H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση

SOPHO IPC 100
Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές
Οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική σας συσκευή
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλεφωνικό κέντρο SOPHO IPC 100
Η τηλεφωνική συσκευή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να συνδεθεί µόνο σε τηλεφωνικό
κέντρο SOPHO IPC 100 µέσω των ειδικών καλωδίων που παραδίδονται µε τον εξοπλισµό.
Λόγω της ευελιξίας του συστήµατος, οι κωδικοί λειτουργιών (Dialling Codes) και οι δυνατότητες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή ή το διαχειριστή του συστήµατος.

Χρησιµοποιώντας την ψηφιακή τηλεφωνική σας συσκευή
Αλφαριθµητική οθόνη
Χειρακουστικό

Ενδεικτική λυχνία

Πλήκτρο ελέγχου (CHECK Key)
Πλήκτρο διαγραφής (CLEAR Key)

Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών

Πλήκτρο επανάκλησης τελευταίου αριθµού (LNDLast Number Dial)
Πλήκτρο πρόσβασης στις λειτουργίες (OPACOperation Access)
Πλήκτρο ελέγχου κλήσης (DC-Dial Control)
Πλήκτρο κλήσης (CALL)
Πλήκτρο FLASH
Πλήκτρο µεταφοράς (TRFR-Transfer)
Πλήκτρo µεγαφώνου (SPK-Speaker)
Πλήκτρο «Μην ενοχλείτε» (DND-Do Not Disturb) /
Συνδιάσκεψης (Conference)
Πλήκτρο HOLD
Μικρόφωνο
Πλήκτρο µικροφώνου
Μεγάφωνο

Πλήκτρα αυξοµείωσης
έντασης

Τηλεφωνική
Λειτουργίες

συσκευή µε
οθόνη 22

Αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο

Τηλεφωνική
συσκευή 22
πλήκτρων

Συµβατά ακουστικά κεφαλής

πλήκτρων
Προγραµµατιζόµενα
πλήκτρα

12

12

10

10

Οθόνη

Ναι

Όχι

Πλήκτρα Ελέγχου
(CONTROL)/
∆ιαγραφής (CLEAR)

Ναι

Όχι

Λειτουργία χωρίς τη
χρήση χειροτηλεφώνου

Ναι

Όχι(Απάντηση=
Talkback)

Λειτουργία µε µονάδα
επέκτασης πλήκτρων

Ναι

Όχι

Πρόσθετα
προγραµµατιζόµενα
πλήκτρα

Εξάρτηµα επίτοιχης
στήριξης

Plantronics S12 (προσαρµογέας και
ακουστικό)
Plantronics Μ12Ε Vista Base µε
οποιοδήποτε ακουστικό της σειράς H.
Άλλοι τύποι ακουστικών
ενδέχεται να µη λειτουργήσουν
σωστά

Ναι
Ναι
(ενσωµατωµένο) (ενσωµατωµένο)

∆υνατότητες λειτουργίας χωρίς τη χρήση χειροτηλεφώνου
-

Η δυνατότητα λειτουργίας χωρίς τη χρήση χειροτηλεφώνου σας επιτρέπει να πραγµατοποιείτε και να λαµβάνετε κλήσεις
πιέζοντας το πλήκτρο SPK αντί να χρησιµοποιείτε το χειρακουστικό.

-

Με την αυτόµατη λειτουργία χωρίς τη χρήση χειροτηλεφώνου, µπορείτε να πιέσετο το πλήκτρο CALL χωρίς να σηκώσετε το
χειρακουστικό της συσκευής.

-

Με τη λειτουργία απάντησης χωρίς τη χρήση χειροτηλεφώνου, µπορείτε να απαντήσετε σε µία κλήση
ενδοεπικοινωνίας µιλώντας προς τη συσκευή σας χωρίς να σηκώσετε το χειρακουστικό.
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Για τη διευκόλυνσή σας
Προγραµµατισµός πλήκτρων λειτουργίας
Τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα µπορούν να ορισθούν σαν πλήκτρα παρουσίασης (Appearance Key) (πχ.
εξωτερικών γραµµών) ή σαν πλήκτρα γενικής χρήσης (πχ. άµεσης επιλογής εσωτερικού (Direct Station
Selection-DSS)/για πρόσβαση σε λειτουργίες µε ένα πάτηµα (One-Touch)).
Πιέζετε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία χωρίς την πληκτρολόγηση
ειδικού κωδικού (service code).

8
Πλήκτρο
CALL

5

1

?
Πλήκτρο
λειτουργίας

Κωδικός πλήκτρου
γενικής χρήσης

?

Eιδικός
κωδικός

?
Πρόσθετα
δεδοµένα

Πλήκτρο
SPK

Ένα υπάρχον πλήκτρο παρουσίασης (µε ενδεικτική λυχνία) δεν µπορεί να προγραµµατισθεί πριν
ακυρωθεί πρώτα ο αρχικόςτου προγραµµατισµός
Οι προγραµµατισµοί των πλήκτρων λειτουργιών (κωδικοί πλήκτρων γενικής χρήσης) µπορούν να
διαγραφούν εισάγοντας τον κωδικό 00.

♦
♦

Συχνοί ειδικοί κωδικοί:
01
03

Πλήκτρο DSS/One-touch
Πλήκτρο DND

10
11

04

Mουσική υποβάθρου
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση )
Πλήκτρο ακουστικού κεφαλής

12

Πίνακας αναγνώρισης αριθµού κλήσεων
εισερχοµένων
Ανακοίνωση από εξωτερικό µεγαφωνικό
σύστηµα σε συγκεκριµένες ζώνες
Ανακοίνωση από εξωτερικό µεγαφωνικό
σύστηµα σε όλες τις ζώνες
Ανακοίνωση από τηλεφωνική συσκευή
σε συγκεκριµένες ζώνες
Ανακοίνωση από τηλεφωνική συσκευή σε
όλες τις ζώνες
Κλήση µε συντετµηµένους κωδικούς –
κοινής χρήσης/προσωπικούς
Κλήση µε συντετµηµένους κωδικούς –
οµάδας
Κλήση µε τη χρήση ηλεκτρονικού
καταλόγου

14

05
08
19
20
21
22
27
28
85

13

15
16

Εκτροπή κλήσης (Call Forward)-Άµεση
Εκτροπή κλήσης – στην περίπτωση
κατειληµµένου
Εκτροπή κλήσης – στην περίπτωση µη
απάντησης
Εκτροπή κλήσης – στην περίπτωση
κατειληµµένου/µη απάντησης
Εκτροπή κλήσης – µε ταυτόχρονο
κωδωνισµό
Εκτροπή κλήσης – Άµεση εκτροπή (Follow
me)
Εκτροπή κλήσης – Επιλέξτε

29

Εκτροπή κλήσης – Σε εξωτερικό
προορισµό
Επανάληψη επανάκλησης

30

Επανάκληση αποθηκευµένου αριθµού

31

Σηµείωµα κλήσης (Memo Dial)

17

Προγραµµατισµός πλήκτρων άµεσης επιλογής εσωτερικού (Direct Station
Selection-DSS)/για πρόσβαση σε λειτουργίες µε ένα πάτηµα (One-Touch)
Τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών µπορούν να ορισθούν σαν πλήκτρα άµεσης επιλογής εσωτερικού
(Direct Station Selection-DSS) ή σαν πλήκτρα για πρόσβαση σε λειτουργίες µε ένα πάτηµα (One-Touch).
Πλήκτρο CALL

Πλήκτρο λειτουργίας

8
Εξωτερική
γραµµή

5
8

Αριθµός
τηλεφώνου

?
8

9

1
8

0
8
Πλήκτρο HOLD

1
8

Πλήκτρο SPK

?

Εσωτερικός αριθµός

?

?
8

?
8

‹

Τα πλήκτρα λειτουργιών µε µονόχρωµες ή δίχρωµες ενδεικτικές λυχνίες (LEDs) που είναι
προγραµµατισµένα σαν πλήκτρα DSS παρέχουν ένδειξη για την κατάσταση των εσωτερικών (Busy Lamp
Field-BLF), ∆ιαθέσιµο εσωτερικό = σβηστό LED, Κατειληµµένο εσωτερικό = αναµµένο LED.

‹

Όταν αποθηκεύετε έναν εξωτερικό αριθµό τηλεφώνου, πριν από τον εξωτερικό αριθµό πρέπει να
προσθέσετε και τον αριθµό κατάληψης εξωτερικής γραµµής (Trunk Access Code) (αρχικά είναι το 9).
Μπορείτε να αποθηκεύσετε µέχρι 36 ψηφία.

‹

Για να προγραµµατίσετε άλλο πλήκτρο, πιέζετε το επόµενο προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών αντί
για το πλήκτρο SPK για να τελειώσετε τη διαδικασία.

2

Για τη διευκόλυνσή σας
Προγραµµατισµός συντετµηµένων κωδικών
(Για συντετµηµένο κωδικό
κοινής χρήσης/προσωπικό)

Κωδικός

Αριθµός τηλεφώνου

Πλήκτρο CALL

8

5

3

?

?

?

?

?

(Για συντετµηµένο κωδικό οµάδας)

5
8

8

4

Όνοµα (µέχρι 12
Χαρακτήρες)
Πλήκτρο HOLD

Πλήκτρο HOLD

?

Πλήκτρο SPK

?

‹

Οι γενικής χρήσης/προσωπικοί συντετµηµένοι κωδικοί έχουν την κάτωθι αρίθµηση (προκαθορισµένη από
κατασκευής του συστήµατος):
∆ιψήφια: γενικής χρήσης κωδικοί = 00-79, προσωπικοί κωδικοί = 80-99, ή
Τριψήφια: γενικής χρήσης κωδικοί = 000-899, προσωπικοί κωδικοί = 900-919

‹

Για την κλήση µε συντετµηµένους κωδικούς οµάδος απαιτείται ο προγραµµατισµός του συστήµατος.

‹

Σε κάθε συντετµηµένο κωδικό µπορούν να αποθηκευθούν µέχρι 36 ψηφία.

Για περισσότερες λεπτοµέρειες απευθυνθείτε στον προµηθευτή του συστήµατος.
‹

Για να σβήσετε έναν συντετµηµένο κωδικό (αριθµό και όνοµα), πιέστε το πλήκτρο CLEAR µετά από την
πληκτρολόγηση του κωδικού.

‹

Εφαρµόσιµο µόνο στις τηλεφωνικές συσκευές του IPC 100 µε οθόνη.

Εισαγωγή ονόµατος σε έναν συντετµηµένο κωδικό
Όταν εισάγετε ένα όνοµα, χρησιµοποιείτε το πληκτρολόγιο της συσκευής σας για την
πληκτρολόγηση γραµµάτων όπως φαίνεται στον επόµενο πίνακα.
Για παράδειγµα, πιέστε το πλήκτρο 2 µία φορά για να πληκτρολογήσετε το γράµµα Α, δύο φορές
για το γράµµα Β, κτλ…
Οι φορές που απαιτείται να πιέσετε ένα πλήκτρο
1
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z
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/

:

;
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>

?

Αποδοχή χαρακτήρα και µετακίνηση του δείκτη (cursor) µία θέση δεξιά.
Πιέστε δύο φορές για να εισάγετε κενό διάστηµα (space)

DND/CONF

∆ιαγραφή χαρακτήρα προς τα αριστερά, ενός χαρακτήρα τη φορά (Backspace).
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13

Πραγµατοποίηση κλήσεων
Πραγµατοποίηση κλήσης εξωτερικού αριθµού (Γρήγορη πρόσβαση)
Αριθµός τηλεφώνου προς κλήση

?

?

?

?

Πλήκτρο που έχει
προγραµµατισθεί
για κατάληψη
εξωτερικής γραµµής
(Τrunk Key)
‹
‹

Ακούστε το χαρακτηριστικό τόνο επιλογής (Dial tone) πριν πληκτρολογήσετε τον αριθµό που επιθυµείτε.
Σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε πλήκτρα λειτουργιών για εξωτερικές γραµµές ή οµάδες εξωτερικών
γραµµών.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες απευθυνθείτε στον προµηθευτή του συστήµατος.

Πραγµατοποίηση κλήσης εξωτερικού αριθµού (Με τη χρήση κωδικού)
Πλήκτρο CALL

Αριθµός κατάληψης
εξωτερικής γραµµής
(Trunk Code) Αριθµός τηλεφώνου προς κλήση

9
‹

?

?

?

?

Ακούστε το χαρακτηριστικό τόνο επιλογής (Dial tone) πριν πληκτρολογήσετε τον αριθµό που επιθυµείτε.

Πραγµατοποίηση κλήσης εσωτερικού αριθµού
Πλήκτρο CALL

Εσωτερικός αριθµός

?

?

?

‹

Επίσης µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο CALL µετά την πληκτρολόγηση του εσωτερικού αριθµού.

‹

Μετά την πληκτρολόγηση του εσωτερικού αριθµού είτε θα ακούσετε το χαρακτηριστικό κωδωνισµό
κλήσης (ringing) οπότε θα περιµένετε να σας απαντήσουν, είτε θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο
για εκποµπή ανακοίνωσης (voice announce) οπότε ξεκινάτε να µιλάτε. Πληκτρολογώντας το «1»
µπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο κλήσης από αυτόν µε κωδωνισµό σε αυτόν για ανακοίνωση ή
αντιστρόφως (όταν ο αριθµός που καλείτε αντιστοιχεί σε ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή του SOPHO
IPC 100).

4

Πραγµατοποίηση ταχέων κλήσεων
Κλήση εξωτερικών αριθµών µε τη χρήση συντετµηµένων κωδικών
(Abbreviated dialing)
Πλήκτρο CALL

Πλήκτρο DC

Αριθµός συντετµηµένου κωδικού
γενικής χρήσης /προσωπικού

Γενικής χρήσης/
προσωπικοί
συντετµηµένοι
κωδικοί

?

?
Αριθµός συντετµηµένου
κωδικού οµάδος

Πλήκτρο CALL

8

Συντετµηµένοι
Κωδικοί οµάδος

?
/

1

4

?
8

?
8

?
8

Πλήκτρο
συντετµηµένου
κωδικού οµάδας

(SC.851+28)
‹

Οι γενικής χρήσης/προσωπικοί συντετµηµένοι κωδικοί έχουν την κάτωθι αρίθµηση (προκαθορισµένη από
κατασκευής του συστήµατος):
∆ιψήφια: γενικής χρήσης κωδικοί = 00-79, προσωπικοί κωδικοί = 80-99, ή
Τριψήφια: γενικής χρήσης κωδικοί = 000-899, προσωπικοί κωδικοί = 900-919

‹

Για την κλήση µε συντετµηµένους κωδικούς οµάδος απαιτείται ο προγραµµατισµός του συστήµατος.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες απευθυνθείτε στον προµηθευτή του συστήµατος.

Πραγµατοποίηση κλήσεων εξωτερικών και εσωτερικών αριθµών µε τη
χρήση πλήκτρων για πρόσβαση σε λειτουργίες µε ένα πάτηµα (One-Touch)

Πλήκτρο One-Touch/DSS

‹

O αριθµός τηλεφώνου προς κλήση πρέπει να έχει προγραµµατισθεί σε ένα πλήκτρο για πρόσβαση σε
λειτουργίες µε ένα πάτηµα (One-Touch)/ άµεσης επιλογής εσωτερικού (Direct Station Selection-DSS)
(βλ. Σελ. 2).

‹

Όταν αποθηκεύεται ένας εξωτερικός αριθµός τηλεφώνου, ο αριθµός κατάληψης εξωτερικής γραµµής
(Trunk Access Code) (αρχικά είναι το 9) πρέπει να προστεθεί στην αρχή του εξωτερικού αριθµού.

Επανάκληση τελευταίου κληθέντος αριθµού (για εξωτερικούς και
εσωτερικούς αριθµούς)
Πλήκτρο CALL

Πλήκτρο LND

Πίνακας κληθέντων
αριθµών (Redial
List)

Το σύστηµα αποθηκεύει τους 10 τελευταίους αριθµούς που κλήθηκαν, οι οποίοι
µπορούν να επανακληθούν. (Mόνο σε ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές µε οθόνη του
ΙPC 100)

Πλήκτρο LND

(Το χειρακουστικό
βρίσκεται στη θέση
του)
‹

Πλήκτρα αυξοµείωσης έντασης

(Επιλέγετε τον αριθµό που επιθυµείτε)

Και εσωτερικοί αριθµοί µπορούν να αποθηκευθούν στη µνήµη τελευταίου κληθέντος αριθµού.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες απευθυνθείτε στον προµηθευτή του συστήµατος.

5

Αν η κλήση σας δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί
Επιλέγετε Camp On/Callback/Trunk Queuing

8

(Ακούτε τόνο
κατειληµµένου ή δεν
υπάρχει διαθέσιµη
εξωτερική γραµµή)

5

<Camp On>

0

<Callback>

Πλήκτρο Camp On
(SC.851+35)
[Η ενδεικτική λυχνία
ανάβει κόκκινη]

Περιµένετε χωρίς
να τοποθετήσετε
το χειρακουστικό
στη θέση του.
Περιµένετε µέχρι να
σας καλέσει (πίσω)
το σύστηµα (call
back).

‹

<Camp On>

‹

<Callback>
Για κλήση εσωτερικού αριθµού, όταν η τηλεφωνική σας συσκευή αρχίσει να
(oπισθόκληση) κουδουνίζει, σηκώνετε το χειρακουστικό και περιµένετε τον καλούµενο να σας
απαντήσει.
Για κλήση εξωτερικού αριθµού (Τrunk queuing), όταν η τηλεφωνική σας συσκευή
αρχίσει να κουδουνίζει, σηκώνετε το χειρακουστικό, ακούτε το χαρακτηριστικό ήχο
κλήσης (dial tone) και πληκτρολογείτε τον αριθµό που επιθυµείτε να καλέσετε.

Για κλήση εσωτερικού αριθµού, όταν ακούτε το χαρακτηριστικό ήχο κλήσης, περιµένετε τον
καλούµενο να σας απαντήσει.
Για κλήση εξωτερικού αριθµού (Τrunk queuing) , όταν ακούτε το χαρακτηριστικό τόνο
επιλογής (dial tone), πληκτρολογείτε τον αριθµό που επιθυµείτε να καλέσετε.

Aκύρωση δυνατότητας Camp On/Callback/Trunk Queuing

8

7

0

Όταν είναι
ενεργοποιηµένη
η δυνατότητα Camp On
Πλήκτρο Camp On
Ή πιέζετε το
πλήκτρο
Camp On

(SC.851+35)

Ενεργοποιείτε την ενδεικτική λυχνία ύπαρξης φωνητικών µηνυµάτων /
ακούτε τα αποθηκευµένα φωνητικά µηνύµατα
Ενεργοποίηση
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4

1

Πλήκτρο ΜW
(SC.851+38)
Λήψη
φωνητικών
µηνυµάτων
Η ενδεικτική
λυχνία ύπαρξης
φωνητικών
µηνυµάτων της
τηλεφωνικής σας
συσκευής είναι
κόκκινη.
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1

Πλήκτρο MW
(SC.851+38)

‹

Όταν ενεργοποιείτε την ενδεικτική λυχνία ύπαρξης φωνητικών µηνυµάτων (αφήνοντας φωνητικό µήνυµα),
η ενδεικτική λυχνία ύπαρξης φωνητικών µηνυµάτων της τηλεφωνικής συσκευής του καλούµενου αρχίζει
να αναβοσβήνει και της δικής σας συσκευής είναι κόκκινη.

‹

Όταν ακούτε τα φωνητικά µηνύµατα, η ενδεικτική λυχνία ύπαρξης φωνητικών µηνυµάτων θα σβήσει
αυτόµατα όταν ο καλούµενος απαντήσει.

6

Αν η κλήση σας δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί

Έλεγχος και λήψη φωνητικών µηνυµάτων
Μπορείτε να ελέγξετε ποιοι σας άφησαν φωνητικά µηνύµατα και να τα ακούσετε.
Πλήκτρο CHECK
Πλήκτρα αυξοµείωσης έντασης

(Έλεγχος ονόµατος)

(Το χειρακουστικό
της συσκευής
πρέπει να
βρίσκεται στη
θέση του)
‹

Εφαρµόσιµο µόνο στις ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές µε οθόνη του IPC 100.

Aκύρωση της ενδεικτικής λυχνίας ύπαρξης φωνητικών µηνυµάτων (σε
συγκεκριµένο εσωτερικό αριθµό)
Ο εσωτερικός αριθµός
του οποίου θέλετε να
ακυρώσετε τη
δυνατότητα
ενδεικτικής λυχνίας
ύπαρξης φωνητικών
µηνυµάτων
Πλήκτρο CALL

Πλήκτρο SPK

8

7

?
8

1

?

?
8

∆ιαγραφή όλων των ενδεικτικών λυχνιών ύπαρξης φωνητικών
µηνυµάτων (κάθε εσωτερικού αριθµού)
Πλήκτρο CALL

Πλήκτρο SPK

8
‹

7
8

3

Σβήνετε όλα τα µηνύµατα που έχετε αφήσει σε άλλα εσωτερικά και τα µηνύµατα που έχουν αφήσει για εσάς
άλλα εσωτερικά.

Επανάληψη κλήσης (εξωτερικού αριθµού)

Πλήκτρο DC

Πλήκτρο LND

Πλήκτρο επανάληψης
κλήσης (Repeat Dial)

(SC.851+29)
[Αναβοσβήνει κόκκινο όταν προγραµµατισθεί.]
[Πιέζετε το πλήκτρο που αναβοσβήνει για ακύρωση.]
‹

Το σύστηµα περιοδικά επαναλαµβάνει την κλήση.
Η συχνότητα της επανάληψης είναι προγραµµατιζόµενη.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες απευθυνθείτε στον προµηθευτή του συστήµατος.

‹
‹

Πρέπει να σηκώσετε το χειρακουστικό όταν ο καλούµενος απαντήσει.
Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή πιέζοντας το πλήκτρο DC ή το πλήκτρο LND όταν η τηλεφωνική
σας συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας.
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Απάντηση κλήσεων
Απάντηση κλήσης από εξωτερικό αριθµό
To εσωτερικό
κουδουνίζει

(Αναβοσβήνει)

Πλήκτρο SPK

(Κωδωνισµός)

‹

Πλήκτρο εξωτερικής
γραµµής

To εσωτερικό
δεν κουδουνίζει

Πλήκτρο SPK

Επιβεβαιώστε την κατάσταση του πλήκτρο MIC αν επιθυµείτε να απαντήσετε χωρίς τη χρήση χειρακουστικού
(Ενεργοποιηµένο µικρόφωνο=Αναµµένο, Απενεργοποιηµένο µικρόφωνο=Σβησµένο) (Για τις τηλεφωνικές
συσκευές µε οθόνη του IPC 100)

Απάντηση κλήσης από εσωτερικό αριθµό
To εσωτερικό έχει
ενεργοποιηµένο
τον τρόπο
λειτουργίας µε
κωδωνισµό
(Ring mode)

To εσωτερικό
έχει
ενεργοποιηµένο
τον τρόπο
λειτουργίας µε
φωνή (voice
mode)
(Φωνή)

(Κωδωνισµός)

Μιλάτε προς τη
συσκευή σας.

Πλήκτρο SPK

‹

O τρόπος λειτουργίας µε εσωτερικές κλήσεις µπορεί να προγραµµατισθεί από τη συσκευή σας ως
ακολούθως:
“Mε κωδωνισµό (Ring)” = πλήκτρο CALL + 823
“Mε φωνή (Voice)” = πλήκτρο CALL + 821

‹

Επιβεβαιώστε την κατάσταση του πλήκτρο MIC αν επιθυµείτε να απαντήσετε χωρίς τη χρήση
χειρακουστικού (Ενεργοποιηµένο µικρόφωνο=Αναµµένο, Απενεργοποιηµένο µικρόφωνο=Σβησµένο)
(Για τις τηλεφωνικές συσκευές µε οθόνη του IPC 100)

«Αρπαγή» κλήσης άλλων εσωτερικών αριθµών (call pick up)
Από την
οµάδα
εσωτερικών
στην οποία
ανήκει

Πλήκτρο CALL

8

6
8

7

6

9

Πλήκτρο
«Αρπαγής»
κλήσης
(SC.851+24)
Πλήκτρο CALL

8

Από άλλη
οµάδα

Πλήκτρο «Αρπαγής»
κλήσης για άλλη
οµάδα
(SC.851+25)
Συγκεκριµένου
εσωτερικού
αριθµού

‹

Εσωτερικός αριθµός
Πλήκτρο
CALL

7

1

5

?
8

?

?
8

Για την «Αρπαγή» κλήσης από οµάδα εσωτερικών αριθµών απαιτείται προγραµµατισµός του συστήµατος.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες απευθυνθείτε στον προµηθευτή του συστήµατος.
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Κλήση στην αναµονή (Hold) / Μεταφορά κλήσεων

Τοποθέτηση µίας κλήσης στην αναµονή / Ανάκτηση µίας κλήσης από
την αναµονή
Πλήκτρο εξωτερικής γραµµής
Κλήση στην
Αναµονή

Ανάκτηση
κλήσης από
την αναµονή
Πλήκτρο HOLD

(Αναβοσβήνει)
Πλήκτρο CALL

(Οµιλείτε)
(Αναβοσβήνει)
‹

Όταν µία εσωτερική κλήση τεθεί στην αναµονή, η κλήση τίθεται σε κατάσταση Αποκλειστικής αναµονής
Εxclusive hold) στην τηλεφωνική σας συσκευή.

‹

Αν µία εξωτερική κλήση είναι σε αναµονή, άλλοι εσωτερικοί αριθµοί µπορούν να ακυρώσουν τη θέση σε
αναµονή.

Τοποθέτηση µίας κλήσης σε αποκλειστική αναµονή (Exclusive hold)

Κλήση στην
αναµονή

Ανάκτηση
κλησης από
την αναµονή

Πλήκτρο εξωτερικής γραµµής

Πλήκτρο Αποκλειστικής

(Αναβοσβήνει)

αναµονής

Πλήκτρο CALL
(Αναβοσβήνει)

(SC.851+45)
(Οµιλείτε)

‹

Για τη δυνατότητα Εxclusive hold απαιτείται ο προγραµµατισµός του συστήµατος.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες απευθυνθείτε στον προµηθευτή του συστήµατος.

‹

Αν µία εξωτερική κλήση είναι σε κατάσταση Αποκλειστικής αναµονής, άλλοι εσωτερικοί αριθµοί δεν
µπορούν να ακυρώσουν τη θέση σε αναµονή.

Ανακαλείτε µία εξωτερική κλήση από την αναµονή (στην περίπτωση που η
συσκευή σας δεν διαθέτει πλήκτρα εξωτερικών γραµµών)
Ο αριθµός της εξωτερικής γραµµής
που επιθυµείτε να ανακαλέσετε

Πλήκτρο CALL

7

7

2

?

?

Πλήκτρο TRFR
(Για απάντηση εξωτερικής γραµµής
σε αναµονή)

Μεταφέρετε µία κλήση σε άλλο εσωτερικό αριθµό
Πλήκτρο HOLD

Εσωτερικός αριθµός

?

?

?

(Οµιλείτε)

(Ανακοινώνετε)
Πλήκτρο TRFR

‹

Aν η τηλεφωνική σας συσκευή διαθέτει πλήκτρο άµεσης επιλογής εσωτερικού (Direct Station SelectionDSS) ή για πρόσβαση σε λειτουργίες µε ένα πάτηµα (One-Touch) για τον εσωτερικό αριθµό που πρόκειται
να λάβει την κλήση, πιέζετε αυτό το πλήκτρο αντί για το πλήκτρο HOLD και τον εσωτερικό αριθµό (όπως
περιγράφεται στην ανωτέρω διαδικασία).
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Για πιο άνετη χρήση
“Mην ενοχλείτε” (Do Not Disturb-DND)
Πλήκτρο
DND/CONF

(Το χειρακουστικό
βρίσκεται στη θέση του)

‹

1

DND : Εισερχόµενη κλήση από εξωτερική γραµµή

2

DND : Εισερχόµενη κλήση από εσωτερική γραµµή

3

DND : Εισερχόµενη κλήση από εξωτερική & εσωτερική γραµµή

4

DND : Κλήση από µεταφορά

0

DND : Ακύρωση

Όταν προγραµµατίζεται η λειτουργία DND, η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου DND/CONF ανάβει και ο
χαρακτηριστικός τόνος εσωτερικής κλήσης αλλάζει.

Eκτροπή κλήσης (Call Forwarding-CFW) / Άµεση εκτροπή (Follow Me)
Πλήκτρο (επιλογής)
εκτροπής κλήσης
Κατάσταση
CFW

(SC.851+16)
Πλήκτρο CALL

8
2
3
4

8

8

Εσωτερικός
αριθµόςr

?
6

Κατειληµµένο /
∆εν απαντά
Άµεση εκτροπή
(Follow Me)
Άµεση

7
0

?

?

∆εν απαντά
Με ταυτόχρονο
κωδωνισµό
Ακύρωση

Είδος CFW

?

Πλήκτρο SPK

?

2

Εκτροπή όλων των κλήσεων

3

Εκτροπή µόνο των κλήσεων
από εξωτερικούς αριθµούς
Εκτροπή µόνο των κλήσεων
από εσωτερικούς αριθµούς

4

‹

Όταν προγραµµατίζεται η λειτουργία εκτροπής κλήσης, η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου
DND/CONF αναβοσβήνει και ο χαρακτηριστικός τόνος εσωτερικής κλήσης αλλάζει.

‹

Όταν χρησιµοποιείτε πλήκτρο (επιλογής) εκτροπής κλήσης, πιέζετε το πλήκτρο και περιµένετε να
ακυρωθεί η ρύθµιση Εκτροπής Κλήσης και στη συνέχεια ξαναπιέζετε το πλήκτρο για να
αποκαταστήσετε την προηγούµενη ρύθµιση Eκτροπής Κλήσης.

Eκτροπή κλήσης σε εξωτερικό αριθµό (Call Forward Οff-Premise)
Εξωτερικός αριθµός

Πλήκτρο CALL

7

1
8

3

Πλήκτρο
Εκτροπής
Κλήσης (σε
εξωτερικό
προορισµό)

6

0

Για ακύρωση

?
8

?
8

?

Πλήκτρο HOLD

(SC 851+17)
‹

Όταν προγραµµατίζεται η λειτουργία εκτροπής κλήσης, η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου
DND/CONF αναβοσβήνει και ο χαρακτηριστικός τόνος εσωτερικής κλήσης αλλάζει.

10

?
8

Πλήκτρο SPK

Πρόσθετες δυνατότητες
Έλεγχος έντασης
Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του κωδωνισµού πιέζοντας το πλήκτρο VOL^ ενώ η συσκευή
σας κουδουνίζει ή όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας πιέζοντας το πλήκτρο SPK και
πληκτρολογώντας 829.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας µε κωδωνισµό (RING mode)
(Bλ. Παραγρ. «Απάντηση κλήσης από εσωτερικό αριθµό»)
Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του µεγαφώνου του χειρακουστικού πιέζοντας το πλήκτρο
VOL ^ , έχοντας σηκωµένο το χειρακουστικό της συσκευής.
Υπάρχουν τρεις διαβαθµίσεις έντασης (Χαµηλή, Μεσαία, Υψηλή)
Οπτικές ενδείξεις
Η ενδεικτική λυχνία στην άνω δεξιά γωνία των ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών του IPC 100 θα ανάβει
κόκκινη για διαφορετικά είδη κλήσεων:
•
Κλήση από εσωτερικό αριθµό. Η συσκευή σας κουδουνίζει, το πλήκτρο CALL αναβοσβήνει κόκκινο και
στην οθόνη φαίνεται «FROM» (AΠΟ) και ο αριθµός/το όνοµα του καλούντος.
•
Κλήση από εξωτερικό αριθµό. Η συσκευή σας κουδουνίζει, στην οθόνη ενδέχεται να φαίνεται ο αριθµός/το
όνοµα του καλούντος ή το «RINGING» (ΚΩ∆ΩΝΙΣΜΟΣ).
•
Μήνυµα στην αναµονή.(Bλ. Παραγρ. «Ενεργοποιείτε την ενδεικτική λυχνία ύπαρξης φωνητικών
µηνυµάτων / ακούτε τα αποθηκευµένα φωνητικά µηνύµατα»)
•
Ενδέχεται να έχετε νέο φωνητικό µήνυµα
(Βλ. Οδηγίες Φωνητικού Ταχυδροµείου)
Στην οθόνη LCD των ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών του IPC 100 θα εµφανίζεται το όνοµα και ο αριθµός του
καλούντος για τις κλήσεις από εσωτερικούς αριθµούς και των εξωτερικών αριθµών (όπου αυτό είναι δυνατό).
Χειρακουστικό
Το µεγάφωνο του χειρακουστικού της συσκευής µε οθόνη του IPC 100 διαθέτει ενσωµατωµένο inductive
coupler και είναι συµβατό µε βοηθητικά ακουστικά που διαθέτουν τη ρύθµιση “T”.
Κωδωνισµός
H χροιά του κωδωνισµού δεν µπορεί να αλλαχθεί στις ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές του IPC 100.

Ο Τοµέας Επιχειρησιακών Επικοινωνιών της PHILIPS δηλώνει ότι αυτή η τηλεφωνική συσκευή του SOPHO IPC 100 πληρεί
τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/5/EC.
Για αντίγραφο της ∆ήλωσης Συµµόρφωσης, παρακαλούµε επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο http://www.sopho.philips.com/doc
ή απευθυνθείτε στη διεύθυνση που δίνεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Το παρόν εγχειρίδιο µπορεί να τροποποιηθεί και ο Τοµέας Επιχειρησιακών Επικοινωνιών της PHILIPS δεν οφείλει να παρέχει
νεώτερες εκδόσεις του.
Επιπλέον, ο Τοµέας Επιχειρησιακών Επικοινωνιών διατηρεί το δικαίωµα, χωρίς προηγουµένως να ειδοποιήσει, να αλλάξει το
σχεδιασµό του εξοπλισµού.
Καµία αναφορά δεν γίνεται ότι αυτό το εγχειρίδιο είναι πλήρες ή ακριβές και ο Τοµέας Επιχειρησιακών Επικοινωνιών δεν είναι
υπεύθυνος/υπόλογος για οποιαδήποτε σφάλµατα ή παραλείψεις. Σε καµία περίπτωση ο Τοµέας Επιχειρησιακών Επικοινωνιών
δεν είναι υπεύθυνος για κάθε τυχαία ή επακόλουθη βλάβη που σχετίζεται µε τη χρήση αυτού του εγχειριδίου.
Το έγγραφο αυτό περιέχει πληροφορίες που αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της PHILIPS. Με την επιφύλαξη κάθε
δικαιώµατος. Το παρόν ολικά ή µερικά δεν πρέπει να αντιγραφεί ή αναπαραχθεί χωρίς προηγουµένως την έγγραφη
συγκατάθεση του Τοµέα Επιχειρησιακών Επικοινωνιών.

Copyright © 2005 Επιχειρησιακών Επικοινωνιών της PHILIPS
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος
ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τοµέας Επιχειρησιακών Επικοινωνιών
Κηφισίας 44
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Εναλλακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού

Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα σήµανση είναι επικολληµένη στο προϊόν για να σας
υπενθυµίζει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα σε καµµία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται αστικά απόβλητα
Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των
καλωδίων, των βυσµάτων και των παρελκοµένων τους πρέπει να
διαχωρίζονται στην πηγή τους, ώστε να επιτρέπουν την απαραίτητη
επεξεργασία τους, µε τελικό στόχο την επαναχρησιµοποίηση ή αξιοποίησή
τους.
Τα προϊόντα αυτά πρέπει να διατίθενται σε καθορισµένες µονάδες µε τις
καλύτερες τεχνικές µεθόδους συλλογής, επεξεργασίας και εναλλακτικής
διαχείρισης.
Η ξεχωριστή επεξεργασία παρέχει τα εξής σηµαντικά πλεονεκτήµατα: τα
πολύτιµα υλικά µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν και έτσι
προλαµβάνεται η δηµιουργία αστικών αποβλήτων.
Η ενέργεια αυτή συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας.
Παρακαλούµε να ληφθεί υπ΄όψιν ότι µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο για
παράνοµη απόθεση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Με στόχο τη διευκόλυνση της ξεχωριστής συλλογής και της ασφαλού για το περιβάλλον
διαχείρισης των αποβλήτων, ο Τοµέας Επιχειρησιακών Επικοινωνιών της PHILIPS έχει συνάψει
συµφωνίες για τοπική συλλογή και εναλλακτική διαχείριση σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στην περίπτωση που επιθυµείτε να απαλλαγείτε από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό
σας, παρακαλούµε να απευθυνθείτε στη σχετική συµφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία σας.
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον Τοµέα Επιχειρησιακών Επικοινωνιών της ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΕΒΕ ή απευθυνθείτε στο δικτυακό τόπο www.sopho.philips.gr.

Για τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η διαχείριση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.
Αν δεν υφίσταται σχετική συµφωνία µε τον Τοµέα Επιχειρησιακών Επικοινωνιών της PHILIPS ή
µε τον προµηθευτή σας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές για περαιτέρω
πληροφορίες.

