση με τον θόρυβο του χώρου.

TEST 

Πατήστε TEST για να επιλέξετε τις φωτεινές ενδείξεις και τον κουδουνισμό της συσκευής.

Εαν η συσκευή σας είναι 8410D ή 8434DX μπορείτε στην οθόνη της να προγραμματίσετε 12 ή 15 
δυνατότητες αντίστοιχα. Οι δυνατότητες εμφανίζονται πατώντας Menu. Αν η επιθυμητή 
δυνατότητα δεν είναι στην οθόνη πατήστε Next ή Prev μέχρι να εμφανιστεί. Οι δυνατότητες 
ενεργοποιούνται παντώντας MENU και το πλήκτρο που αντισοιχεί. Όταν ενεργοποιείται μία 
δυνατότητα εμφανίζεται ενα βελάκι. Όταν όμως η δυνατότητα ενεργοποιείται απο αριθμό 
Ο.Τ.Ε(AD), τότε στην οθόνη εμφανίζετε ο αριθμός κλήσης και όχι το βελάκι.

ΤοMenu περιέχει τις παρακάτω δυνατότητες : 

Last, TmDay, AutCB, CPkUP, Cfrwd, Prog, Dtr, AD (AD θέση προγραμματισμού αριθμών 
Ο.Τ.Ε).

TIME & DAY (TmDay) ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

• Πατήστε Menu. 



• Πατήστε το βελάκι σε πλήκτρο κάτω από την επιλογή TmDay. 

Ύστερα από λίγο η οθόνη επανέρχεται στο Menu.

CALL PICK UP (CPkUP) / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΖΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Πατήστε Menu και το βελάκι που βρίσκεται κάτω από το CPkUP και μιλήστε.

DIRECTORY (Dir) / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Πατήστε Menu, Next και μετά το βελάκι που δείχνει το Dir.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα, DIRECTORY - PLEASE ENTER NAME.(Τα πλήκτρα πλέον 
αντιστοιχούν σε γράμματα).

Πληκτρολογείστε το όνομα που θέλετε και πατήστε CALL DISPLAY.

Περιμένετε να απαντήσει.

• Πατήστε Next για να βρείτε το επόμενο όνομα. 
•   Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα ονόματα που ψάχνετε θα εμφανιστεί το 

μύνημα NO MATCH - TRY AGAIN.


