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6 Εισαγωγή
INTRODUCTION Αγαπητοί πελάτες,

e
Οι µονάδες, οι οµάδες ή οι συνδέσεις που περιγράφονται σ’αυτό το βιβλίο οδηγιών έχουν κατα-
σκευαστεί µόνο για την ενδεικνυόµενη χρήση. Αν δεν είστε σίγουροι για τον ενδεικνυόµενο σκο-
πό χρήσεως του προϊόντος, πρέπει να έλθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας.

☞ Για να λειτουργήσει σαν τηλεφωνική συσκευή συστήµτος στην εσωτερική αρτηρία S0 του PBX
της AUERSWALD, η COMfort 2000 θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις: Το PBX
θα πρέπει να χρησιµοποιεί την έκδοση λογισµικού 1.4a ή µεταγενέστερη (ερώτηση σχετικά
µε την έκδοση µε την τηλεφωνική συσκευή, βλ. σελίδα 59). Αν αυτό δε συµβαίνει, πρέπει να εκτε-
λέσετε ανανέωση/ενηµέρωση του λογισµικού του PBX (βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX ).

Περιγραφή των Λειτουργιών και Σκοπός των Λειτουργιών
Η COMfort 2000 είναι µια τηλεφωνική συσκευή συστήµατος που έχει σχεδιαστεί για να συν-
δέεται στο PBX COMmander Basic της Auerswald. 
Χάρη σε λειτουργίες όπως ο τηλεφωνικός κατάλογος, η δυναµική επιλογή αριθµών και ο
κατάλογος καλούντων, η COMfort 2000 κάνει την καθηµερινή σας τηλεπικοινωνία εύκολη,
σύντοµη και άνετη. Εκτός από την πραγµατοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, η COMfort 2000
σας προσφέρει πολλές λειτουργίες, όπως η καταγραφή στοιχείων κλήσεων και η υπο-
στήριξη πολλών διαφορετικών λειτουργιών του συστήµατος. Η COMfort 2000 µπορεί να ρυθ-
µιστεί στις προσωπικές σας απαιτήσεις µε το συνοδευτικό λογισµικό για Η/Υ.
Η COMfort 2000 έχει αρθρωτή σχεδίαση. Η ελάχιστη σύνθεσή της αποτελείται από µια
µονάδα βάσης (COMfort 2000 Base) και µια µονάδα δέκτη (COMfort 2000 Handset). Το
πακέτο COMfort 2000 Plus περιλαµβάνει επιπλέον µια µονάδα επέκτασης πληκτρολογίου
(COMfort 2000 Xtension). Η τηλεφωνική συσκευή µπορεί να επεκταθεί βήµα-βήµα µε επι-
πλέον µονάδες. Παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας.

Περιγραφή Μονάδων
Μονάδα Βάσης (COMfort 2000 Base): Η µονάδα αυτή περιέχει τον πίνακα µε τα 12 πλήκ-
τρα επιλογής, την οθόνη απεικόνισης (µερικές σειρές) µε 6 πλήκτρα προγραµµατισµού και 10
πλήκτρα µε προκαθορισµένες λειτουργίες (“κατάλογος”, “έξοδος”, κ.ο.κ.). Τα πλήκτρα προ-
γραµµατισµού διαθέτουν LED µε τρία χρώµατα, ενώ τα πλήκτρα λειτουργιών “κατάλογος”,
“τηλεφωνικός κατάλογος”, “αποσιώπηση µικροφώνου”, “µεγάφωνο” και “άγκιστρο” είναι εφο-
διασµένα µε LED ενός χρώµατος. 
Μονάδα ∆έκτη (COMfort 2000 Handset): Η µονάδα αυτή περιέχει το µεγάφωνο της µονά-
δας λειτουργίας “χωρίς χέρια”, τον διακόπτη αγκίστρου µε την µορφή επαφής, τις συνδέσεις
της συσκευής και την σύνδεση µε την µονάδα βάσης. Η µονάδα δέκτη µπορεί να τοποθετηθεί
είτε στην δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά της µονάδας βάσης. Αυτό εξυπηρετεί και τους αρι-
στερόχειρες και τους δεξιόχειρες. Υποστηρίζει µε τον καλύτερο τρόπο την εργονοµία για τις
συνηθισµένες κινήσεις αριστερόχειρων και δεξιόχειρων.
Μονάδα επέκτασης πληκτρολογίου (COMfort 2000 Xtension): Στην µονάδα αυτή υπάρ-
χουν 10 ελεύθερα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών µε LED τριών χρωµάτων, κάθε
ένα από τα οποία έχει 2 επίπεδα λειτουργίας. Τα πλήκτρα έχουν πεδία αναγραφής λειτουρ-
γιών. Η COMfort 2000 µπορεί να επεκταθεί µε, κατά µέγιστο, πέντε από αυτές τις µονάδες
επέκτασης πληκτρολογίου. Οι µονάδες αυτές συνδέονται µε τη βοήθεια ενός συστήµατος αρ-
τηρίας. Οι διευθύνσεις των µονάδων ανατίθενται αυτόµατα. Αν ανταλλάξετε τις µονάδες την
µία κάτω από την άλλη, αυτές διατηρούν τις διευθύνσεις τους στην αλυσίδα της αρτηρίας
καθώς και τις προγραµµατισµένες λειτουργίες τους.
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Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά
Υποστηριζόµενα χαρακτηριστικά ISDN
� Υποστηρίζονται όλα τα χαρακτηριστικά ISDN του COMmander Basic

Ενοποιηµένη διεπαφή (λειτουργίες ISDN controller για Η/Υ)
� ∆ιεπαφή USB για σύνδεση µε τον Η/Υ 
� Λογισµικό RVS-COM® Lite που περιέχει

- αποστολή και λήψη fax οµάδων 3 και 4 
- αυτόµατο τηλεφωνητή
- λειτουργία τηλεφωνικής συσκευής
- µεταφορά αρχείων Euro File
- πρόσβαση στο Internet µέσω ∆ικτύου Επιλογής (Internet by Call)
- πρόγραµµα τερµατικού
- modem ISDN (ιδεατές θύρες COM)
- λογισµικό πρόσβασης T-Online

Λειτουργίες ασφαλείας
� Προστασία µε συνθηµατικό (Password)

Κόστος Ελέγχου
� Καταγραφή κόστους της τελευταίας κλήσεως και όλων των κλήσεων
� Μπορούν αν διαµορφώνονται τα τιµολόγια χρέωσης

Τηλεφωνικός κατάλογος
� Εγγραφές στον τηλεφωνικό κατάλογο µέχρι 400 τηλεφωνικούς αριθµούς µε ονόµατα
� Επιπλέον πρόσβαση στην εσωτερική µνήµη επιλογής σύντοµου κώδικα του PBX µε όνοµα 

καθώς και µε τον εσωτερικό αριθµό 
� Αριθµός σε όνοµα
� Επανάκληση των τελευταίων 30 τηλεφωνικών αριθµών
� Λίστα των τελευταίων 30 ανεπιτυχών κλήσεων µε τηλεφωνικό αριθµό, όνοµα (αν έχει 

αποµνηµονευτεί στο COMfort 2000), ηµεροµηνία και ώρα 
� Λίστα των τελευταίων 30 επιτυχών κλήσεων (εισερχόµενες και εξερχόµενες) µε τηλεφωνικό 

αριθµό, όνοµα (αν έχει αποµνηµονευτεί στο COMfort 2000), ηµεροµηνία και ώρα
� Μέχρι 100 αριθµούς σύντοµου κώδικα σαν προγραµµατιζόµενα πλήκτρα 1)

Οθόνη απεικόνισης
� LCD γραφικών µε 120 x 32 pixels
� Οι ρυθµίσεις φαίνονται στην οθόνη σαν σύµβολα ή σαν κείµενο
� Ενδειξη ώρας και ηµεροµηνίας
� Ενδειξη χρέωσης κλήσεως και µονάδων
� Ενδειξη των λειτουργιών των πλήκτρων λογισµικού ανάλογα µε το περιεχόµενο

Περίβληµα
� Αρθρωτή θήκη
� Μεταβλητή διαµόρφωση της συσκευής και της επέκτασης πληκτρολογίου, καθώς και για την 

εργονοµική προσαρµογή αριστερόχειρων και δεξιόχειρων
� Επέκταση µε µέχρι 5 επεκτάσεις πληκτρολογίου
� ∆υνατοί διαφορετικοί χρωµατικοί συνδυασµοί

1. Το πεδίο ένδειξης κατειληµµένου, οι λειτουργίες και τα πλήκτρα ταχείας κλήσεως υπάρχουν µόνο στις µονάδες
επέκτασης πληκτρολογίου COMfort 2000 Xtension. Η COMfort 2000 µπορεί να επεκταθεί κατά µέγιστο µε 5 µονάδες
επέκτασης πληκτρολογίου. Σε κάθε µονάδα υπάρχουν 10 πλήκτρα µε 2 επίπεδα. Κάθε πλήκτρο προγραµµατίζεται
ελεύθερα µε διάφορες λειτουργίες και έχει ένα LED τριών χρωµάτων για σηµατοδοσία των καταστάσεων του
συνδροµητή, της γραµµής Κέντρου ή της λειτουργίας.
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Χαρακτηριστικά της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος
� Πλήκτρα ταχείας επιλογής και πεδία ένδειξης κατειληµµένου για ένδειξη της κατάστασης του 

συνδροµητή 1)

� Πλήκτρα γραµµής Κέντρου µε ένδειξη κατάστασης των γραµµών Κέντρου (εξωτερικών θυρών 
S0) 1)

� Ενδειξη των λειτουργιών πόρτας και µεταγωγής του PBX στην οθόνη και στα πλήκτρα 
λειτουργιών 1)

� Πλήκτρα λειτουργιών για τον έλεγχο των λειτουργιών του PBX 1)

� Λειτουργία οµάδων, πλήκτρο εγγραφής µελών των οµάδων 1)

� Λειτουργία µακροεντολών, επεξεργασία πολύπλοκων λειτουργιών µε πίεση ενός πλήκτρου 1)

� Απ’ευθείας µεταγωγή κλήσεως αναζήτησης µε πλήκτρα επιλογής 1)

� Εξη πλήκτρα λογισµικού προγραµµατιζόµενα ανάλογα µε την λειτουργία για ειδικές λειτουργίας 
της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος

� Λειτουργία σηµειοµατάριου για καταγραφή τηλεφωνικών αριθµών κατά την διάρκεια µιας 
κλήσεως (memo)

� Υπενθύµιση ραντεβού
� Κατάλογος κλήσεων προς πραγµατοποίηση
� Προγραµµατιζόµενη αυτόµατη λειτουργία µεγαφώνου - ακουστικού για εσωτερικές κλήσες 

(InterCom)
� Ανακοινώσεις στις συσκευές συστήµατος (InterCom)
� Αυτόµατη ανανέωση/ ενηµέρωση λογισµικού
� Απεικόνιση του καλούµενου τηλεφωνικού αριθµού µε όνοµα

Επιπλέον χαρακτηριστικά της Comfort
� ∆υναµική Επιλογή Αριθµών, αυτόµατη επανάκληση (πέρα από την κλήση ISDN CCBS αν η 

γραµµή Κέντρου είναι κατειληµµένη)
� Σηµατοδοσία DTMF κατά τη διάρκεια της κλήσεως
� Προετοιµασία επιλογής αριθµού/ διόρθωση επιλογής αριθµού
� 8 σκοποί κουδουνισµού, δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικών σκοπών µε το συνοδευτικό 

λογισµικό
� Λειτουργία µεγαφώνου/ ‘χωρίς χέρια”
� ∆υνατότητα ρύθµισης της έντασης των σκοπών κουδουνισµού, του ακουστικού και του 

µεγαφώνου
� Αποσιώπηση του µικροφώνου
� Ξεχωριστή σύνδεση του ακουστικού, µπορεί να ενεργοποιηθεί
� Ανετο συνοδευτικό λογισµικό για Η/Υ για την διεχείριση και τον χειρισµό
� ∆ιεπαφή USB για επικοινωνία δεδοµένων και προγραµµατισµό
� Μνήµη Flash EPROM για το εσωτερικό λογισµικό και για την διαµόρφωση
� Αποµακρυσµένη διαµόρφωση της τηλεφωνικής συσκευής

Πληροφορίες για το Βιβλίο Οδηγιών 
Αυτό το βιβλίο οδηγιών περιέχει µε κάθε λεπτοµέρεια την χρήση της συσκευής COMfort
2000.

Χρήση του Βιβλίου Οδηγιών
Αυτό το βιβλίο οδηγιών ταξινοµεί τις επεξηγήσεις σύµφωνα µε ορισµένα είδη ερωτήσε-
ων. Π.χ. στην περίπτωση που κουδουνίζει η τηλεφωνική συσκευή στο διπλανό δωµάτιο
και θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, το κεφάλαιο Θέλετε να δεχτείτε µια Κλήση, σελίδα
26, σίγουρα θα σας βοηθήσει.



9 Εισαγωγή

Για να πάρετε γρήγορα και προσεκτικά ορισµένες πληροφορίες, το βιβλίο οδηγιών προ-
σφέρει διάφορες βοήθειες και κατευθυντήριες γραµµές:
� Τα περιεχόµενα στη σελίδα 3 δίνουν µια ιδέα για τα περιεχόµενα και την οργάνωση αυτού του 

βιβλίου οδηγιών.
� Στο κείµενο γίνονται παραποµπές σε άλλα κεφάλαια ή εικόνες µε την βοήθεια διατσαυρώσεων. 

Αυτές αναφέρονται στο αντίστοιχο θέµα.
� Στην αριστερή πλευρά των σελίδων επαναλαµβάνονται οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων. Στην 

δεξιά πλευρά επαναλαµβάνονται οι επικεφαλίδες της παραγράφου.

Σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το Βιβλίο Οδηγιών

Σύµβολα των LED που χρησιµοποιούνται σε αυτό το Βιβλίο Οδηγιών
� Το LED αναβοσβύνει ή είναι αναµµένο. Αν το χρώµα του LED είναι σηµαντικό, αναφέρεται η σηµασία του.

� Το LED είναι αναµµένο. Αν το χρώµα του LED είναι σηµαντικό, αναφέρεται η σηµασία του.

e
Το σήµα κινδύνου δείχνει µια σηµαντική συµβουλή. Πρέπει να φροντίσετε 
απολύτως ώστε να αποφύγετε ζηµίες σε συσκευές ή ακόµη και σε 
πρόσωπα.

☞ Το χέρι δίνει επιπλέον συµβουλές. Αυτές παραπέµπουν σε περιπτώσεις 
που συχνά αγνοούνται και κατά συνέπεια οδηγούν σε παρανοήσεις και 
περισσότερη έρευνα για σφάλµατα.



10 Πρώτα Βήµατα
FIRST STEPS

Συναρµολόγηση της Τηλεφωνικής Συσκευής

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να συναρµολογηθούν οι διαφο-
ρετικές µονάδες της COMfort 2000 και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνουν οι συν-
δέσεις των καλωδίων.
Η µονάδα κεφαλής της COMfort 2000 µπορεί να ενωθεί στην
δεξιά ή στην αριστερή πλευρά, για αριστερόχειρες ή δεξιόχει-
ρες. Συνήθως οι µονάδες επέκτασης πληκτρολογίου συνδέο-
νται στην αντίστοιχη αντίθετη πλευρά. (Υπάρχουν και άλλες
δυνατές διαµορφώσεις µονάδων εκτός από αυτές που περι-
γράφονται εδώ. Το µήκος του καλωδίου περιορίζει την ποικιλία
των προαιρέσεων). Στις εικόνες της επόµενης σελίδας οι µονά-
δες κεφαλής έχουν ενωθεί στην αριστερή πλευρά.

Για την συναρµολόγηση τοποθετείτε τις µονάδες κοντά και δί-
πλα - δίπλα, µε την πρόσοψη να βλέπει προς τα κάτω. Για να
συνδέσετε τις δύο µονάδες χρησιµοποιείτε τα εσώκλειστα (µι-
κρό και µεγάλο) συνδετικά. Εισάγετε τα συνδετικά στις θέσεις
που υποδεικνύονται µε τα βέλη (βλ. Εικ. 3).
Πιέζετε το µεγάλο συνδετικό ανάµεσα στις δύο µονάδες, όπως
φαίνεται στην Εικ. 2. Το συνδετικό θα έχει τη σωστή θέση αν και
οι δύο γλωσσίδες (κάτω µέρος Εικ.2) βρίσκονται στο αυλάκι,
και αν και τα δυο ευέλικτα αυτάκια µπουν στη θέση τους κάνο-
ντας ένα κλικ.
Πιέζετε στη συνέχεια το µικρό συνδετικό µεταξύ των δυο µονά-
δων για να συνδεθεί, όπως φαίνεται στην Εικ. 1. Το συνδετικό
θα έχει τη σωστή θέση αν και τα δυο αυτάκια µπουν στη θέση τους κάνοντας ένα κλικ.

Εικ. 1

Εικ. 2
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µικρό συνδετικό.
Βλ.και Εικ.1

µεγαλύτερο συν-
δετικό.Βλ.και Εικ.2

Εικ. 3: Σύνδεση 
µονάδας κεφαλής
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Σύνδεση του Ακουστικού της Μονάδας COMfort 2000 Handset και του ∆έκτη
Για τη σύνδεση της µονάδας ακουστικού µε την µονάδας βάσης χρειάζεστε το χονδρό
καλώδιο που έχει βύσµα western 8 ακροδεκτών και στα δυο άκρα του. Τοποθετείτε το
ένα βύσµα western στην µεγαλύτερη υποδοχή της µονάδας ακουστικού και το άλλο στην
υποδοχή µε την ένδειξη "handset/ receiver" (ακουστικό/ δέκτης) στην πλευρά της µονά-
δας βάσης (Εικ. 3, σελ. 10).
Το σπιράλ καλώδιο του δέκτη έχει στα άκρα του ένα κοντό και ένα µακρύ τµήµα. Εισάγε-
τε το βύσµα western του κοντού άκρου στην υποδοχή που βρίσκεται στην κάτω πλευρά
του ακουστικού. Το άλλο βύσµα του σπιράλ καλωδίου εισάγεται στην µικρότερη πλευρά
της µονάδας ακουστικού. Εισάγετε το καλώδιο στο κανάλι καλωδίων της µονάδας ακου-
στικού.

Σύνδεση της Μονάδας Επέκτασης Πληκτρολογίου COMfort 2000 Xtension 
Για τη σύνδεση της µονάδας επέκτασης πληκτρολογίου µε την µονάδα βάσης χρειάζεστε
το λεπτό καλώδιο µε τα βύσµατα western 4 και 6 ακροδεκτών και στα δύο άκρα του.
Εισάγετε το ασύµµετρο βύσµα western (ο µοχλός ασφάλισης τοποθετείται στο πλευρό
του βύσµατος) στη µεγαλύτερη υποδοχή της µονάδας επέκτασης πληκτρολογίου και το
άλλο βύσµα western στην υποδοχή µε την ένδειξη "Key Extension right (or left)" (∆εξιά
(ή αριστερή) Επέκταση Πληκτρολογίου) της µονάδας βάσης (βλ. Εικ.4). Οι επιπλέον
µονάδες επέκτασης πληκτρολογίου δεν συνδέονται απ’ευθείας µε την µονάδα βάσης.
Θα συνδεθούν στην υπάρχουσα δεύτερη υποδοχή της επόµενης µονάδας.

☞ Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια θα βρίσκονται µέσα στις εγκοπές που βρίσκονται
στο πίσω µέρος των µονάδων (βλ. Εικ.4) και δεν κρέµονται έξω.
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Εικ. 4: Σύνδεση της µονάδας
επέκτασης πληκτρολογίου



12 Συναρµολόγηση της Τηλεφωνικής Συσκευής

Τοποθέτηση της ετικέτας στην Μονάδα Επέκτασης Πληκτρολογίου
Για να αλλάξετε την ετικέτα λυγίζετε
το ευέλικτο πλαστικό κάλυµµα µε
τον αντίχειρα και τον δείκτη του χε-
ριού σας και την βγάζετε έξω (βλ.
Εικ.5). Τοποθετείτε την νέα ετικέτα
και τοποθετείτε πάλι το κάλυµµα.

Σύνδεση Μονάδας Κεφαλής
Για τη σύνδεση µονάδας κεφαλής (π.χ. του COMfort Headset της Auerswald), συνδέετε
το βύσµα western της µονάδας κεφαλής στην υποδοχή της COMfort 2000 µε την ένδειξη
"Headset" (Εικ. 6).

☞ Για να χρησιµοποιήσετε την µονάδα κεφαλής για πραγµατοποίηση κλήσεων, θα πρέπει
να ενεργοποιήσετε την λειτουργία µονάδας κεφαλής (βλ. σελίδα 75).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Εικ. 5: Τοποθέτηση ετικέτας
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Εικ. 6: Σύνδεση µονάδας
κεφαλής
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Σύνδεση της Τηλεφωνικής Συσκευής µε το PBX και Τροφοδοσία
Το φις τροφοδοσίας της COMfort 2000 – σύνδεση µε ηλεκτρική ενέργεια – συνδέει και
την τηλεφωνική συσκευή (χονδρό καλώδιο) µε την πρίζα τοίχου ISDN (µικρό καλώδιο)
(Εικ. 7).
� Συνδέετε το χονδρό καλώδιο στην υποδοχή της COMfort 2000 µε την ένδειξη "S0

port PABX/power supply“ (Θύρα S0 του PBX/ τροφοδοσία).
� Συνδέετε το µικρό καλώδιο σε πρίζα τοίχου ISDN η οποία συνδέεται µε την εσωτερι-

κή αρτηρία S0 του PBX.
� Το φις τροφοδοσίας µπορεί τώρα να συνδεθεί µε πρίζα παροχής 230V εύκολης πρό-

σβασης.
Στη συνέχεια η COMfort 2000 πραγµατοποιεί µόνο του δοκιµή. Τα LED φωτίζουν. Εµφα-
νίζεται το µήνυµα "COMfort 2000" και η έκδοση λογισµικού της τηλεφωνικής συσκευής.
Ξεκινά τη στιγµή αυτή µια ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της COMfort 2000 και του
PBX.

☞ Για να λειτουργήσει η COMfort 2000, θα πρέπει το PBX της Auerswald να είναι
συνδεδεµένο µε τα 230V.
Η λειτουργία της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος COMfort 2000 σε εσωτερική
αρτηρία S0 του COMmander Basic πραγµατοποιείται µόνο αν το PBX της Auer-
swald έχει έκδοση λογισµικού 1.4a ή µεταγενέστερη (ερώτηση µέσω τηλεφωνικής
συσκευής: βλ. σελ. 59). Αν αυτό δε συµβαίνει, θα πρέπει να ανανεώσετε/ ενηµερώ-
σετε το λογισµικό του PBX σας. (βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX).

Υποχρεωτικές Ρυθµίσεις
Οταν πραγµατοποιείτε σύνδεση για πρώτη φορά στο PBX, δεν έχουν ακόµη εισαχθεί
στην COMfort 2000 η γλώσσα του χρήστη και ένας συνδροµητής (MSN). Στην περίπτω-
ση αυτή και µετά από µερικά δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα ζητηθούν αυτές οι εγγραφές.
Πρώτα θα σας ζητηθεί η γλώσσα του χρήστη της COMfort 2000:
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Μετά τη επιλογή της γλώσσας θα σας ζητηθεί ο δικό σας εσωτερικός αριθµός (MSN).
Αυτός ο εσωτερικός αριθµός θα πρέπει να είναι ο ίδιος µε τον αριθµό που βάλατε στο
πρόγραµµα διαµόρφωσης του PBX.

☞ Θα πρέπει να αναθέτετε κάθε εσωτερικό αριθµό σε µια µόνο συσκευή ISDN συνδε-
δεµένη στην εσωτερική αρτηρία S0 του PBX.
Αν υπάρχει όνοµα που να αναγνωρίζεται στην διαµόρφωση του PBX, αυτό θα εµφανίζε-
ται αυτόµατα στην δεύτερη σειρά.

Τεχνικά ∆εδοµένα
Τάση τροφοδοσίας 230 V περίπου +/-10%, 50 Hz, τροφοδοσία µε φις

Κατανάλωση τυπική 4 VA, µέγιστη 10 VA (µε σύνδεση 5 µονάδων επέκτασης πληκτρ.)

Σύνδεση µε το σύστηµα εσωτερική θύρα S0 του COMmander Basic

Σύνδεση µε Η/Υ διεπαφή USB

Απεικονίσεις LCD, 120 x 32 pixel, LED, µερικώς πολύχρωµα

Πλήκτρα πληκτρολόγιο, 10 πλήκτρα λειτουργιών, 6 πλήκτρα λογισµικού, 10 
προγραµµατζόµενα πλήκτρα (µόνο στην COMfort 2000 plus)

Περίβληµα ABS-V0, αντοχή σε UV (υπεριώδες)

Χρώµατα λευκό (ανοιχτό γκρι), σκούρο γκρ, σκούρο µπλε

Μέγεθος (Πλ x Μκ x Υψ) 200 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000) 
255 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000 plus)

Βάρος περίπου 900 g (COMfort 2000) 
περίπου 1100 g (COMfort 2000 plus)

Θερµοκρασία περιβάλλοντος από 0 µέχρι 40°C

Ασφάλεια CE

� ������� Επιλέγετε γλώσσα.

� Εισάγετε τον εσωτερικό αριθµό 
µε το πληκτρολόγιο.

�

Για τον αριθµό αυτό έχετε βάλει 
στην διαµόρφωση του PBX το 
όνοµα Ernst Müller.

Επιβεβαίωση της εγγραφής.

Η τηλεφωνική συσκευή είναι 
τώρα έτοιµη για χρήση.
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Τοποθέτηση και Καθαρισµός της Συσκευής
Η COMfort 2000 θα πρέπει να τοποθετείται πάνω σε µη ολισθηρό υπόθεµα. Είναι πιθα-
νό κάποια πλαστικά ή χρώµατα που χρησιµοποιούνται στα έπιπλα να προκαλέσουν
βλάβη στα ποδαράκια της συσκευής. Αυτή η χηµική αντίδραση ίσως προκαλέσει βλάβη
στην επιφάνεια των επίπλων. Ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει ευθύνη για αυτό το εί-
δος ζηµιών.
Η COMfort 2000 πρέπει να προστατεύεται από βρωµιά, σκόνη και υγρασία. Αν χρειάζε-
ται καθαρισµός του περιβλήµατος, το κάλυµµα σκουπίζεται ελαφρώς µε βρεγµένο πανί
ή χρησιµοποιείστε αντιστατικό ύφασµα. Πρέπει να είσαστε σίγουροι ότι δεν µπαίνει υ-
γρασία µέσα στη θήκη.
Θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω συµβουλές ασφαλείας.

Προφυλάξεις Ασφαλείας
Θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω συµβουλές κάθε φορά που τοποθετείτε, συν-
δέετε ή χρησιµοποιείτε την τηλεφωνική συσκευή:
� ∆ιαβάστε το βιβλίο οδηγιών και κρατήστε για αναφορά. Ο προµηθευτής σας µπορεί

να απαντήσει σε επιπλέον ερωτήσεις. ∆εν υπάρχουν µέσα στη θήκη τµήµατα που να
µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Η θήκη δεν πρέπει να ανοίγεται!

� Ποτέ δεν πρέπει να ακουµπάτε τις επαφές των βυσµάτων µε αιχµηρά, µεταλλικά ή
υγρά αντικείµενα.

� Πρέπει να αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε άµεσο ηλιακό φως ή σε
άλλες πηγές θερµότητας.

� Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από υγρασία, σκόνη, διαβρωτικά υγρά ή
ατµό.

� Πρέπει να αποφεύγετε η τοποθέτηση της συσκευής µέσα σε ισχυρά ηλεκτροµαγνη-
τικά πεδία (ηλεκτρικούς κινητήρες, κινητά τηλέφωνα, συσκευές τηλεόρασης, video,
ραδιόφωνα και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές). Είναι πιθανή η υποβάθµιση της ποιό-
τητας οµιλίας.

� Τα φις θα πρέπει να συνδέονται µόνο σε κατάλληλες υποδοχές τοίχου. Ποτέ δεν
πρέπει να τροποποιείτε τα φις των συνδετικών καλωδίων.

� Η συσκευή δεν θα πρέπει να τραβιέται από τα καλώδια.
� Η τηλεφωνική συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε υγρά περιβάλλοντα (λου-

τρά).
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DESCRIPTION OF THE TELEPHONE OPERATION

Περιγραφή Πλήκτρων

Πλήκτρο Εξόδου
� Χάρη στο πλήκτρο αυτό µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να ακυρώσετε έναν κατάλογο

που έχετε ανοίξει, καθώς και την επιλογή που έχετε πραγµατοποιήσει. Η τηλεφωνική συ-
σκευή θα επιστρέψει στην κατάσταση ηρεµίας. Αν η ρύθµιση δεν τελείωσε σωστά, οι
αντίστοιχες πληροφορίες δεν θα αποµνηµονευθούν. 
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Abb. 1/Εικ. 8: Πλήκτρα και Οθόνη

� Πεδίο Πλήκτρων επιλογής (βλ. σελίδα 18)

� Πλήκτρο άγκιστρο µε LED (αντικαθ. τον µηχανικό διακόπτη άγκιστρου, βλ. σελ. 18)

� Πλήκτρο κλήσης οπισθοαναφοράς (βλ. σελίδα 18)

� Πλήκτρα καταλόγου µε LED (βλ. σελίδα 17)

� Πλήκτρο εξόδου (βλ. σελίδα 16)

� Πλήκτρο επανάκλησης (βλ. σελίδα 17)

� Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου µε LED (βλ. σελίδα 17)

� Πλήκτρο ελέγχου έντασης ήχου +/- (βλ. σελίδα 17)

� Πλήκτρο µικροφώνου για αποσιώπηση µε LED (βλ. σελίδα 17)

� Πλήκτρο µεγαφώνου µε LED (βλ. σελίδα 17)

� 10 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών µε ένα LED το κάθε ένα (βλ.σελίδα 22. 
Μόνο µε την προαιρετική µονάδα επέκτασης πληκτρολογίου- υπάρχει στην 
COMfort 2000 Plus)
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Πλήκτρο Καταλόγου
� Αν χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο καταλόγου θα πάρετε έναν κατάλογο όπου µπορείτε να

εργαστείτε σε διάφορες λειτουργίες. Είναι δυνατές ρυθµίσεις της τηλεφωνικής συσκευής
καθώς και ρυθµίσεις χρήστη του PBX.
Το πλήκτρο καταλόγου ξεκινά την διαµόρφωση της τηλεφωνικής συσκευής (σελίδα 77),
την ρύθµιση των ελεύθερα προγραµµατιζόµενων πλήκτρων (σελίδα 83), ορισµένες λει-
τουργίες για τον συντονισµό της τηλεφωνικής συσκευής µε το PBX (σελίδα 68), καθώς
και την αναζήτηση πληροφοριών (σελίδα 59). Κάθε χρήση του πλήκτρου διακόπτει τυ-
χόν ανοιχτούς καταλόγους και µετάγει την επιστροφή στον κύριο κατάλογο. Αν η τηλε-
φωνική συσκευή βρίσκεται σε κάποιον από τους επιλεγµένους καταλόγους, ανάβει το
LED που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο.

Πλήκτρο Επανεπιλογής
� Η πίεση του πλήκτρου αυτού ανοίγει την Μνήµη Επανεπιλογής. Αποµνηµονεύονται οι

τηλεφωνικοί αριθµοί που έχουν κληθεί πρόσφατα (κατά µέγιστο 30) µαζί µε την ώρα και
την ηµεροµηνία. Αυτοί οι τηλεφωνικοί αριθµοί µπορούν να ξεχωρίσουν και να επιλεγούν
απ’ευθείας µε σήκωµα του ακουστικού. Αν την στιγµή που πιέζεται το πλήκτρο και το
ακουστικό είναι σηκωµένο, επιλέγεται αυτόµατα ο τηλεφωνικός αριθµός που επιλέγη
τελευταίος.

Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου
� Το πλήκτρο αυτό ανοίγει τον τηλεφωνικό κατάλογο για επιλογή, αλλαγή και δηµιουργία

νέας εγγραφής. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο, παίρνετε τον κατάλογο “νέα
εγγραφή”. Αν ενεργοποιηθεί ο τηλεφωνικός κατάλογος, ανάβει το LED που βρίσκεται
δίπλα στο πλήκτρο.

Πλήκτρα Συν/ Πλην
�
�

Τα πλήκτρα αυτά ρυθµίζουν - ανάλογα µε την κατάσταση της τηλεφωνικής συσκευής -
την ένταση ήχου του ακουστικού (όταν σηκώνετε το ακουστικό), του µεγαφώνου (αν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία “χωρίς χέρια”) ή τον κουδουνισµό (κατά την διάρκεια του κου-
δουνισµού ή κατά την ρύθµιση της µελωδίας κουδουνισµού, βλ. σελίδα 80).

Πλήκτρο Αποσιώπησης Μικροφώνου
� Το πλήκτρο αυτό απενεργοποιεί τα µικρόφωνα στο ακουστικό, στην βασική µονάδα και

στο ακουστικό κεφαλής κατά την διάρκεια ενεργής σύνδεσης, προκειµένου να ρωτήσετε
κάτι σε κάποιον άλλο στο γραφείο. Αν το πιέσετε πάλι, το πλήκτρο αυτό θα ενεργο-
ποιήσει και πάλι τα µικρόφωνα αυτά. Κατά τη διάρκεια της αποσιώπησης ανάβει το LED
που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο αυτό (βλ. σελίδα 25).

Πλήκτρο Μεγαφώνου
	 Αν θέλετε και κάποιος άλλος στο δωµάτιο να ακούει την συνοµιλία σας, µπορείτε να

ανοίξετε το µεγάφωνο και να ενεργοποιήσετε το µικρόφωνο στην µονάδα βάσης µε
πίεση του πλήκτρου µεγαφώνου (βλ. σελίδα 24).
Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία “χωρίς χέρια”, θα ανάψει το LED που βρίσκεται δίπλα στο
πλήκτρο. Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ακρόασης (ενεργοποιούνται το µεγάφωνο στο
ακουστικό και το µικρόφωνο στο ακουστικό κεφαλής), θα αναβοσβήνει το LED που
βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο αυτό.
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Πλήκτρο Αγκίστρου

 Το πλήκτρο αυτό αντικαθιστά τον µηχανικό διακόπτη αγκίστρου. Χρειάζεται προκειµένου

να µπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις µε ακουστικό κεφαλής (σελίδα 25). Αν υπάρχει
σύνδεση µε το PBX (π.χ. κατά τη διάρκεια µιας κλήσης), ανάβει το LED που βρίσκεται
δίπλα στο πλήκτρο αυτό. Αν κληθεί η τηλεφωνική συσκευή, το LED θα αναβοσβήνει.

Πλήκτρο R
� Το πλήκτρο αυτό είναι το πλήκτρο κλήσεως οπισθοαναφοράς. Κανονικά αντικαθίσταται

από τα πλήκτρα λογισµικού αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για εισαγωγή κλήσεως
αναζήτησης.

Πεδίο Πλήκτρων Επιλογής

�
Με το πεδίο πλήκτρων επιλογής µπορείτε να εισάγετε ψηφία καθώς και γράµµατα (ή δια-
φορετικά σύµβολα, βλ. πίνακα).

Αν θέλετε να γράψετε ένα κείµενο, η COMfort 2000 µετάγεται αυτόµατα από την είσοδο
ψηφίων στην είσοδο γραµµάτων. Π.χ. αν θέλετε να κάνετε µια εγγραφή στον τηλεφωνικό
κατάλογο ή αν θέλετε να ρυθµίσετε ένα πλήκτρο επιλογής σύντοµου κώδικα µε όνοµα:
Εισάγετε γράµµατα, αριθµούς ή άλλα διαφορετικά σύµβολα πιέζοντας τα αντίστοιχα
πλήκτρα ψηφίων µια φορά ή περισσότερες φορές. Π.χ. αν πιέσετε το πλήκτρο � τρεις
φορές θα πάρετε το τρίτο γράµµα του πλήκτρου, ένα “L“. Στην οθόνη θα εµφανίζεται επι-
πλέον το σύµβολο � ή �. Αν πιέσετε το πλήκτρο λογισµικού που βρίσκεται δίπλα στο
σύµβολο αυτό, µπορείτε να αλλάξετε από πεζά γράµµατα σε κεφαλαία και αντίστροφα.

Κεφαλαία Γράµµατα Πεζά Γράµµατα

 1 - / +

� A B C 2 Ä @ Æ Å Ç a b c 2 ä @ æ å á à â ç

� D E F 3 É d e f 3 é è ê ë

� G H I 4 g h i 4 ì í î ï

� J K L 5 j k l 5

� M N O 6 Ö m n o 6 ö ñ ó ò ô

� P Q R S 7 ß p q r s 7 ß

� T U V 8 Ü t u v 8 ü ú ù û ÿ

� W X Y Z 9 w x y z 9

� κενό 0 . , : ; ’ “ ? ¿ ! ¡ _

� * ( ) [ ] < = > « » ^ ‘ ~ { }

� # % & § £ $ �
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Παράδειγµα για την εισαγωγή ονόµατος (π.χ. στον τηλεφωνικό κατάλογο):

Επιπλέον, µπορείτε να εισάγετε τον αρχικό χαρακτήρα ή το πλήρες όνοµα και να
αναζητήσετε εγγραφές στον τηλεφωνικό κατάλογο της COMfort 2000. Αν πιέσετε µία ή
περισσότερες φορές ένα πλήκτρο αριθµού, αφού έχετε πιέσει το πλήκτρο τηλεφωνικού
καταλόγου, η COMfort 2000 θα αναγνωρίσει έναν χαρακτήρα και θα µεταβεί στην πρώτη
εγγραφή που αρχίζει από το αντίστοιχο πρώτο γράµµα. Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 16
γράµµατα. Μπορείτε επίσης να το ακυρώσετε µε το πλήκτρο λογισµικού διαγραφής (�).
Αν δείτε τέσσερις φορές “-”αντί για τον αριθµό στην κάτω σειρά της οθόνης, δεν βρέθηκε
εγγραφή µε την σειρά χαρακτήρων που δώσατε.

��
Εισάγετε τον πρώτο χαρακτήρα (π.χ. 
το “Κ” για το όνοµα “Karl”).

�
Αλλάζετε στην “χρήση πεζών 
γραµµάτων”.

� Εισέγετε τον δεύτερο χαρακτήρα “a”.

��� Εισέγετε τον τρίτο χαρακτήρα “r”.

��� Εισάγετε τον τέταρτο χαρακτήρα “l”.

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.
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Παράδειγµα αναζήτησης ονόµατος στον τηλεφωνικό κατάλογο:

Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα και αντίστοιχα εικονίδια
� Στα δεξιά και στα αριστερά της οθόνης υπάρχουν 6 πλήκτρα χωρις όνοµα, τα προγραµ-

µατιζόµενα πλήκτρα. Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από την κατάσταση
της τηλεφωνικής συσκευής, και θα εµφανίζεται σαν εικονίδιο στο αριστερό και στο δεξιό
άκρο της οθόνης. Αν δεν υπάρχει εικονίδιο δίπλα στο πλήκτρο, τότε το πλήκτρο αυτό δεν
είναι ενεργό προς το παρόν. Η σηµασία των εικονιδίων θα εξηγηθεί στον πίνακα που βρί-
σκεται παρακάτω.

☞ Εξαίρεση: Στον κατάλογο δεύτερου επιπέδου δεν χρησιµοποιούνται εικονίδια. Η λειτουρ-
γία πλήκτρου λογισµικού δίπλα στο αντίστοιχο πλήκτρο θα έχει περιγραφή µε κείµενο.

�
Εισάγετε τον πρώτο χαρακτήρα (π.χ το 
“T” για το όνοµα “Thorsten”).

��
Φαίνεται η πρώτη εγγραφή µε αρχικό 
γράµµα το “T” .

Εισέγετε τον δεύτερο χαρακτήρα “h” .

�

∆εν υπάρχει το όνοµα “Thorsten” µε 
την εγγραφή αυτή.

Ισως είναι καλύτερο να σβήσετε πάλι 
το γράµµα “h”.

���
Αντί για τον χαρακτήρα “h” εισάγετε τον 
χαρακτήρα “o”.

Βρέθηκε η εγγραφή µε την γραφή “Tor-
sten”.
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Κατάλογος σε αδράνεια

�
Για µετάβαση από κατάλογο αδράνειας σε 
κατάλογο/ λειτουργία επιπέδου 2. �

Βλέπετε την υπενθύµιση (Memo). 
Μόλις φύγετε, το memo διαγράφεται.

	
Πληροφορίες αναζήτησης σχετικά µε την 
σύνδεση USB. �

Απενεργοποίηση ανεπιτυχούς 
∆υναµικής Επιλογής.




Ενεργοποίηση της απόκρυψης του 
αριθµού κλήσεως (CLIR) για την επόµενη 
κλήση (-εις), αν η εµφάνιση αριθµού είναι 
ενεργοποιηµένη στο PBX.

�
Ανοιγµα καταλόγου καλούντων για να 
διαλέξετε εγγραφές ή για να τις δέιτε.

Τηλεφωνικός Κατάλογος/ Κατάλογος Τηλεφωνικών Αριθµών

�
Ανοιγµα καταλόγου καλούντων για να 
διαλέξετε εγγραφές ή για να τις δείτε. 

Ξεκίνηµα νέας εγγραφής στον 
τηλεφωνικό κατάλογο.
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�

Αντιγραφή αριθµού καλούντος - για την 
επόµενη κλήση ή για τον τηλεφωνικό 
κατάλογο - στην προετοιµασία επιλογής 
αριθµού.

�
Αλλαγή υπάρχουσας εγγραφής στον 
τηλεφωνικό κατάλογο.

�
Ανάληψη του τηλεφωνικού αριθµού που 
αντιγράψατε κατά την προετοιµασία 
επιλογής αριθµού.

�

∆ιαγραφή ειδικής εγγραφής από τον 
κατάλογο καλούντων, τον κατάλογο 
συνδιαλέξεων ή τον κατάλογο 
επανακλήσεων.

Πλοήγηση στον Κατάλογο

�
Μετάβαση από κατάσταση αδράνειας σε 
επίπεδο 2 καταλόγου/ λειτουργιών. �

Αλλαγή στον προηγούµενο κατάλογο 
ή στο προηγούµενο επίπεδο.

�

Μετάβαση στη επόµενη εγγραφή ή στην 
επόµενη λειτουργία (πλήκτρο 
µετάβασης).
Επαναληψη µετάβασης µε συνεχή πίεση 
του πλήκτρου. 
Μετάβαση στην αρχή του καταλόγου µε 
ταυτόχρονη πίεση του πλήκτρου 
µετάβασης προς τα κάτω.

�

Μετάβαση στην προηγούµενη 
εγγραφή ή στην προηγούµενη 
λειτουργία (πλήκτρο µετάβασης προς 
τα κάτω).
Επανάληψη µετάβασης µε συνεχής 
πίεση του πλήκτρου. 
Μετάβαση στην αρχή του καταλόγου 
µε ταυτόχρονη πίεση του πλήκτρου 
µετάβασης προς τα επάνω. 

�
Ανοιγµα καταλόγου µετάβασης (περιέχει 
τις εγγραφές καταλόγου µε συντοµία). �

Επιλογή εγγραφής του καταλόγου 
µετάβασης για παρακάτω εξέταση.

Κατά την διάρκεια κλήσεως/ συνδιαλέξεως

�

Κύλιση προς τα επάνω της οθόνης 
λειτουργιών από την επάνω σειρά οθόνης 
στην επόµενη λειτουργία (Πλήκτρο 
µετάβασης προς τα επάνω).

�

Κύλιση προς τα κάτω της οθόνης 
λειτουργιών από την επάνω σειρά 
οθόνης στην επόµενη λειτουργία 
(Πλήκτρο µετάβασης προς τα κάτω).

�
Επιλογή του συνοµιλητή για παρακάτω 
λειτουργίες ή για εναλλαγή. �

Επιλογή της λειτουργίας που φαίνεται 
στην κάτω γραµµή της οθόνης κατά 
την διάρκεια µιας κλήσεως.

Καταχώρηση (Ψηφία/ Γράµµατα)

�
Μετακίνηση του κέρσορα προς τα 
αριστερά. �

Μετακίνηση του κέρσορα προς τα 
δεξιά.

�

∆ιαγραφή του τελευταίου συµβόλου στα 
αριστερά του κέρσορα. Συνεχής πίεση του 
πλήκτρου (για 2 δευτερόλεπτα) διαγράφει 
ολόκληρη την εγγραφή.

� Επιβεβαίωση της καταχώρησης.

� Αλλαγή σε πεζά γράµµατα κατά την 
εισαγωγή χαρακτήρων. � Αλλαγή σε κεφαλαία γράµµατα κατά 

την εισαγωγή χαρακτήρων.
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Ελεύθερα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών
� Αν η COMfort 2000 εξοπλιστεί µε µονάδα επέκτασης πληκτρολογίου COMfort 2000 Xtension

(είναι δυνατές µέχρι 5 µονάδες), θα έχετε µέχρι 10 διπλά προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λει-
τουργιών. Στα πλήκτρα αυτά µπορούν να οριστούν οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες λει-
τουργίες - µερικές φορές οριζόµενες εκ των προτέρων (βλ. σελίδα 83). Τα LED που βρίσκο-
νται δίπλα στα πλήκτρα ενεργοποιούνται στην περίπτωση προγραµµατισµού σαν πλήκτρα
εσωτερικού προορισµού ταχείας επιλογής αριθµού - για έλεγχο του αν ο αντίστοιχος συνδρο-
µητής είναι κατειληµµένος ή απασχοληµένος. Το ίδιο ισχύει και για τα πλήκτρα επιλογής πρό-
σβασης εξωτερικής γραµµής Κέντρου των εξωτερικών θυρών S0, καθώς και για τα πλήκτρα
που έχουν προγραµµατιστεί για ορισµένες ρυθµίσεις , όπως η φραγή ή η αναµονή κλήσεως.
Τα LED δείχνουν την κατάσταση µόνο του πρώτου επιπέδου λειτουργίας πλήκτρων (βλ.σελίδα 60).

Επιβεβαίωση

�

“Ναι” σαν απάντηση ερώτησης.
Η: Επιβεβαίωση της οθόνης για αλλαγή 
για να επιστρέψετε σε κατάσταση 
αδράνειας.

� “Οχι” σαν απάντηση ερώτησης.

Επιλογή

�
Επιλογή της λειτουργίας που εµφανίζεται 
σαν κείµενο κοντά στο πλήκτρο αυτό (τρέ-
χουσα κατάσταση: όχι ενεργοποίηση).

�

Επιλογή της λειτουργίας που 
εµφανίζεται σαν κείµενο κοντά στο 
πλήκτρο αυτό (τρέχουσα κατάσταση: 
ενεργοποίηση).

�
Απενεργοποίηση τετραγώνου ελέγχου 
(προς το παρόν ενεργού). �

Ενεργοποίηση τετραγώνου ελέγχου 
(προς το παρόν ανενεργού).

�
Αλλάζει η µεταφορά (ενεργοποιείται το 
τετράγωνο ελέγχου).

Λειτουργίες Φωνητικού Ταχυδροµείου (Με το Voice Mail Center 4561)

� Μετάβαση στο επόµενο µήνυµα. �
Επανάληψη του τελευταίου 
µηνύµατος.

�
Τέλος της αναπαραγωγής φωνής/ 
επανάληψη ή τέλος της εγγραφής της 
ανακοίνωσης.

� ∆ιαγραφή του τελευταίου µηνύµατος.

�

Ξεκίνηµα της εγγραφής της ανακοίνωσης 
(αν θέλετε να καταχωρήσετε ανακοίνωση 
“χωρίς δυνατότητα εγγραφής”, πιέζετε το 
πλήκτρο µέχρι να φανεί στην οθόνη η 
ένδειξη “µόνο ανακοίνωση”).

�

Ξεκίνηµα της αναπαραγωγής του 
νέου µηνύµατος (για αναπαραγωγή 
όλων των µηνυµάτων κρατάτε 
πιεσµένο το πλήκτρο µέχρι να φανεί 
στην οθόνη η ένδειξη “όλα τα 
µηνύµατα”).

� Ξεκίνηµα του µεταγωγέα της ανακοίνωσης.  ∆ιαγραφή όλων των µηνυµάτων.

� Ξεκίνηµα του χειροκίνητου ελέγχου. !
Μετάβαση στο επίπεδο 1 καταλόγου/ 
λειτουργιών.
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Πραγµατοποίηση Τηλεφωνικής Κλήσεως µε την COMfort 

Ενεργοποίηση Λειτουργίας “χωρίς χέρια” πριν από την Ρύθµιση Σύνδεσης
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε τηλεφωνική κλήση και χωρίς να σηκώσετε το ακουστι-
κό. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιούνται το µεγάφωνο και το µικρόφωνο στην µονάδα
βάσης.

☞ Αν ανασηκώσετε το ακουστικό κατά την διάρκεια της λειτουργίας “χωρίς χέρια”, θα απε-
νεργοποιηθούν το µεγάφωνο και το µικρόφωνο στην µονάδα βάσης. Τότε θα έχετε µια
κανονική συνδιάλεξη µέσω του ακουστικού.
Αν πιέσετε το πλήκτρο του µεγαφώνου κατά την διάρκεια της λειτουργίας “χωρίς χέρια”
σε λειτουργία ακουστικού κεφαλής, η κλήση θα συνεχίσει µέσω της µονάδας κεφαλής. Για
να τερµατίσετε εντελώς την κλήση, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο µε το άγκιστρο.

Ενεργοποίηση Λειτουργίας “χωρίς χέρια” κατά την διάρκεια Κλήσεως
Αν θέλετε και κάποιος άλλος που βρίσκεται στο ίδιο δωµάτιο να ακούει την συνδιάλεξή
σας, µπορείτε να ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο στην µονάδα δέκτη, πιέζοντας µια φορά
το πλήκτρο µεγαφώνου. Θα συνεχίσετε την κλήση µέσω του δέκτη ή µέσω της µονάδας
κεφαλής (όχι λειτουργία “χωρίς χέρια”).

	

�

Ενεργοποίηση λειτουργίας “χωρίς 
χέρια”. Επιλογή τηλεφωνικού αριθµού.

�

	�
ή 


Κατά την διάρκεια της λειτουργίας 
“χωρίς χέρια” ανάβει το LED που 
βρίσκεται δίπλα στο µεγάφωνο.

Τέλος της τηλεφωνικής κλήσεως.
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πιέστε για 1 
δευτερόλεπτο

Πραγµατοποιείτε κανονική κλήση (µε 
τον δέκτη ή µε την µονάδα κεφαλής).

Ενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης.

�

	

Κατά την διάρκεια της ακρόασης από 
το µεγάφωνο, το LED που βρίσκεται 
δίπλα στο πλήκτρο µεγαφώνου 
αναβοσβήνει. 

Απενεργοποίηση λειτουργίας “χωρίς 
χέρια” και επιστροφή σε κανονική 
συνδιάλεξη.

�

�

�

�

�
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☞ Αν αποθέσετε το ακουστικό κατά την διάρκεια της λειτουργίας “χωρίς χέρια”, η συνδιάλε-
ξη δεν θα τελειώσει. Αν όµως πιέσετε το πλήκτρο µεγαφώνου, τότε η συνδιάλεξη θα τερ-
µατιστεί εντελώς.
Στην λειτουργία µε µονάδα κεφαλής, το µεγάφωνο της µονάδας κεφαλής παραµένει
πάντοτε ενεργοποιηµένο και κατά τη λειτουργία “χωρίς χέρια”.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση λειτουργίας ακρόασης µεγαφώνου
Αν θέλετε και κάποιος άλλος που βρίσκεται στο ίδιο δωµάτιο να ακούει την συνδιάλεξή
σας, µπορείτε να ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο στην µονάδα δέκτη, πιέζοντας µια φορά
το πλήκτρο µεγαφώνου. Θα συνεχίσετε την κλήση µέσω του δέκτη ή µέσω της µονάδας
κεφαλής (όχι λειτουργία “χωρίς χέρια”).

☞ Αν αποθέσετε το ακουστικό κατά την διάρκεια ακρόασης από το µεγάφωνο, η συνδιάλεξη
θα τερµατιστεί.
Μπορείτε να µεταβείτε από ακρόαση από το µεγάφωνο σε λειτουργία “χωρίς χέρια”
πιέζοντας το πλήκτρο µεγαφώνου για περίπου 1 δευετρόλεπτο.
Κάποιος που χρησιµοποιεί την µονάδα κεφαλής µπορεί να ακούει την συνδιάλεξη και
µέσω του µεγαφώνου του δέκτη. Κατά συνέπεια πρέπει το ακουστικό να σηκώνεται κατά
τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Το ακουστικό µπορεί να αποτεθεί οποιαδήποτε στιγµή
χωρίς να τερµατιστεί η συνδιάλεξη.

Τέλος της Κλήσεως και νέα επιλογή αριθµού
Αν τελειώσετε την κλήση σας και θέλετε να πραγµατοποιήσετε µια άλλη κλήση, θα
πρέπει να αποθέσετε το ακουστικό.

☞ Αν πιέσετε το πλήκτρο µε το άγκιστρο, κατά την διάρκεια της λειτουργίας µε την µονάδα
κεφαλής ή της λειτουργίας “χωρίς χέρια” (απόθεση του ακουστικού), η τηλεφωνική συ-

	

Πραγµατοποιείτε κανονική κλήση (µε 
τον δέκτη ή µε την µονάδα κεφαλής).

Ενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης.

�

	

Κατά τη διάκρεια της ακρόασης από το 
µεγάφωνο, το LED που βρίσκεται δίπλα 
στο πλήκτρο µεγαφώνου αναβοσβήνει.

Τέλος της ακρόασης από το µεγάφωνο 
και επιστροφή σε κανονική συνδιάλεξη.
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�

Πραγµατοποιείτε κανονική κλήση.

Τέλος της κλήσεως.

Νέα επιλογή αριθµού.
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σκευή θα αλλάξει σε κατάσταση ηρεµίας. Για να κάνετε επιλογή αριθµού, θα πρέπει να
πιεστεί πάλι το πλήκτρο µε το άγκιστρο.

Πραγµατοποίηση Κλήσεως µε Μονάδα Κεφαλής

☞ Για να πραγµατοποιήσετε κλήσεις µέσω της µονάδας κεφαλής, πρέπει να ενεργοποιηθεί
η λειτουργία µε µονάδα κεφαλής (βλ. σελίδα 75). Αν δεν ενεργοποιηθεί η µονάδα
κεφαλής, όταν πιέζετε το πλήκτρο µε το άγκιστρο θα ενεργοποιούνται/ απενεργοποιού-
νται (λειτουργία “χωρίς χέρια”) το µεγάφωνο και το µικρόφωνο της µονάδας βάσης.
Αν κατά την διάρκεια της συνοµιλίας µε µονάδα κεφαλής ανασηκώσετε επιπλέον και το
ακουστικό, η συνοµιλία θα ακούγεται µέσω του µεγαφώνου της. Το ακουστικό µπορεί να
αποτεθεί οποτεδήποτε χωρίς να τερµατιστεί η κλήση.

Αποσιώπηση του Μικροφώνου
Αν θέλετε να συζητήσετε κάτι µε ένα προσωπο που βρίσκεται στο δωµάτιο χωρίς να
ακουστείτε στον συνοµιλητή σας, µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο αποσιώπησης. Στην
περίπτωση αυτή, το µικρόφωνο που εκείνη τη στιγµή λειτουργεί - στο ακουστικό, στη µο-
νάδα βάσης ή στην µονάδα ακουστικού - θα απενεργοποιηθεί και µπορεί να ενεργοποιη-
θεί πάλι µε πίεση του πλήκτρου αποσιώπησης.




�
Ξεκίνηµα της κλήσεως.

Επιλογή τηλεφωνικού αριθµού.

�




Κατά την διάρκεια της κλήσεως ανάβει 
το LED που βρίσκεται δίπλα στο 
πλήκτρο µε το άγκιστρο. 

Τέλος της κλήσεως.

�

Πραγµατοποιείτε συνδιάλεξη (είναι 
ενεργοποιηµένο το µικρόφωνο του 
ακουστικού, µονάδας κεφαλής ή 
µονάδας βάσης).

Απενεργοποήηση του µικροφώνου.

�

�

Κατά την διάρκεια της αποσιώπησης 
ανάβει το LED που βρίσκεται δίπλα στο 
µικρόφωνο.

Νέα ενεργοποίηση του µικροφώνου.
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MAKE A CALL

Θέλετε να δεχτείτε µια Κλήση
Αν ο αριθµός που καλεί είναι κατεγραµµένος στον τηλεφωνικό κατάλογο της COMfort
2000, το όνοµα του καλούντος θα φανεί στην οθόνη µόλις η τηλεφωνική συσκευή ανα-
γνωρίσει τον τηλεφωνικό αριθµό. 
Αν δεχτείτε µια κλήση, ο τηλεφωνικός αριθµός ή το όνοµα του καλούντος θα φανεί στην
οθόνη ακόµη και πριν ανασηκώσετε το ακουστικό. Θα πρέπει να πληρούνται οι παρακά-
τω προϋποθέσεις:
O Η κλήση να προέρχεται από το ψηφιακό δίκτυο.
O Ο καλών να µην έχει απαγορέψει την εµφάνιση του αριθµού του.
Αν ο καλών αριθµός δεν είναι διαθέσιµος, η οθόνη θα δείχνει “unknown” (άγνωστος).

Λήψη εξωτερικής Κλήσεως

☞ Αν δεν βρίσκεστε στη θέση σας ή αν δεν είστε έτοιµοι να δεχτείτε την κλήση, ο τηλε-
φωνικός αριθµός του καλούντος θα αποµνηµονευτεί στον κατάλογο καλούντων - αν ο τη-
λεφωνικός αριθµός είναι διαθέσιµος. Τότε θα µπορέσετε να καλέσετε αργότερα τον κα-
λούντα (βλ. σελίδα 33). Ο τηλεφωνικός αριθµός θα κληθεί αυτόµατα από τον κατάλογο
καλούντων.

Λήψη εσωτερικής Κλήσεως

☞ Αν δεν βρίσκεστε στη θέση σας ή αν δεν είστε έτοιµοι να δεχτείτε την κλήση, ο τηλε-
φωνικός αριθµός του καλούντος θα αποµνηµονευτεί στον κατάλογο καλούντων - αν ο τη-
λεφωνικός αριθµός είναι διαθέσιµος. Τότε θα µπορέσετε να καλέσετε αργότερα τον κα-
λούντα (βλ. σελίδα 33). 

� / 	

∆έχεστε µια κλήση από την εταιρεία 
Moll AG της Βόννης (το όνοµα του 
αριθµού του εξωτερικού καλούντος στο 
PBX είναι “sales”)

Σηκώνετε το ακουστικό ή ενεργοποιείτε 
το πλήκτρο µεγαφώνου για λειτουργία 
“χωρίς χέρια” (βλ. σελίδα 23).

"
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∆έχεστε µια κλήση από τον συνεργάτη 
σας Meier από το τµήµα IT (το όνοµα 
του αριθµού του εξωτερικού καλουντος 
στο PBX είναι “Graf, sales”)

Σηκώνετε το ακουστικό ή ενεργοποιείτε 
το πλήκτρο µεγαφώνου για λειτουργία 
“χωρίς χέρια” (βλ. σελίδα 23).
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Κράτηση του καλούντος σε Αναµονή
Αν δεχτείτε µια κλήση αλλά θέλετε να τελειώσετε µια συνοµιλία µε αυτόν που βρίσκεται
δίπλα σας, µπορείτε να θέσετε τον εισερχόµενο καλούντα σε αναµονή.

Κουδουνίζει κάποιο άλλο εσωτερικό τηλέφωνο - Τυχαία Απάντηση της 
Κλήσεως (Pickup)

Αν ακούσετε να κουδουνίζει κάποιο άλλο εσωτερικό τηλέφωνο, µπορείτε να απαντήσετε
την κλήση από την δική σας τηλεφωνική συσκευή ή µε την συσκευή που είναι κοντά σας,
µε την λειτουργία που ονοµάζεται “pickup”. Αν θέλετε να απαντήσετε στις κλήσεις για
ολόκληρη την οµάδα και όχι µόνο για έναν συγκεκριµένο συνδροµητή, κάνετε επιλογή
του αριθµού για αριθµούς οµάδας.

☞ Μπορείτε να αναθέσετε εσωτερικό αριθµό συνδροµητή/ οµάδας σε ελύθερα προγραµµα-
τιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών - αν υπάρχει η µονάδα - (πλήκτρο ταχείας επιλογής, βλ.
σελίδα 87). Κόκκινο LED που αναβοσβήνει σηµατοδοτεί κλήση στον αριθµό αυτό. Μπο-
ρείτε να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας το πλήκτρο αυτό και “αποδοχή”.

� �

∆εχόσαστε µια κλήση αλλά µιλάτε µε 
τον διπλανό σας.

Ψάχνετε για “hold incoming” (αναµονή 
εισερχοµένου).

� Κάνετε κράτηση της εισερχόµενης 
κλήσεως. 

�

Μπορείτε να ακούσετε τον εσωτερικό 
τόνο επιλογής αριθµού. Ο καλών σε 
αναµονή ακούει την Μουσική σε 
Αναµονή.

Ξεκινάτε την συνδιάλλεξη µε τον 
καλούντα σε Αναµονή. 
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� Αλλάζετε στο δεύτερο επίπεδο 
καταλόγου.

 ��!	 
Ξεκινάτε το “pickup”.

�
Σχηµατίζετε τον εσωτερικό αριθµό της 
τηλεφωνικής συσκευής που 
κουδουνίζει.

� / �

Ανασηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε το 
πλήκτρο επιλογής (�) για την λειτουρ-
γία “χωρίς χέρια” (σύγκριση µε την 
σελίδα 23).

�
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Μπορείτε επίσης να διαµορφώσετε πλήκτρο απάντησης (βλ. σελίδα 83). Μετά από πίεση
του πλήκτρου αυτού, θα πρέπει να εισάγετε έναν αριθµό.

Αναµονή Κλήσεως - Αποδοχή δεύτερης Κλήσεως
Κατά την διάρκεια συνδιάλεξης, τραβά την προσοχή σας κάποια άλλη κλήση (εξωτερικός
συνδροµητής, συναγερµός ή επισκέπτης στην πόρτα) µε τόνο Κλήσεως σε Αναµονή
(τόνος και/ή το LED αγκίστρου που αναβοσβήνει, βλ. σελίδα 81). Για να µιλήσετε στον
καλούντα που περιµένει, έχετε δυο δυνατότητες. 1. Τελειώνετε την τρέχουσα κλήση απο-
θέτοντας το ακουστικό. Τότε η συσκευή σας θα κουδουνίσει και µπορείτε να απαντήσετε
στην κλήση. 2. Ξεκινάτε δεύτερη συνδιάλεξη (κλήση αναζήτησης) όπως έχει περιγραφεί.
Στην περίπτωση αυτή ο πρώτος καλών θα τεθεί σε αναµονή.

☞ Αν δεν θέλετε να δεχτείτε την κλήση σε Αναµονή, έχετε τις παρακάτω δυνατότητες: Απορ-
ρίπτετε την κλήση σε Αναµονή (σελίδα 29) ή την αγνοείτε (σελίδα 29).
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον τόνο κλήσεως σε Αναµονή, επιλέγετε την λειτουργία
στον κατάλογο της COMfort 2000 (σελίδα 68).

Θέλετε να απορρίψετε τον Καλούντα
Οι τηλεφωνικές συσκευές συστήµατος θα εµφανίζουν στην τελευταία σειρά της οθόνης
τις λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν κατά την διάρκεια µιας κλήσεως. Με την βοή-
θεια του πλήκτρου κύλισης προς τα επάνω (�) ή του πλήκτρου κύλισης προς τα κάτω
(�), µπορείτε να προχωρήσετε στις διάφορες επιλογές. Με το πλήκτρο αποδοχής (� )
θα ενεργοποιήσετε αµέσως την λειτουργία που εµφανίζεται. Τα παρακάτω κεφάλαια θα
εξηγήσουν µε λεπτοµέρειες τις διάφορες δυνατότητες.

Απόρριψη Καλούντος
Αν δεν θέλετε την στιγµή αυτή να µιλήσετε µε τον καλούντα, µπορείτε να τελειώσετε τον
κουδουνισµό µε απόρριψη του καλούντα. Αυτός θα ακούσει τον τόνο κατειληµµένου -
αλλά µόνο αν δεν κουδουνίσει άλλη τηλεφωνική συσκευή.

�

Κατά την διάρκεια µιας συνδιάλεξης 
δέχεστε κλήση από την Moll AG που 
βρίσκεται στην Βόννη.

∆έχεστε την κλήση σε Αναµονή.
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∆έχεστε µια κλήση (ο τηλεφωνικός 
αριθµός δεν µεταφέρεται, το όνοµα του 
εξωτερικού αριθµού καλούντος στο 
PBX είναι “sales”).

Απορρίπτετε τον καλούντα.
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29 Θέλετε να απορρίψετε τον Καλούντα

Κλήση σε Αναµονή – Απόρριψη Κλήσεως σε Αναµονή
Κατά την διάρκεια συνδιάλεξης, τραβά την προσοχή σας κάποια κλήση (εξωτερικός συν-
δροµητής, συναγερµός ή επισκέπτης στην πόρτα) µε τόνο Κλήσεως σε Αναµονή (τόνος
και/ή το LED αγκίστρου που αναβοσβήνει, βλ. σελίδα 81). Αν δεν θέλετε να µιλήσετε µε
τον καλούντα, µπορείτε να τελειώσετε τον κουδουνισµό µε απόρριψη του καλούντα.
Αυτός θα ακούσει τον τόνο κατειληµµένου - αλλά µόνο αν δεν θα κουδουνίσει άλλη τηλε-
φωνική συσκευή. 

☞ Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την Κλήση σε Αναµονή, µπορείτε να το κάνετε µε την
βοήθεια του καταλόγου της COMfort 2000 (σελίδα 68).

Κλήση σε Αναµονή - Αγνοείτε την Κλήση σε Αναµονή (Απενεργοποίηση του 
Σήµατος της Κλήσεως σε Αναµονή)

Κατά την διάρκεια συνδιάλεξης, τραβά τη προσοχή σας κάποια κλήση (εξωτερικός συν-
δροµητής, συναγερµός ή επισκέπτης στην πόρτα) µε τόνο Κλήσεως σε Αναµονή (τόνος
και/ή το LED αγκίστρου που αναβοσβήνει, βλ. σελίδα 81). Αν θέλετε να αναβάλλετε την
αποδοχή της Κλήσεως σε Αναµονή προκειµένου να τελειώσετε την τρέχουσα συνδιάλε-
ξή σας, µπορείτε να σταµατήσετε τον ενοχλητικό τόνο Κλήσεως σε Αναµονή. 
Η κλήση σε αναµονή εξακολουθεί να είναι ενεργή!

� �

Κατά την διάρκεια µιας συνδιάλεξης 
δέχεστε κλήση (ο καλών αριθµός δεν 
µεταφέρεται)

Αναζητάτε το “reject” (απόρριψη).

� Απορρίπτετε τον καλούντα σε 
αναµονή. 
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∆έχεστε κλήση κατά την διάρκεια της 
συνοµιλίας.

Αναζητάτε το “call wait.off” (κλήση σε 
αναµονή,εκτός)

� Απενεργοποιείτε τον τόνο κλήσεως σε 
αναµονή.
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Πραγµατοποίηση Κλήσεως 30

Θέλετε να καλέσετε κάποιον
Αν ο τηλεφωνικός αριθµός του οποίου έχετε κάνει την επιλογή είναι καταγεγραµµένος µε
όνοµα στον τηλεφωνικό κατάλογο της COMfort 2000, το όνοµα θα φανεί στην οθόνη
µόλις η τηλεφωνική συσκευή αναγνωρίσει τον τηλεφωνικό αριθµό. Ο τηλεφωνικός αριθ-
µός θα γραφεί µε το όνοµα. Αν βρίσκεστε ακόµα στην προετοιµασία επιλογής αριθ-µού
(βλ. σελιδα 31), θα φανούν στην οθόνη ο τηλεφωνικός αριθµός καθώς και το αντί-στοιχο
όνοµα.
Αν έχετε γράψει λιγότερα από εννέα ψηφία, αυτά θα εµφανιστούν σε µέγεθος ΧΧL για να
ενισχυθεί η ικανότητα ανάγνωσης (ενώ γίνεται η επιλογή αριθµού/ όταν οι κλήσεις
βρίσκονται σε εξέλιξη). Αν έχει αποδοθεί όνοµα στον τηλεφωνικό αριθµό του οποίου έχει
γίνει η επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο της COMfort 2000 και αν αυτό το όνοµα
έχει λιγότερα από εννέα σύµβολα, και αυτά θα φανούν σε µέγεθος XXL.

☞ Ενας τηλεφωνικός αριθµός που έχει αποδοθεί σε πλήκτρο ταχείας κλήσεως µε
διαφορετικό όνοµα (βλ. σελίδα 86) έχει προτεραιότητα ως προς τον ίδιο αριθµό µε άλλο
όνοµα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ανασήκωµα του Ακουστικού και επιλογή του Τηλεφωνικού Αριθµού

☞ ∆εν πρέπει να ξεχάσετε να εισάγετε τον αριθµό πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου “0”, στην
περίπτωση εξωτερικού τηλεφωνικού αριθµού (το οποίο είναι δυνατό και µε πίεση του
πλήκτρου αποδοχής (�). Αυτό δεν χρειάζεται αν η τηλεφωνική συσκευή έχει
διαµορφωθεί σαν τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου (βλ.
σελίδα 37).

� / 	

Σηκώνετε το ακουστικό ή ενεργοποιείτε 
το πλήκτρο µεγαφώνου για λειτουργία 
“χωρίς χέρια” (σύγκριση στη σελίδα 
23).

�
Επιλέγετε τον αντίστοιχο τηλεφωνικό 
αριθµό (εξωτερικός τηλεφωνικός 
αριθµός µε αριθµό πρόσβασης σε 
γραµµή Κέντρου).

Μόλις σχηµατίσετε το πρώτο ψηφίο, 
µπορείτε να διακόψετε ή να κάνετε νέα 
επιλογή αριθµού πιέζοντας το πλήκτρο 
αποδοχής (�).

Αν έχετε τελειώσει την επιλογή του 
τηλεφωνικού αριθµού, θα κληθεί ο 
συνδροµητής. 

�
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31 Θέλετε να καλέσετε κάποιον

Επιλογή αριθµού µε Προετοιµασία Επιλογής Αριθµού
Η προετοιµασία επιλογής αριθού σας δίνει την δυνατότητα ελέγχου των τηλεφωνικών α-
ριθµών που έχετε γράψει και την δυνατότητα διόρθωσής των, πριν ξεκινήσει η σύνδεση.

☞ Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τηλεφωνικό αριθµό του οποίου κάνατε την προετοιµα-
σία επιλογής αριθµού απ’ευθείας στον τηλεφωνικό κατάλογο, πιέζοντας το πλήκτρο �
(βλ. σελίδα 65).
Αν θέλετε να βγείτε από τον κατάλογο χωρίς να κάνετε επιλογή του τηλεφωνικού αριθµού
που εισάγετε, πιέζετε το πλήκτρο εξόδου �.

Στην περίπτωση εξωτερικών αριθµών δεν πρέπει να ξεχάσετε να επιλέξετε τον αριθµό
πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου “0” (Εξαίρεση: Τηλεφωνική συσκευή κατ’ευθείαν πρό-
σβασης σε γραµµή Κέντρου, βλ. σελίδα 37).

Επιλογή αριθµού µε πλήκτρο Ταχείας Επιλογής
Αν υπάρχει η κατάλληλη µονάδα, µπορείτε να αναθέσετε εσωτερικούς και εξωτερικούς
αριθµούς που χρησιµοποιούνται συχνά σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λει-
τουργιών (πλήκτρο ταχείας επιλογής, βλ. σελίδα 87). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
προαίρεση να πιέζετε περισσότερα πλήκτρα ταχείας επιλογής στη σειρά για να αναθέτε-
τε τµήµατα αριθµών σε ξεχωριστά πλήκτρα. Η σειρά πίεσης των πλήκτρων είναι δική
σας εκλογή.
Η πίεση του συγκεκριµένου πλήκτρου ξεκινά αµέσως την επιλογή αριθµού - αν το ακου-
στικό δεν είναι σηκωµένο, ο αριθµός θα σταλλεί στην προετοιµασία επιλογής αριθµού
(σελίδα 31). Αν πιέσετε περισσότερα πλήκτρα ταχείας επιλογής στη σειρά, στην δεύτερη
σειρά της οθόνης θα φανεί και το αντίστοιχο όνοµα.

�
Κάνετε επιλογή του τηλεφωνικού 
αριθµού (εξωτερικός τηλεφωνικός 
αριθµός µε το ψηφίο πρόσβασης σε 
γραµµή Κέντρου).

Μόλις πληκτρολογήσετε ένα ψηφίο 
µπορείτε να κάνετε διορθώσεις µε το 
πλήκτρο δείκτη (��) και µε το πλήκτρο 
διαγραφής (�).

� / �

Αν είστε ικανοποιηµένοι µε τον 
τηλεφωνικό αριθµό, ανασηκώνετε το 
ακουστικό ή πιέζετε το πλήκτρο 
αποδοχής (�) για λειτουργία “χωρίς 
χέρια” (σύγκριση στη σελίδα 23).

Ο συνδροµητής θα κλήθεί.

�
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Πραγµατοποίηση Κλήσεως 32

Επιλογή Αριθµού από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο
Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας βοηθά στην εισαγωγή ονοµάτων µε χρήσιµους αριθµούς
ή µε αριθµούς που χρησιµοποιούνται συχνά. Μπορείτε να εισάγετε στην τηλεφωνική σας
συσκευή µέχρι και 400 αριθµούς (βλ. σελίδα 63). Εµφανίζονται επιπλέον και εσωτερικοί
αριθµοί (συνδροµητές, οµάδες, πόρτες, έκτακτες ανάγκες) και αριθµοί σύντοµου κώδικα
του PBX. Αν οι αριθµοί αυτοί οριστούν χωρίς ονόµατα (π.χ. έχουν διαµορφωθεί µε τηλε-
φωνική συσκευή), η COMfort 2000 δηµιουργεί ένα όνοµα για τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Ολες οι εγγραφές εµφανίζονται µε αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να αναζητήσετε
εγγραφές στη σειρά ή µε εισαγωγή ονόµατος (σελίδα 17) και να κάνετε επιλογή του
αριθµού απ’ευθείας από τον τηλεφωνικό κατάλογο (σελίδα 32).

☞ Αν θέλετε να φύγετε από τον κατάλογο χωρίς να κάνετε επιλογή του αριθµού που φαίνεται
στην οθόνη, πιέζετε το πλήκτρο �.

Επιλογή αριθµού από την Μνήµη Επανεπιλογής
Η µνήµη επανεπιλογής διατηρεί τους 30 τελευταίους επιλεχθέντες αριθµούς. Οι αριθµοί
αποµνηµονεύονται µε τις παρακάτω πληροφορίες: Αριθµός επιλογής, ηµεροµηνία και
ώρα επιλογής (σε πολλές επιλογές: ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας επιλογής).

�
Πιέζετε το πλήκτρο λειτουργίας που 
έχει προγραµµατιστεί.

� / �

Το όνοµα που έχει ανατεθεί στο 
πλήκτρο ταχείας επιλογής αριθµού θα 
εµφανιστεί στην δεύτερη σειρά.

Ανασηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο (�) για 
λειτουργία “χωρίς χέρια” (βλ. και σελίδα 
23).

�
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� Ανοίγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

� � Αναζητάτε την εγγραφή.

or ��
Εισάγετε το πρώτο γράµµα (π.χ. το “Κ” 
για το όνοµα “Kaiser”) (βλ. και σελίδα 
17).

� / �
Σηκώνετε το ακουστικό (βλ. και σελίδα 
23) ή αντιγράφετε τον αριθµό στην 
προετοιµασία επιλογής αριθµού.
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33 Θέλετε να καλέσετε κάποιον

☞ Αν πιέσετε το πλήκτρο όταν το ακουστικό είναι ανασηκωµένο, θα επιλεγεί αµέσως ο τε-
λευταίος αριθµός του οποίου έγινε η επιλογή.
Αν θέλετε να φύγετε από τον κατάλογο χωρίς να κάνετε επιλογή του αριθµού που φαίνεται
στην οθόνη, πιέζετε το πλήκτρο �. Στο κεφάλαιο Ανασκόπηση Καταλόγου Καλού-
ντων, σελίδα 56, υπάρχουν λεπτοµερείς πληροφορίες.

Επιλογή αριθµού από τον Κατάλογο Καλούντων
Ο κατάλογος καλούντων της τηλεφωνικής συσκευής αποµνηµονεύει τους αριθµούς των
αναπάντητων κλήσεων (βλ. και σελίδα 56). Αν σηκώσετε το ακουστικό ή αντιγράψετε τον
αριθµό στην προετοιµασία κλήσεων, µπορείτε να απαντήσετε απ’ευθείας µια κλήση από
τον κατάλογο καλούντων. Μόλις µια σύνδεση (εισερχόµενη ή εξερχόµενη) αποκαταστα-
θεί µε επιτυχία µε τον καλούντα, ο αριθµός διαγράφεται από τον κατάλογο καλούντων.

☞ Αν θέλετε να φύγετε από τον κατάλογο χωρίς να κάνετε επιλογή του αριθµού που φαίνεται
στην οθόνη, πιέζετε το πλήκτρο �.

Το LED αναβοσβήνει: Υπάρχουν νέες εγγραφές στον κατάλογο καλούντων που δεν
έχουν εµφανιστεί στην οθόνη.
Το LED είναι αναµµένο: Ολες οι εγγραφές στον κατάλογο καλούντων έχουν εµφανιστεί,
αλλά δεν έχουν ακόµη διαγραφεί.

� Ανοίγετε την µνήµη επανεπιλογής.

� �
Αναζητάτε την εγγραφή.

� / �
Σηκώνετε το ακουστικό (βλ. και σελίδα 
23) ή αντιγράφετε τον αριθµό στην 
προετοιµασία επιλογής αριθµού.

�
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� Ανοίγετε τον κατάλογο καλούντων.

� �
Αναζητάτε την εγγραφή.

� / �
Σηκώνετε το ακουστικό (βλ. και σελίδα 
23) ή αντιγράφετε τον αριθµό στην 
προετοιµασία επιλογής αριθµού.
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Πραγµατοποίηση Κλήσεως 34

Επιλογή αριθµού από τον Κατάλογο Κλήσεων
Ο κατάλογος κλήσεων της τηλεφωνικής συσκευής αποµνηµονεύει πληροφορίες των
κλήσεών σας (εισερχόµενων και εξερχόµενων): Τον αριθµό του συνοµιλητή -αν υπάρχει-
την ηµεροµηνία, την ώρα και την διάρκεια της κλήσεως (βλ. και σελίδα 58). Μπορείτε να
πραγµατοποιήσετε µια κλήση απ’ευθείας από τον κατάλογο κλήσεων, αν ανασηκώσετε
το ακουστικό ή αν αντιγράψετε τον αριθµό στην προετοιµασία επιλογής αριθµού.

☞ Αν θέλετε να φύγετε από τον κατάλογο χωρίς να κάνετε επιλογή του αριθµού που φαίνεται
στην οθόνη, πιέζετε το πλήκτρο �.

∆εν θέλετε ο καλούµενος να δει τον Αριθµό σας
Αν θέλετε να αποκρύψετε την εµφάνιση του αριθµού, πριν πραγµατοποιήσετε την
κλήση, πιέζετε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο που βρίσκεται κοντά στο εικονίδιο γυα-
λιών. Τότε στην οθόνη θα δείτε τα σκούρα γυαλιά (γυαλιά ηλίου $) σαν ένδειξη ότι η
απόκρυψη του αριθµού έχει ενεργοποιηθεί.

☞ Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτήν την λειτουργία µόνο αν η τηλεφωνική εταιρεία σας
υποστηρίζει την υπηρεσία ISDN “Περιορισµός Εµφάνισης Αριθµού Καλούντος (CLIR -
Calling Line Identification Restriction)” στην γραµµή Κέντρου.
Αν για αυτήν την τηλεφωνική συσκευή έχετε διαµορφώσει στο PBX “όχι” στην εµφάνιση
αριθµού, αυτή η λειτουργία πλήκτρου απενεργοπιείται.

� Μεταφέρεσετ στον κατάλογο δευτέρου 
επιπέδου.

����... Ανοίγετε τον κατάλογο κλήσεων.

� �
Αναζητάτε την εγγραφή.

� / �
Σηκώνετε το ακουστικό (βλ. και σελίδα 
23) ή αντιγράφετε τον αριθµό στην 
προετοιµασία επιλογής αριθµού.
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 Ενεργοποίηση της απόκρυψης.

�

Η απόκρυψη της εµφάνισης αριθµού 
έχει ενεργοποιηθεί. Η ρύθµιση αυτή 
παραµένει µέχρι να πιέσετε πάλι αυτό 
το πλήκτρο.

Πραγµατοποιείτε την κλήση.
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35 Θέλετε να καλέσετε κάποιον

Θέλετε ο καλούµενος να δει έναν ορισµένο Αριθµό
Αν διαµορφώσετε ένα πλήκτρο λειτουργιών - και αν υπάρχει η κατάλληλη µονάδα
(σελίδα 83) - µπορείτε να διαλέξετε τον MSN που θα εµφανιστεί στον καλούµενο, πριν
ξεκινήσει η κλήση (π.χ. ιδιωτική ή επιχειρησιακή).

☞ Αν στην οθόνη υπάρχει το εικονίδιο “σκούρα γυαλιά” (γυαλιά ηλίου $), έχει ενεργοποιη-
θεί προς το παρόν η απόκρυψη αριθµού (σελίδα 34). Για να απενεργοποιηθεί η απόκρυ-
ψη πιέζετε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο που βρίσκεται δίπλα στα γυαλιά ηλίου.
Αν ενεργοποιήσετε κάποιον MSN για την επόµενη κλήση και δεχτείτε εισερχόµενη κλήση
πριν πραγµατοποιήσετε την πρώτη, ο MSN θα επανέλθει αυτόµατα στην αρχική ρύθµιση.

Πραγµατοποίηση Κλήσεως που έχει ανατεθεί σε Εργο
Σε συνδυασµό µε την διαχείριση πληροφοριών κλήσεων του PBX σας, µπορείτε να ανα-
θέσετε κόστος και διάρκεια κλήσεων σε διαφορετικά έργα. Κατά την διάρκεια µιας κλή-
σεως ή εκ των προτέρων µπορεί να επιλεγεί ένας αριθµός έργου (σελίδα 43) στον κατά-
λογο δευτέρου επιπέδου.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε έναν κατάλογο αριθµών έργων µε το πρόγραµµα για PC
COMfort 2000 Set. Αν δεν υπάρχει κατάλογος, όταν επιλέγεται το έργο, θα πρέπει να
γραφεί ο αριθµός (1 µέχρι 6 ψηφία). Ο αριθµός αυτός δεν θα αποµνηµονευτεί στον κατά-
λογο που έχει οριστεί από πριν. 

�
Ενεργοποιείτε τον MSN της επόµενης 
κλήσεως µε το προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο λειτουργιών.

�

Ενεργοποιείται ο MSN που έχει 
ανατεθεί στο πλήκτρο αυτό.

Ξεκινάτε την πραγµατοποίηση 
κλήσεως.
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� Μετάβαση στον κατάλογο δευτέρου 
επιπέδου.

 �%... Ανοίγετε την ανάθεση έργων.

� �

Στους αριθµούς έργου έχουν ανατεθεί 
ονόµατα.

Αναζήτηση έργου.

� ���... Επιλογή έργου.
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Πραγµατοποίηση Κλήσεως 36

☞ Αν θέλετε να εισάγετε µε το χέρι έναν αριθµό έργου, αγνοείτε τον κατάλογο έργων και ει-
σάγετε τον νέο αριθµό (1 µέχρι 6 ψηφία) µε το πληκτρολόγιο. Η οθόνη αλλάζει αυτόµατα.
Αλλά αυτός ο αριθµός δεν θα αποµνηµονευτεί στον κατάλογό σας που έχει οριστεί από
πριν.
Μπορείτε επίσης, να ορίσετε ένα ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών για
ανάθεση έργου - αν υπάρχει η απαραίτητη µονάδα (βλ. σελίδα 83). Αφού πιέσετε αυτό το
πλήκτρο θα πρέπει να επιλέξετε ένα έργο όπως περιγράφεται εδώ. Για να επιταχύνετε
την ανάθεση έργου, µπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο λειτουργιών µε ένα µόνο συχνά
χρησιµοποιούµενο αριθµό έργου.
Αν θέλετε να εισάγετε έναν αριθµό έργου για την επόµενη εξερχόµενη κλήση και δεχτείτε
κλήση πριν ξεκινήσει η πρώτη, ο αριθµός έργου θα ακυρωθεί από την τηλεφωνική
συσκευή.

Ανάθεση εξωτερικών Χρεώσεων σε ξεχωριστές γραµµές Κέντρου
Αν θέλετε να πάρετε ξεχωριστά τιµολόγια για τις χρεώσεις διαφορετικών κλήσεων, µπο-
ρείτε να κάνετε κατανοµή αυτών των κλήσεων σε µια εξωτερική θύρα S0 (γραµµή Κέ-
ντρου ISDN). Για να χρησιµοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πρέπει να συνδέσετε το PBX
σας µε πολλές συνδέσεις γραµµών Κέντρου ISDN.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους αριθµούς πρόσβασης 91, 92, κλπ. σε γραµµή Κέ-
ντρου σε κάθε τηλεφωνική συσκευή (βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX) ή να ορίσετε ένα ελεύ-
θερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών µε την επιλογή πρόσβασης σε γραµµή
Κέντρου - αν έχετε την αντίστοιχη µονάδα (βλ. σελίδα 83).

�
Ενεργοποιείτε την επιλογή πρόσβασης 
σε γραµµή Κέντρου µε το αντίστοιχο 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο 
λειτουργιών.

�
Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό (που 
τώρα δεν έχει πρόσβαση σε γραµµή 
Κέντρου).

� / �
Σηκώνετε το ακουστικό ή το πλήκτρο 
αποδοχής (�) για λειτουργία “χωρίς 
χέρια” (σύγκριση στη σελίδα 23).

Ο συνδροµητής καλείται.

�
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37 Ο καλούµενος Συνδροµητής δεν απαντά - Πληροφορίες κατά την δηµιουργία της Κλήσεως

Επιλογή Αριθµού µε Τηλεφωνική Συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου
Αν η τηλεφωνική σας συσκευή έχει διαµορφωθεί σαν τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας
γραµµής Κέντρου (µε το πρόγραµµα για Η/Υ COMfort 2000 Set), µόλις σηκώσετε το
ακουστικό θα ακούτε το εξωτερικό σήµα Κέντρου. Για να καλέσετε µια εξωτερική σύνδε-
ση, πρέπει να κάνετε επιλογή του εξωτερικού τηλεφωνικού αριθµού χωρίς τον αριθµό
πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου “0”.
Για να πραγµατοποιήσετε τα άλλα είδη κλήσεων (εσωτερικές, αριθµούς επιλογής σύντο-
µου κώδικα κ.ο.κ.), µόλις σηκώσετε το ακουστικό θα πρέπει να ξεκινήσετε πρώτα εσωτε-
ρική κλήση.

☞ Αν χρησιµοποιήσετε προετοιµασία επιλογής αριθµού, θα πρέπει να πιέσετε δυο φορές το
πλήκτρο µε το άστρο, κάθε φορά που πραγµατοποιείτε εσωτερική κλήση, επιλογή αριθ-
µού σύντοµου κώδικα, επιλογή πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου, πρόσβαση σε ιδιωτική
γραµµή Κέντρου, προγραµµατισµό του PBX κλπ...

Ο καλούµενος Συνδροµητής δεν απαντά - Πληροφορίες κατά την δηµιουργία 
της Κλήσεως

Κατά την διάρκεια της κλήσεως η τηλεφωνική συσκευή συστήµατος σας δείχνει, στην
κάτω σειρά της οθόνης, τις δυνατές προαιρέσεις που έχετε. Μπορείτε να προχωρείτε
στις διάφορες προαιρέσεις µε τα πλήκτρα κύλισης ανόδου (�) ή κύλισης καθόδου (�).
Ξεκινάτε αµέσως την προαίρεση που εµφανίζεται µε το πλήκτρο αποδοχής (�). Στα πα-
ρακάτω κεφάλαια εξηγούνται µε λεπτοµέρειες οι διαφορετικές προαιρέσεις.

Η καλούµενη τηλεφωνική συσκευή είναι κατειληµµένη - Ξεκίνηµα Αυτόµατης 
Επανάκλησης

Αν καλέσετε έναν σνδροµητή που είναι κατειληµµένος, ξεκινάτε αυτόµατη επανάκληση
για να αποφύγετε τους χειρισµούς επανάκλησης (εσωτερικής/ εξωτερικής). Μόλις ο κα-
λούµενος συνδροµητής αφήσει το ακουστικό του, καλείστε από το PBX (εσωτερική) ή
από το δηµόσιο Κέντρο. Αν τότε σηκώσετε το ακουστικό, θα κληθεί ο συνδροµητής από

� / 	
Σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε το 
πλήκτρο µεγαφώνου για λειτουργία 
“χωρίς χέρια” (σύγκριση µε σελίδα 23).

� Ξεκινάτε εσωτερική κλήση.

� Κάνετε επιλογή του εσωτερικού 
τηλεφωνικού αριθµού που θέλετε.

Αν τελειώσετε την επιλογή του 
τηλεφωνικού αριθµού, θα κλήθεί ο 
συνδροµητής. 

�
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Πραγµατοποίηση Κλήσεως 38

το PBX ή από το δηµόσιο Κέντρο ο άλλος συνδροµητής. Αν και αυτός ο συνδροµητής
σηκώσει το ακουστικό του, θα ξεκινήσει η επικοινωνία. Μόνο τότε θα διαγραφεί η επεξερ-
γασία της αυτόµατης επανάκλησης.

Ακύρωση Επανάκλησης

☞ Η εξωτερική σύνδεση θα πρέπει να ικανοποιεί τις τεχνικές προϋποθέσεις για αυτόµατη
επανάκληση. Για παράδειγµα: Η αυτόµατη επανάκληση σε σύνδεση PTP δεν υποστηρί-
ζεται από όλες τις τηλεφωνικές εταιρείες.
Είναι επίσης δυνατό το δηµόσιο Κέντρο να ξεκινήσει την αυτόµατη επανάκληση πριν ο
καλούµενος συνδροµητής αποθέσει το ακουστικό του: Οταν το κανάλι Β στην σύνδεση
του ISDN δεν είναι πλέον κατειληµµένο. Οπότε η αυτόµατη επανάκληση ίσως είναι και
πάλι ανεπιτυχής.
Στο δηµόσιο Κέντρο µια αυτόµατη επανάκληση παραµένει προς επεξεργασία µέχρι 45
λεπτά της ώρας. Αν ο συνδροµητής µε τον οποίο θέλετε να µιλήσετε δεν τελειώσει µέχρι
τότε την συνοµιλία του, η αυτόµατη επανάκληση θα ακυρωθεί αυτόµατα. Αν δεν σηκώσετε
έγκαιρα το ακουστικό σας (καλείστε για 15 δευτερόλεπτα), και τότε θα ακυρωθεί η αυτό-
µατη επανάκληση. 

Ξεκίνηµα ∆υναµικής Επιλογής Αριθµού, αν η αυτόµατη Επανάκληση δεν είναι 
δυνατή

Αν η καλούµενη τηλεφωνική συσκευή είναι κατειληµµένη, αλλά δεν είναι δυνατή η αυτό-
µατη επανάκληση, αντί για αυτήν µπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία “δυναµική
επιλογή αριθµού”. Αν ενεργοποιηθεί η “δυναµική επιλογή αριθµού”, θα ανάψει κόκκινο
χρώµα το αντίστοιχο προγραµµατιζόµενο πλήκτρο. Τότε η COMfort 2000 θα προσπαθεί
να έλθει σε επαφή µε τον αντίστοιχο συνδροµητή κάθε 10 δευτερόλεπτα.
Η COMfort 2000 διακόπτει αυτόµατα την “δυναµική επιλογή αριθµού” µετά από 10 λε-
πτά. Η περίοδος αυτή επεκτείνεται εξαιτίας διακοπών (π.χ. από κλήσεις που έχετε ξεκι-
νήσει εσείς).
Μόλις ο συνδροµητής δεν είναι πλέον κατειληµµένος και η COMfort 2000 δεχτεί το σήµα
απεµπλοκής, θα ενεργοποιήσει το µεγάφωνο. Αν ο συνδροµητής σηκώσει το ακουστικό
του, θα ξεκινήσει η εποικοινωνία. Αν δεν σηκώσει το ακουστικό του, τότε θα ακυρωθεί
και η “δυναµική επιλογή αριθµού”.

� Ξεκινάτε αυτόµατη επανάκληση.

�
Η αυτόµατη επανάκληση 
σηµατοδοτείται στο δηµόσιο Κέντρο.

Αποθέτετε το ακουστικό.

�

Καλείστε από το δηµόσιο Κέντρο. Αν 
σηκώσετε το ακουστικό σας, θα κληθεί 
η τηλεφωνική συσκευή µε τον αριθµό 
“08154711”.

Ακύρωση “Recall” (επανάκληση).
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39 Ο καλούµενος Συνδροµητής δεν απαντά - Πληροφορίες κατά την δηµιουργία της Κλήσεως

Αν θέλετε να ακυρώσετε την “δυναµική επιλογή αριθµού” νωρίτερα, πιέζετε το αντίστοιχο
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο της τηλεφωνικής συσκευής, ώστε να έλθει σε κατάσταση
ηρεµίας ή πιέζετε το πλήκτρο αγκίστρου 
 κατά την διάρκεια επιλογής αριθµού. 

Απενεργοποίηση της “Power Dialing”

☞ Αν η καλούµενη σύνδεση δεν είναι κατειληµµένη, η COMfort 2000 ενεργοποιεί αυτόµατα
το µεγάφωνο και η σύνδεση θα ξεκινήσει µόλις καλούµενος συνοµιλητής σηκώσει το α-
κουστικό του. Για τον λόγο αυτό, αν η “∆υναµική Επιλογή Αριθµού” είναι ενεργοποιηµένη,
δεν θα πρέπει να αποµακρύνεστε από την τηλεφωνική συσκευή σας.

∆εν απαντάται εσωτερική Κλήση - Ξεκίνηµα αυτόµατης Επανάκλησης
Αν καλέσετε εσωτερική τηλεφωνική συσκευή αλλά ο καλούµενος συνδροµητής δεν ση-
κώνει το ακουστικό του, µπορείτε να έλθετε σε επαφή µαζί του χωρίς νέα επιλογή
αριθµού, ξεκινώντας αυτόµατη επανάκληση. Μόλις ο άλλος συνδροµητής αποθέσει το
ακουστικό του µετά την κλήση του, καλείστε από το PBX. Αν τότε σηκώσετε το ακουστικό
σας, θα κληθεί από το PBX ο άλλος συνδροµητής. Αν και αυτός σηκώσει το ακουστικό
του, θα ξεκινήσει η συνδιάλεξη. Τότε θα ακυρωθεί και η επεξεργασία οπισθόκλισής του.

Ο καλούµενος συνδροµητής έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε” 
- Κλήση Προτεραιότητας

Στην περίπτωση που πρέπει να µεταφέρετε µια επείγουσα πληροφορία, µπορεί να
προσπεραστεί η υπηρεσία “Μην ενοχλείτε” µιας εσωτερικής τηλεφωνικής συσκευής.

� �
Αναζητάτε την λειτουργία “Power Dial-
ling” (δυναµική επιλογή αριθµού).

� Ξεκινάτε την “Power Dialling” 
(δυναµική επιλογή αριθµού).

�
�

Ενεργοποιείται η “Power Dialling” 
(δυναµική επιλογή αριθµού).

Απενεργοποίηση του “Power Dialling”.
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� � Αναζητάτε την λειτουργία “recall” 
(επανάκληση).

� Ξεικινάτε αυτόµατη επανάκληση.
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� Ξεκινάτε την κλήση προτεραιότητας.
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Η Κλήση Αναζήτησης είναι κατειληµµένη/ δεν απαντά - Τέλος της Κλήσεως
Αν θέλετε να καλέσετε κάποιον και η γραµµή του είναι κατειληµµένη ή κανείς δεν σηκώνει
το ακουστικό, κανονικά αποθέτετε το ακουστικό σας. Αν αυτό το κάνετε κατά την διάρκεια
µιας συνοµιλίας ενώ πραγµατοποιείτε αναζήτηση, θα αποσυνδέσετε και την κλήση σε
αναµονή. 

☞ Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε σύνδεση µε άλλο τηλεφωνικό αριθµό, προχωρείτε στην
λειτουργία “new: dialling” (νέα επιλογή αριθµού) και την ξεκινάτε. Τότε µπορείτε να επιλέ-
ξετε νέο τηλεφωνικό αριθµό, χωρίς να ξεκινήσετε την δεύτερη προσπάθεια στον συνοµι-
λητή που περιµένει. 

Κατά την διάρκεια της Κλήσεως
Κατά την διάρκεια µιας κλήσεως, η τηλεφωνική συσκευή συστήµατος δείχνει τις δυνατές
λειτουργίες στην τελευταία σειρά της οθόνης. Μπορείτε να αναζητήσετε τις διαφορετικές
προαιρέσεις µε τα πλήκτρα κύλισης ανόδου (�) ή κύλισης καθόδου (�). Με τη βοήθεια
του πλήκτρου αποδοχής (�) ξεκινάτε αµέσως την λειτουργία που εµφανίζεται. Στα επό-
µενα κεφάλαια θα εξηγηθούν οι διαφορετικές λειτουργίες.

Ξεκίνηµα δεύτερης Κλήσεως (Query - Αναζήτηση)
Αν θέλετε να µιλήσετε µε κάποιον άλλο συνδροµητή κατά την διάρκεια µιας κλήσεως χω-
ρίς να τελειώσετε την συνδιάλεξη µε τον πρώτο, χρησιµοποιείτε την αναζήτηση. Η αρχι-
κή συνοµιλία διακόπτεται για να καλέσετε έναν άλλο συνδροµητή. Ο πρώτος συνδροµη-
τής παραµένει σε αναµονή στο PBX.

☞ Αν ο τηλεφωνικός αριθµός στην αναζήτηση βρίσκεται σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο
πλήκτρο λειτουργιών (πλήκτρο προορισµού ταχείας επιλογής αριθµού, βλ. σελίδα 87) -

�

Τελειώνετε την κλήση και επιστρέφετε 
στον συνοµιλητή που περιµένει.

��)�&0���
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� Ξεκινάτε αναζήτηση.

�

Ακούτε το εσωτερικό σήµα Κέντρου 
(επίσης στην περίπτωση τηλεφωνικής 
συσκευής απ’ευθείας γραµµής 
Κέντρου).

Επιλέγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό 
αριθµό.

Η σύνδεση καλείται.
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και αν υπάρχει η µονάδα - τότε µπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτησή σας, πιέζοντας αυ-
τό το πλήκτρο (χωρίς να πιέσετε προηγούµενα το πλήκτρο αποδοχής (�)). 
Αν ο τηλεφωνικός αριθµός του συνδροµητή οπισθόκλισης βρίσκεται στον τηλεφωνικό
κατάλογο της COMfort 2000, µπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση απ’ευθείας από τον
τηλεφωνικό κατάλογο (χωρίς να πιέσετε προηγούµενα το πλήκτρο αποδοχής (�)).

Μεταφορά Συνοµιλητή (Blind Transfer - Τυφλή Μεταφορά)
Αν θέλετε να µεταφέρετε εξωτερικό συνοµιλητή σε εσωτερικό συνδροµητή, µπορείτε να
καλέσετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό αριθµό σαν αναζήτηση και να αποθέσετε το ακου-
στικό. Αν ο εσωτερικός συνδροµητής δεν απαντά, η κλήση θα επιστρέψει στην δική σας
τηλεφωνική συσκευή µετά από 60 δευτερόλεπτα (θα κουδουνίσει η συσκευή σας).

☞ Μπορείτε επίσης να περιµένετε χωρίς να αποθέσετε το ακουστικό σας µέχρι να συνοµιλή-
σετε µε τον εσωτερικό συνδροµητή (Μεταφορά µε αναγγελία).
Αν µεταφέρετε κλήση σε εξωτερικό συνδροµητή, δεν επιτρέπεται να αποθέσετε το ακου-
στικό σας κατά την διάρκεια της κλήσεως, αλλά θα πρέπει να αναγγείλετε την κλήση που
θα µεταφερθεί µε αναζήτηση (Πρέπει να προσέξετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση για
ανταλλαγή Κλήσεως, βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX).
Αν θέλετε να µεταφέρετε εξωτερικό συνοµιλητή σε εσωτερικό συνδροµητή και αν ο εσωτε-
ρικός συνδροµητής είναι κατειληµµένος, µπορείτε να βάλετε τον εξωτερικό συνοµιλητή
στο πεδίο αναµονής (βλ. σελίδα 41).
Αν δεχτείτε νέα κλήση κατά την διάρκεια τρέχουσας κλήσεως, π.χ. καλούντα σε αναµονή
(οπότε θα είστε συνδεδεµένοι µε δυο συνδροµητές), και ο δεύτερος συνδροµητής θέλει
να µεταφερθεί σε κάποιον άλλο, µπορείτε να ξεκινήσετε τρίτη κλήση (βλ. σελίδα 48).

Τοποθέτηση εξωτερικού Συνοµιλητή σε Πεδίο Αναµονής
Αν θέλετε να µεταφέρετε εξωτερικό συνοµιλητή σε εσωτερικό συνδροµητή (ή οµάδα), και
αν ο εσωτερικός συνδροµητής είναι εκείνη την στιγµή κατειληµµένος, µπορείτε να θέσετε
τον εξωτερικό συνοµιλητή στο πεδίο αναµονής. Αυτός θα περιµένει µέχρι 3 λεπτά και θα
ακούει την Μουσική σε Αναµονή.

� Ξεκινάτε την µεταφορά.

�

Ακούτε το εσωτερικό σήµα Κέντρου 
(επίσης στην περίπτωση τηλεφωνικής 
συσκευής απ’ευθείας γραµµής 
Κέντρου).

Επιλέγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό 
αριθµό.

�
Η τηλεφωνική συσκευή καλείται.

Αποθέτετε το ακουστικό. Ο εσωτερικός 
συνδροµητής συνεχίζει να καλείται. Αν 
σηκώσει το ακουστικό του, αποκαθί-
σταται η σύνδεση.
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Αν ο εσωτερικός συνδροµητής δεν είναι πλέον κατειληµµένος, θα καλείται για 60 δυετε-
ρόλεπτα. Αν σηκώσει το ακουστικό του, θα συνδεθεί αµέσως µε τον εξωτερικό συνδρο-
µητή. Αν ο εσωτερικός συνδροµητής δεν σηκώσει το ακουσιτκό του µέσα σε 60 δευτερό-
λεπτα ή αν εξακολουθεί να είναι κατειληµµένος µετά από 3 λεπτά αναµονής, θα κληθεί
πάλι ο µεταφέρων. 
Αν σηκώσετε το ακουστικό σας, θα συνδεθείτε πάλι µε τον εξωτερικό συνοµιλητή και θα
µπορέσετε να τον θέσετε πάλι σε αναµονή. Αν δεν απαντήσετε στην κλήση µέσα σε 60
δευτερόλεπτα, η σύνδεση της γραµµής Κέντρου θα αποσυνδεθεί τελείως (αν στο µεταξύ
είστε κατειληµµένοι, η χρονική περίοδος θα είναι µικρότερη).

☞ Αν δεχτείτε κλήση σε αναµονή και βρίσκεστε πλέον σε αναζήτηση, µπορείτε να θέσετε µε
τον ίδιο τρόπο αυτήν την κλήση στο πεδίο αναµονής. Ο συνοµιλητής που θα µεταφερθεί
θα πρέπει να είναι ο ενεργός συνοµιλητής (πράσινο LED). 

� Ξεκινάτε την σύνδεση.

�

Ακούτε το εσωτερικό σήµα Κέντρου 
(επίσης στην περίπτωση τηλεφωνικής 
συσκευής απ’ευθείας γραµµής 
Κέντρου).

Επιλέγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό 
αριθµό.

�

Η τηλεφωνική συσκευή είναι 
κατειληµµένη.

Τελειώνετε την κλήση µε το “Back” 
(επιστροφή). 

� Ενεργοποιείτε το πεδίο αναµονής.
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Κάποια άλλη Τηλεφωνική Συσκευή κουδουνίζει - Τυχαία Απάντηση της 
Κλήσεως (Pickup)

Αν ακούσετε να κουδουνίζει κάποιο άλλο τηλέφωνο κατά την διάρκεια κλήσεώς σας,
µπορείτε να θέσετε την τρέχουσα συνδιάλεξη σε αναµονή για να απαντήσετε την άλλη
κλήση (αναζήτηση). Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται η λειτουργία “Τυχαία Απά-
ντηση” για να µεταφέρετε την κλήση στην δική σας τηλεφωνική συσκευή.

☞ Αν έχετε την µονάδα µπορείτε να προγραµµατίσετε τηλεφωνικό αριθµό εσωτερικού συν-
δροµητή/ οµάδας σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (πλήκτρο προ-
ορισµού ταχείας επιλογής αριθµού, βλ. σελίδα 87). Τότε θα µπορείτε να δείτε ότι καλείται
αυτός ο αριθµός µε την βοήθεια του κόκκινου LED που αναβοσβήνει. Στη συνέχεια µπο-
ρείτε να δεχτείτε την κλήση στην τηλεφωνική συσκευή σας, πιέζοντας απλά το πλήκτρο
προορισµού ταχείας επιλογής αριθµού, επιβεβαιώνοντας την τυχαία απάντηση.

Ανάθεση Αριθµού Εργου σε Κλήση
Σε συνδιασµό µε την διαχείριση στοιχείων κλήσεων του PBX σας, µπορείτε να αναθέσε-
τε το κόστος και την διάρκεια κλήσεων σε διαφορετικά έργα. Ενας αριθµός έργου µπορεί
να επιλεγεί κατά την διάρκεια κλήσεως ή εκ των προτέρων στον κατάλογο δευτέρου επι-
πέδου (σελίδα 35).
Μπορείτε να δηµιουργήσετε έναν κατάλογο αριθµών έργων µε το πρόγραµµα για Η/Υ
COMfort 2000 Set. Αν δεν υπάρχει κατάλογος, όταν επιλέγεται το έργο, θα πρέπει να
γραφεί ο αριθµός (1 µέχρι 6 ψηφία). Ο αριθµός αυτός δεν θα αποµνηµονευτεί στον κατά-
λογο που έχει οριστεί από πριν. 

� � Αναζητάτε την λειτουργία “Τυχαία 
Απάντηση”.

� Ξεκινάτε την “Τυχαία Απάντηση”.

�
Πληκτρολογείτε τον εσωτερικό αριθµό 
της τηλεφωνικής συσκευής που 
κουδουνίζει.

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.
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☞ Αν θέλετε να εισάγετε µε το χέρι έναν αριθµό έργου, αγνοείτε τον κατάλογο έργων και ει-
σάγετε τον νέο αριθµό (1 µέχρι 6 ψηφία) µε το πληκτρολόγιο. Η οθόνη αλλάζει αυτόµατα.
Αλλά αυτός ο αριθµός δεν θα αποµνηµονευτεί στον κατάλογο που έχει οριστεί από πριν
Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών για
ανάθεση έργου - αν υπάρχει η απαραίτητη µονάδα (βλ. σελίδα 83). Αφού πιέσετε αυτό το
πλήκτρο θα πρέπει να επιλέξετε ένα έργο, όπως περιγράφεται εδώ. Για να επιταχύνετε
την ανάθεση έργου, µπορείτε να ορίσετε ένα πλήκτρο λειτουργιών µε ένα µόνο συχνά
χρησιµοποιούµενο αριθµό έργου.

Εισαγωγή Αριθµού σαν Υπενθύµιση - Αποµνηµόνευση πληροφορίας
Αν θέλετε να γράψετε µια σηµείωση για κάποιον τηλεφωνικό αριθµό κατά την διάρκεια
κλήσεως, µπορείτε να την αποµνηµονεύσετε στην τηλεφωνική συσκευή σαν υπενθύµιση
(memo). Μετά την συνδιάλεξη µπορείτε να καλέσετε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθµό (βλ.
σελίδα 56) και να τον επιλέξετε κατ’ευθείαν από την µνήµη ή να τον αντιγράψετε στον
τηλεφωνικό κατάλογο.

� � Αναζητάτε την λειτουργία “project num-
ber” (αριθµός έργου).

� Ξεκινάτε τον “αριθµό έργου”.

� �

Οι αριθµοί έργου έχουν εισαχθεί µε 
όνοµα.

Αναζητάτε το έργο.

� ���... Επιλέγετε το έργο.
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� � Αναζητάτε την λειτουργία “memo” 
(υπενθύµιση).

� Καλείτε την “υπενθύµιση”.

� Πληκτρολογείτε τον τηλεφωνικό αριθµό 
που θέλετε να θυµάστε.

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.
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Χρονικός προγραµµατισµός για κλήση προς τον τρέχοντα συνοµιλητή σας 
(Reschedule Call - Κλήση χρονικού επαναπρογραµµατισµού)

Αν θέλετε να καλέσετε τον τρέχοντα συνοµιλητή σας ακόµη µια φορά αργότερα, η τηλε-
φωνική σας συσκευή µπορεί να σας το υπενθυµίσει σε µια χρονικά προγραµµατισµένη
στιγµή. Μπορείτε να διαµορφώσετε ταυτόχρονα µέχρι 20 κλήσεις χρονικού επαναπρο-
γραµµατισµού. 
Μόλις η τηλεφωνική συσκεύη σας έχει σηµατοδοτήσει την χρονικά προγραµµατισµένη
κλήση µε κουδουνισµό, µπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθµό που έχει διαµορ-
φωθεί απλά σηκώνοντας το ακουστικό (σύγκριση στη σελίδα 52).

☞ Πάντοτε πρέπει να εισάγετε τον εξωτερικό τηλεφωνικό αριθµό µε τον αριθµό πρόσβασης
σε γραµµή Κέντρου “0” (Τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας πρόσβασης σε γραµµή Κέντ-
ρου: Πρέπει να προσέχετε τις εξαιρέσεις στην σελίδα 37).
Αν θέλετε η υπενθύµιση για κλήση να γίνεται µόνο µε ηµεροµηνία, απλά επιλέγετε την
επιλογή “απλή υπενθύµιση” µετά την εισαγωγή της ηµεροµηνίας. Στην περίπτωση αυτή
δεν εισάγεται τηλεφωνικός αριθµός, αλλά ένα πληροφοριακό κείµενο.
Μια χρονικά προγραµµατισµένη κλήση µπορεί να καθοριστεί, να τροποποιηθεί ή να δια-
γραφεί οποτεδήποτε (βλ. σελίδα 67). Αυτή η λειτουργία µπορεί να προγραµµατιστεί και
σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

� �
Αναζητάτε την λειτουργία “reschedule 
call” (χρονικός επαναπρογραµµατι-
σµός).

� Ξεκινάτε την λειτουργία “χρονικός 
επαναπρογραµµατισµός κλήσεως”.

� �

Καθορίζεται σαν προκαθορισµένος 
χρόνος “10 λεπτά αργότερα”.

Μπορείτε να γράψετε την ώρα και την 
ηµεροµηνία και να επιβεβαιώσετε την 
αλλαγή.

� #�
�...
Επιλέγετε την χρονικά 
προγραµµατισµένη κλήση µε “dialling 
preparation” (προετοιµασία επιλογής 
αριθµού).

� �

Εισάγεται ο τηλεφωνικός αριθµός του 
τρέχοντα συνοµιλητή.

Αν χρειάζεται, αλλάζετε τον τηλεφωνικό 
αριθµό και επιβεβαιώνετε.

� �

Εισάγεται ο τρέχων συνοµιλητής.

Αν χρειάζεται αλλάζετε το όνοµα και 
επιβεβαιώνετε.
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Πραγµατοποιείτε δύο Κλήσεις (Query Call - Κλήση Αναζήτησης)

Κατά την διάρκεια µια αναζήτησης µιλάτε µε έναν συνοµιλητή, ενώ ο προηγούµενος
συνοµιλητής µπαίνει σε κατάσταση αναµονής στο COMmander Basic και ακούει την
Μουσική Αναµονής. Ο ενεργός συνοµιλητής σηµατοδοτείτε µε ένα πράσινο LED κοντά
στο πλήκτρο ενεργοποίησης (�). Ξεκινάτε µια κλήση αναζήτησης αν καλέσετε συνοµι-
λητή αναζήτησης, αν δεχτείτε τυχαία απάντηση ή αν δεχτείτε τον καλούντα σε αναµονή.
Η τηλεφωνική σας συσκευή συστήµατος κατά την διάρκεια µιας κλήσεως δείχνει τις δυ-
νατές λειτουργίες στην τελευταία γραµµή της οθόνης. Μπορείτε να µετακινείτε τις διάφο-
ρες προαιρέσεις µε τα πλήκτρα κύλισης ανόδου (�) ή κύλισης καθόδου (�). Με την
βοήθεια του πλήκτρου αποδοχής (�) ξεκινάτε αµέσως την προαίρεση που φαίνεται
στην οθόνη. Στα επόµενα κεφάλαια εξηγούνται οι διαφορετικές λειτουργίες.

Εναλλαγή µεταξύ Συνοµιλητών (Αlternation)
Αν ξεκινήσετε µια αναζήτηση και θέλετε να µιλάτε και µε τους δύο συνοµιλητές, µπορείτε
να αλλάζετε από τον έναν στον άλλο, πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο ενεργοποίησης (�).

�

� ���...

Η ενεργή συνοµιλία είναι µε τον Martin 
Ost. Η Sandra Meier βρίσκεται σε 
αναµονή

Μετάγεστε στον άλλο συνοµιλητή.

�

� <�
...

Τώρα η ενεργή συνοµιλία είναι µε την 
Sandra Meier. Ο Martin Ost βρίσκεται 
σε αναµονή. 

Αλλάζετε στον άλλο συνοµιλητή.
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47 Πραγµατοποιείτε δύο Κλήσεις (Query Call - Κλήση Αναζήτησης)

Πέρας της µιας από τις δυο Συνοµιλίες
Αν θέλετε να τελειώσετε µια κλήση αναζήτησης αλλά και να συνεχίσετε να µιλάτε µε έναν
από τους δυο συνοµιλητές, µπορείτε να ζητήσετε από τον ένα να αποθέσει το ακουστικό
του. Μια άλλη προαίρεση είναι να µεταχθείτε στον συνοµιλητή µε τον οποίο δεν θέλετε
να συνεχίσετε την συνοµιλία και να διακόψετε την κλήση µε αυτόν.

Μεταφορά και των δυο Συνοµιλητών
Αν ξεκινήσετε µια αναζήτηση και θέλετε να συνδέσετε τον νέο συνοµιλητή µε τον άλλο
που βρίσκεται σε αναµονή, µπορείτε να το κάνετε απλά αν αποθέσετε το ακουστικό σας
ή µε την διαδικασία που περιγράφετε παρακάτω - αν θέλετε να κάνετε επανάκληση αµέ-
σως. 

�
� ���...

Η τρέχουσα κλήση είναι µε την Sandra 
Meier. Ο Rolf Schrader βρίσκεται σε 
αναµονή.

Για να µεταβείτε στον άλλο συνοµιλητή.

�

�

Τώρα η ενεργή κλήση είναι µε τον Rolf 
Schrader. 

∆ιακόπτετε την ενεργή κλήση.
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Η ενεργή συνοµιλία είναι µε την Sandra 
Meier. Ο Rolf Schrader βρίσκεται σε 
αναµονή.

Αναζητάτε την λειτουργία “trf. both 
calls”(µεταφορά και των δυο κλήσεων). 

� �
Συνδέονται οι δυο κλήσεις.
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Κλήση 3ου εσωτερικού συνδροµητή και µεταφορά σε ενεργό Συνοµιλητή 
Εστω ότι ήδη µιλάτε και δέχεστε µια άλλη κλήση, δηλαδή καλούντα που περιµένει (έχετε
ήδη συνδεθεί µε 2 συνδροµητές), και αυτός ο 2ος συνδροµητής θέλει να µεταφερθεί σε
κάποιον άλλον συνδροµητή. Στην περίπτωση αυτή µπορείτε να ξεκινήσετε 3η εσωτερική
κλήση. Τότε ο 1ος και ο 2ος συνδροµητής θα µπουν σε αναµονή. 

�

� �

Η ενεργή κλήση είναι µε την Sandra 
Meier. Ο Rolf Schrader βρίσκεται σε 
αναµονή.

Αναζητάτε την λειτουργία “transf. act. 
call” (µεταφορά ενεργούς κλήσεως). 

�
�

Ξεκινάτε την 3η κλήση για να 
µεταφέρετε την ενεργή κλήση.

�

Ακούτε το εσωτερικό σήµα Κέντρου 
(επίσης και στην περίπτωση 
τηλεφωνικής συσκευής απ’ευθείας 
γραµµής Κέντρου).

Κάνετε επιλογή του εσωτερικού 
τηλεφωνικού αριθµού.

Η τηλεφωνική συσκευή καλείται.

�

�

Η ενεργή κλήση είναι µε τον Müller. Οι 
Sandra Meier και Rolf Schrader 
βρίσκονται σε αναµονή.

Μεταφέρετε την Sandra Meier στον 
Müller.

Συνεχίζετε την συνοµιλία µε τον Rolf 
Schrader.
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49 Πραγµατοποιείτε ∆ιάσκεψη

Μιλάτε ταυτόχρονα και µε τους δυο Συνδροµητές (Conference - ∆ιάσκεψη)
Αν ξεκινήσετε µια αναζήτηση και θέλετε να µιλάτε ταυτόχρονα και µε τους δυο συνδροµη-
τές, µπορείτε α κάνετε µεταγωγή και των δυο συνοµιλιών σε διάσκεψη (τριµερής διάσκε-
ψη). Για να τελειώσετε την διάσκεψη, απλά αποθέτετε το ακουστικό. Τότε οι συνδέσεις
διακόπτονται. Αν θέλετε να συνεχίσετε την συνοµιλία µε έναν από τους συνοµιλητές ή να
συνδέσετε τους δυο συνοµιλητές, συνεχίζετε στην σελίδα 50.

Πραγµατοποιείτε ∆ιάσκεψη 
Κατά την διάρκεια διάσκεψης µιλάτε ταυτόχρονα µε 2 συνδροµητές. Τα LED που βρίσκο-
νται δίπλα στο αντίστοιχο πλήκτρο ενεργοποίησης (�) ανάβουν µε πράσινο χρώµα (πριν
από την διάσκεψη των ενεργών συνδροµητών) και µε κίτρινο (πριν από την διάσκεψη
των συνδροµητών που βρίσκονται σε αναµονή). Αν πιέσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης
µπορείτε να µετάγεστε από τον ένα συνδροµητή στον άλλο. Η αλλαγή φαίνεται µε την
αλλαγή των χρωµάτων των LED. Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην τελευταία σειρά
της οθόνης ισχύουν µόνο για έναν από τους δυο συνδροµητές που σηµειώνεται µε το
πράσινο LED.

Σύνδεση και των δυο Συνοµιλητών
Αν θέλετε να εγκαταλείψετε την διάσκεψη που ξεκινήσατε εσείς και αν οι συνοµιλητές θέ-
λουν να συνεχίσουν την συνοµιλία, µπορείτε να τους µεταφέρετε.

Πλήρης διακοπή της Συνοµιλίας
Αν αποθέσετε το ακουστικό σας σε µια διάσκεψη που ξεκινήσατε εσείς, η συνοµιλία
διακόπτεται πλήρως.

�

� �

Η τρέχουσα κλήση είναι µε την Sandra 
Meier. Ο Rolf Schrader βρίσκεται σε 
αναµονή.

Αναζητάτε την λειτουργία “conference” 
(διάσκεψη).

�
� Ξεκινάτε την διάσκεψη.
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Και οι δυο συνοµιλίες είναι ενεργές.

Αναζητάτε την λειτουργία “trf. both 
calls” (µεταφορά και των δυο 
κλήσεων).

�
� �

Μεταφέρετε και τις δυο κλήσεις.
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Τελειώνετε την Συνοµιλία µε τον ένα από τους Συνοµιλητές 
Αν διακόψετε µια διάσκεψη και θέλετε να συνεχίσετε να µιλάτε αργότερα µε τον ένα από
τους συνοµιλητές, µπορείτε να διακόψετε την συνοµιλία µε τον άλλο. Βέβαια, ο ένας από
τους συνοµιλητές µπορεί απλά να αποθέσει το ακουστικό του έτσι ώστε να συνεχίσετε
να µιλάτε µόνο µε τον άλλο.

Εναλλαγή µεταξύ Συνοµιλητών (Alternation)
Αν τελειώσετε µια διάσκεψη και θέλετε να συνεχίσετε να µιλάτε ξεχωριστά και µε τους
δυο συνοµιλητές, µπορείτε να επιλέξετε να θέσετε τον ένα συνοµιλητή σε αναµονή. 

πράσινο

κίτρινο
�
�

� ���...

Και οι δυο κλήσεις είναι ενεργές. Ο Rolf 
Schrader είναι ενεργός για την επόµενη 
λειτουργία (πράσινο LED).

Για να τελειώσετε την συνοµιλία µε την 
Sandra Meier, ενεργοποιείτε αυτήν την 
κλήση για την επόµενη λειτουργία.

κίτρινο

πράσινο
�
�

�

Και οι δυο κλήσεις είναι ενεργές. Η 
Sandra Meier είναι ενεργή για την 
επόµενη λειτουργία.

Τερµατίζετε την κλήση µε την Sandra 
Meier.
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κίτρινο
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Και οι δυο κλήσεις είναι ενεργές. 
Μάλιστα ,ο Rolf Schrader είναι ενεργός 
για την επόµενη λειτουργία (πράσινο 
LED).

Αναζητάτε την λειτουργία “splitting”. 

πράσινο

κίτρινο
�
� � ���...

Για να µπορέσετε να µιλήσετε πρώτα 
µόνο στην Sandra Meier, την κάνετε 
ενεργή για την επόµενη λειτουργία. 

κίτρινο

πράσινο
�
�

�

Και οι δυο κλήσεις είναι ενεργές. Η 
Sandra Meier είναι ενεργή για την 
επόµενη λειτουργία.

Ξεκινάτε τον διαχωρισµό.

�

� ���...

Η ενεργή κλήση είναι µε την Sandra 
Meier. Ο Rolf Schrader βρίσκεται σε 
αναµονή.

Εναλλάσετσε στον άλλο συνοµιλητή.
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51 Χρήση των λειτουργιών Τερµατικού Πόρτας

Χρήση των λειτουργιών Τερµατικού Πόρτας
Οι λειτουργίες που περιγράφονται στα επόµενα κεφάλαια είναι δυνατές µόνο µε µια ή
δυο τερµατικές συσκευές συνδεδεµένες στο PBX (βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX).

☞ Αν υπάρχει η µονάδα, µπορείτε να προγραµµατίσετε την επικοινωνία τερµατικού πόρτας,
το άνοιγµα πόρτας και το άναµµα λάµπας σε ορισµένη πόρτα, µε ελεύθερα προγραµµατι-
ζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83). Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να χρησιµο-
ποιήσετε τις λειτουργίες πόρτας χωρίς κλήση προς την τηλεφωνική σας συσκευή.

∆έχεστε Κλήση Πόρτας και θέλετε να µιλήσετε µε τον Επισκέπτη
Θα πρέπει να σηκώσετε το ακουστικό µέσα σε 30 δευτερόλεπτα, µετά τον τελευταίο κου-
δουνισµό από την πόρτα. Αν όχι, θα πρέπει να καλέσετε την πόρτα (κάνοντας επιλογή
του τηλεφωνικού αριθµού πόρτας ή πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα λειτουργιών για την
επικοινωνία πόρτας) για να δεχτείτε την κλήση. Η σύνδεση µε την κλήση πραγµατοποιεί-
ται αµέσως µόλις γίνει η επιλογή του τηλεφωνικού αριθµού.

Κλήση Πόρτας σε Αναµονή - Ανοίγετε την Πόρτα χωρίς να απαντήσετε στην Κλήση 
Μπορείτε να χειριστείτε την αναµονή πόρτας κατά την διάρκεια µιας κλήσεως, όπως και
οποιονδήποτε άλλον συνδροµητή γενικά. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να δεχτείτε την κλή-
ση, να την απορρίψετε ή να την αγνοήσετε. Επιπλέον, αν δεν θέλετε να διακόψετε την
κλήση σας, µπορείτε να χειριστείτε την µονάδα ανοίγµατος πόρτας για να ανοίξετε την
πόρτα στον επισκέπτη. Ακολουθείτε την παρακάτω περιγραφή.

Ανοιγµα της Πόρτας κατά την διάρκεια Συνοµιλίας Τερµατικού Πόρτας 
Αν πραγµατοποιείτε συνοµιλία τερµατικού πόρτας µε κάποιον που βρίσκεται στην πόρ-
τα, θα µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε την µονάδα ανοίγµατος πόρτας, όπως περιγρά-
φεται παρακάτω. Συνεχίζετε να είστε συνδεδεµένοι µέχρι να αποθέσετε το ακουστικό.

� / 	
Σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε το 
πλήκτρο µεγαφώνου για λειτουργία 
“χωρίς χέρια”(σύγκριση στη σελίδα 23).
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� � Αναζητάτε το “open door/light” 
(άνοιγµα πόρτας/λάµπας).

�

Ανοίγετε την πόρτα (Αν το ρελαί πόρ-
τας χρησιµοποιείται και για άναµµα λά-
µπας κλιµακοστασίου, θα ανάψει και 
αυτή).
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Ανοίγετε την πόρτα (Αν το ρελαί πόρ-
τας χρησιµοποιείται και για άναµµα λά-
µπας κλιµακοστασίου, θα ανάψει και 
αυτή).
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∆έχεστε Κλήση Συναγερµού
Αν το PBX σας έχει είσοδο συναγερµού που είναι κατάλληλα συνδεδεµένη, θα µπορέσε-
τε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες συναγερµού. Μεταξύ των άλλων λειτουργιών,
πραγµατοποιούνται κλήσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς συνδροµητές συναγερµού
που έχουν διαµορφωθεί προηγούµενα.
Αν κατά την διάρκεια συναγερµού κληθεί η τηλεφωνική σας συσκευή, όταν σηκώσετε το
ακουστικό θα ακούσετε ένα κείµενο συναγερµού. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτήν την
κλήση. Αν δεν θέλετε να επιβεβαιώσετε την κλήση συναγερµού, µπορείτε να την αναβάλ-
λετε. Στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθούν και άλλες κλήσεις συναγερµού, σύµφωνα µε
την διαµόρφωση του PBX.
Αν έχετε απορρίψει την κλήση πριν σηκώσετε το ακουστικό, δεν θα δεχτείτε επόµενες
κλήσεις συναγερµού για τον τρέχοντα συναγερµό.

Υπενθύµιση Ηµεροµηνιών από την Τηλεφωνική Συσκευή ή το PBX σας

∆έχεστε Κλήση Αφύπνισης
Αν έχετε διαµορφώσει αφύπνιση στην τηλεφωνική σας συσκευή (βλ. βιβλίο οδηγιών του
PBX), αυτή θα κουδουνίσει την ώρα εκείνη για περίπου 1 λεπτό. Αν δεχτείτε την κλήση,
θα ακούσετε την Μουσική σε Αναµονή του PBX.

∆έχεστε Χρονικά Προγραµµατισµένη Κλήση µε προετοιµασία επιλογής αριθµού
Αν έχετε διαµορφώσει µια χρονικά προγραµµατισµένη κλήση µε προετοιµασία επιλογής
αριθµού για συνοµιλητή (σελίδα 45), η τηλεφωνική σας συσκευή θα κουδουνίσει την αντί-
στοιχη ηµεροµηνία και θα σας δείξει τον τηλεφωνικό αριθµό και το όνοµα που έχει δια-
µορφωθεί.
Στη συνέχεια µπορείτε να πραγµατοποιήσετε την κλήση αµέσως, όπως περιγράφεται
παρακάτω (απλά µε σήκωµα του ακουστικού ή θέτοντας τον τηλεφωνικό αριθµό στην
προετοιµασία επιλογής αριθµού). Αν δεν θέλετε πλέον να πραγµατοποιήσετε την κλήση,
µπορείτε να ακυρώσετε αυτήν την χρονικά προγραµµατισµένη κλήση στον κατάλογο. 

� / 	

Σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε το 
πλήκτρο µεγαφώνου για λειτουργία 
“χωρίς χέρια”(σύγκριση στη σελίδα 23).

�

Ακούτε το κείµενο αναγγελίας.

Επιβεβαιώνετε τον συναγερµό.
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53 Υπενθύµιση Ηµεροµηνιών από την Τηλεφωνική Συσκευή ή το PBX σας

Αν θέλετε να ειδοποιηθείτε για να πραγµατοποιήσετε την κλήση αργότερα, µπορείτε να
την αναβάλλετε. Τότε η χρονικά προγραµµατισµένη κλήση θα πραγµατοποιηθεί και πάλι
10 λεπτά αργότερα. 
Αν δεν απαντήσετε την χρονικά προγραµµατισµένη κλήση, αυτή θα αναβληθεί αυτόµα-
τα. Μόλις η τηλεφωνική συσκευή βρεθεί σε κατάσταση αδράνειας µετά την επόµενη
κλήση, η χρονικά προγραµµατισµένη κλήση θα εκτελεστεί πάλι µέσα σε 1 λεπτό.

☞ Μια χρονικά προγραµµατισµένη κλήση µπορεί να διαµορφωθεί, να τροποποιηθεί ή να
διαγραφεί οποτεδήποτε, µέσω του 2ου επιπέδου (βλ. σελίδα 66). Η λειτουργία αυτή
µπορεί επίσης να διαµορφωθεί σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών,
αν έχετε την αντίστοιχη µονάδα (βλ. σελίδα 83).

∆έχεστε χρονικά Προγραµµατισµένη Κλήση (µόνο Υπενθύµιση)
Αν έχετε διαµορφώσει χρονικά προγραµµατισµένη κλήση για την τηλεφωνική σας συ-
σκευή (βλ. σελίδα 66), αυτή θα κουδουνίσει στον χρόνο διαµόρφωσης και θα σας δείξει
τις πληροφορίες που έχετε εγγράψει.
Μπορείτε απλά να επιβεβαιώσετε την κλήση (η οποία τότε θα διαγραφεί) ή αν θέλετε την
υπενθύµιση αργότερα, µπορείτε να την αναβάλλετε. Τότε η χρονικά προγραµµατισµένη
κλήση θα πραγµατοποιηθεί πάλι µετά από 10 λεπτά.
Αν δεν σηκώσετε το ακουστικό στην χρονικά προγραµµατισµένη κλήση, αυτή θα ανα-
βληθεί αυτόµατα. Μόλις η τηλεφωνική συσκευή βρεθεί σε κατάσταση αδράνειας µετά την
επόµενη κλήση, η χρονικά προγραµµατισµένη κλήση θα εκτελεστεί πάλι µέσα σε 1 λε-
πτό.

☞ Μια χρονικά προγραµµατισµένη κλήση µπορεί να διαµορφωθεί, να τροποποιηθεί ή να
διαγραφεί οποτεδήποτε µέσω του 2ου επιπέδου (βλ. σελίδα 66). Η λειτουργία αυτή µπο-
ρεί επίσης να διαµορφωθεί σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών, αν
έχετε την αντίστοιχη µονάδα (βλ. σελίδα 83).

� Ξεκίνηµα κλήσεως.

� / �

Ο τηλεφωνικός αριθµός του Ralf Schra-
der θα τεθεί στην προετοιµασία επιλογ-
ής αριθµού.

Σηκώνετε το ακουσιτκό ή πιέζετε το 
πλήκτρο αποδοχής (� ) για λειτουργία 
“χωρίς χέρια” (σύγκριση στη σελίδα 23).
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� � Αναζητάτε το “reschedule” (νέος 
χρονικός προγραµµατισµός).

� Αναβάλλετε την χρονικά 
προγραµµατισµένη κλήση.
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Χρήση της Λειτουργίας Ενδοεπικοινωνίας
Η COMfort 2000 είναι εφοδιασµένη µε την λειτουργία Ενδοεπικοινωνίας. Αυτό σηµαίνει
ότι µπορεί να κληθεί από εσωτερική τηλεφωνική συσκευή και να γίνει αναγγελία από µε-
γάφωνο χωρίς αποδοχή της κλήσεως. Εκτός από αυτό, η COMfort 2000 µπορεί να δια-
µορφωθεί να ενεργοποιεί, εκτός από το µεγάφωνο, και το µικρόφωνο (λειτουργία “χωρίς
χέρια”). Κάποιος που βρίσκεται κοντά στην τηλεφωνική συσκευή µπορεί να µιλά µε τον
καλούντα µέσω αυτού του αµφίδροµου συστήµατος ενδοεπικοινωνίας. Η λειτουργία αυ-
τή ενεργοποιείται ξεχωριστά για κάθε υπάρχουσα τηλεφωνική συσκευή συστήµατος (σε-
λίδα 74).
Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς άλλη τηλεφωνική συ-
σκευή, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προγραµµατιζόµε-
νο πλήκτρο λειτουργιών, αν έχετε την µονάδα (σελίδα 87).
Αν το PBX έχει ακουστική έξοδο κατάλληλα διαµορφωµένη και συνδεδεµένη, τότε µπο-
ρείτε να πραγµατοποιήσετε αναγγελίες µέσω µεγαφώνου. Η λειτουργία αυτή µπορεί να
διαµορφωθεί σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών, αν έχετε την µονά-
δα (σελίδα 87).

Αποδοχή κλήσεως Ενδοεπικοινωνίας στην Τηλεφωνική Συσκευή σας
Αν η COMfort 2000 σας κληθεί µε την λειτουργία Ενδοεπικοινωνίας, θα αναβοσβήνει το
LED που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο λειτουργίας “χωρίς χέρια”. Μετά από έναν µόνο
τόνο κουδουνισµού, η COMfort 2000 δέχεται την “κλήση” αυτόµατα.
Η διάρκεια της λειτουργίας Ενδοεπικοινωνίας περιορίζεται σε 120 δευτερόλεπτα. Μετά
από τον χρόνο αυτό η σύνδεση διακόπτεται αυτόµατα. Αυτό, όµως, δεν θα συµβεί αν ση-
κώσετε ακουστικό της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος µέσα στον χρόνο αυτό.

� / 	

∆έχεστε αναγγελία από την υποδοχή.

Σηκώνετε το ακουστικό ή πιέζετε το 
πλήκτρο µεγαφώνου για λειτουργία 
“χωρίς χέρια” (σύγκριση στη σελίδα 23) 
για να µιλήσετε µε τον συνεργάτη. 

Τώρα µιλάτε µε την υποδοχή. Η 
αναγγελία τελειώνει.
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55 Χρήση της Λειτουργίας Ενδοεπικοινωνίας

Αναγγελία/ Κλήση “χωρίς χέρια” προς άλλη Τηλεφωνική Συσκευή Συστήµατος 
Αναγγελία ή λειτουργία “χωρίς χέρια” µπορούν να πραγµατοποιηθούν από οποιαδήποτε
εσωτερική τηλεφωνική συσκευή. Εµπρός από τον τηλεφωνικό αριθµό της καλούµενης
τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος θα πρέπει να τοποθετηθεί µια αριθµητική σειρά (βλ.
βιβλίο οδηγιών του PBX). 
Αν η δική σας τηλεφωνική συσκευή συστήµατος έχει την αντίστοιχη µονάδα, θα µπορείτε
να διαµορφώσετε την λειτουργία ενδοεπικοινωνίας σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο
πλήκτρο λειτουργιών (σελίδα 87).

Αναγγελία µέσω Μεγαφώνου
Αν το PBX έχει ακουστική έξοδο κατάλληλα διαµορφωµένη και συνδεδεµένη µπορείτε να
πραγµατοποιείτε αναγγελίες µέσω µεγαφώνου. Οι αναγγελίες µπορούν να πραγµατο-
ποιηθούν από κάθε εσωτερική τηλεφωνική συσκευή, µετά από άδεια (παίρνετε το ακου-
στικό και κάνετε επιλογή του τηλεφωνικού αριθµού που έχει εισαχθεί στο πρόγραµµα
διαµόρφωσης του PBX).
Αν η τηλεφωνική σας συσκευή συστήµατος είναι εφοδιασµένη µε µονάδα, µπορείτε να
διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία αναγγελίας σε ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκ-
τρο λειτουργιών (σελίδα 87).

� Πιέζετε το αντίστοιχο πλήκτρο 
ρύθµισης λειτουργίας.

Θα ξεκινήσει αναγγελία στην τηλεφωνι-
κή συσκευή συστήµατος στην αποθή-
κη. 

�

�

Αν το LED που βρίσκεται κοντά στο 
πλήκτρο λειτουργιών ανάψει µε 
πράσινο χρώµα, µπορείτε να µιλήσετε. 

Η αναγγελία τελειώνει.
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� Πιέζετε το αντίστοιχο πλήκτρο 
λειτουργιών.

Ξεκινά µια αναγγελία µέσω 
µεγαφώνου.

�

�

Αν το LED που βρίσκεται κοντά στο 
πλήκτρο λειτουργιών ανάψει µε 
πράσινο χρώµα, µπορείτε να µιλήσετε.

Η αναγγελία τελειώνει.
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DAILY USE – INFORMATION

Ανασκόπηση της Υπενθύµισης
Αν υπάρχουν στοιχεία στην µνήµη υπενθύµισης, θα αναβοσβήνει το LED που βρίσκεται
δίπλα στο αντίστοιχο προγραµµατιζόµενο πλήκτρο. Αν σηκώσετε το ακουστικό, µπορεί-
τε να επιλέξτε κατευθείαν έναν τηλεφωνικό αριθµό που έχει αποµνηµονευτεί εκεί ή µπο-
ρείτε να τον αντιγράψετε στην προετοιµασία επιλογής αριθµού για να τον αποµνηµονεύ-
σετε, π.χ. στον τηλεφωνικό κατάλογο (βλ. σελίδα 65).

Πληροφορίες σχετικά µε την σύνδεση USB 
Αν έχετε συνδέσει την COMfort 2000 στον Η/Υ σας µέσω σύνδεσης USB (σελίδα 92),
µπορείτε να δείτε την κατάσταση της επικοινωνίας USB. Οι πιθανές αιτίες για “µη ενεργο-
ποιηµένη” USB είναι: 
� το βύσµα δεν έχει συνδεθεί σωστά 
� δεν έχουν εγκατασταθεί τα απαραίτητα προγράµµατα οδήγησης
Αν χρησιµοποιήσετε την διεπαφή USB για επικοινωνία δεδοµένων (fax, τηλέφωνο, αυτό-
µατο τηλεφωνητή, µεταφορά, Inetrnet), µπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε το
πλήθος των καναλιών Β των εσωτερικών θυρών S0 που χρησιµοποιούνται από τον Η/Υ
(π.χ. επειδή την στιγµή αυτή χρησιµοποιείτε το Internet).

Ανασκόπηση του Καταλόγου Καλούντων 
Ο κατάλογος καλούντων της τηλεφωνικής συσκευής αποµνηµονεύει τους τηλεφωνικούς
αριθµούς των κλήσεων που δεν απαντήθηκαν. Οι τηλεφωνικοί αριθµοί αποµνηµονεύο-
νται ανάλογα µε τον αριθµό των προσπαθειών κλήσεως, την ηµεροµηνία και την ώρα
της κλήσεως (αν υπάρχουν περισσότερες προσπάθειες, θα αποµνηµονευθεί η τελευταία
κλήση).
Μπορούν να αποµνηµονευθούν κατά µέγιστο 30 αριθµοί κλήσεως µε διαφορετικούς
αριθµούς κλήσεως, οι πιο πρόσφατες θα γράφονται πάνω στις παλαιότερες. Θα πρέπει
να υπάρχει ο αριθµός κλήσεως του καλούντος, έτσι ώστε να µπορέσει να µπει στον
κατάλογο καλούντων.

�
� Ανοίγετε την υπενθύµιση.

�
Αντιφράφετε τον τηλεφωνικό αριθµό 
στην προετοιµασία επιλογής αριθµού. 
Η υπενθύµιση διαγράφετε.

�
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Το LED δείχνει ενεργή σύνδεση.

Βλέπετε τις πληροφορίες USB.

�

Είναι δυνατή η επικοινωνία µέσω USB. 
Υπάρχει ενεργή σύνδεση (από τον Η/Υ 
χρησιµοποιείται ένα κανάλι Β).

Φεύγετε από τον κατάλογο.
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57 Ανασκόπηση του Καταλόγου Καλούντων

Μπορείτε να επανακαλέσετε έναν καλούντα απ’ευθείας από οποιαδήποτε εγγραφή του
καταλόγου καλούντων (σελίδα 33) σηκώνοντας το ακουστικό ή µε αντιγραφή του αριθ-
µού καλούντος στην προετοιµασία επιλογής αριθµού. Αν αποκατασταθεί επιτυχηµένη
σύνδεση µε συνδροµητή, ο αντίστοιχος αριθµός κλήσεως θα διαγραφεί από τον κατάλο-
γο καλούντων.
Το LED δίπλα στο προγραµµατιζόµενο πλήκτρο δείχνει τις υπάρχουσες εγγραφές. 
Το LED αναβοσβήνει: Στον κατάλογο καλούντων υπάρχουν εγγραφές που είναι νέες και
δεν τις έχετε δει ακόµη όλες. 
Το LED είναι αναµµένο: Εχετε δει όλες τις εγγραφές του καταλόγου καλούντων, αλλά δεν
έχουν διαγραφεί.

� �

Υπάρχει τουλάχιστον µια νέα εγγραφή 
την οποία δεν έχετε δει (το LED 
αναβοσβήνει). 

Ανοίγετε τον κατάλογο καλούντων.

�

Εµφανίζεται η τελευταία κλήση.
Ο αντίστοιχος συνδροµητής σας έχει 
καλέσει χωρίς επιτυχία τρεις φορές. Η 
τελευταία κλήση του ήταν στις 20 
Φεβρουαρίου 2002, στις 13:14

Μεταβαίνετε στην επόµενη εγγραφή.

�

∆ιαγράφετε µια εγγραφή η οποία πι-
θανόν δεν χρειάζεται πλέον (Ο τρόπος 
διαγραφής ολόκληρου του καταλόγου 
περιγράφεται στη σελίδα 76).

�
Για να δείτε κάποια παλαιότερη κλήση 
µπορείτε να µεταχθείτε στην µορφή 
µετακύλισης του καταλόγου. 

� �

Οι κλήσεις εµφανίζονται σε 
συντετµηµένη µορφή (τηλεφωνικός 
αριθµός ή - αν υπάρχει - όνοµα).

Μετακινείστε στον κατάλογο και 
αναζητάτε τις εγγραφές που θέλετε.

� ��3... Επιλέγετε έναν από τους καλούντες 
από τον κατάλογο. 

� Φεύγετε από τον κατάλογο µε το 
πλήκτρο εξόδου “exit”.

�
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Ανασκόπηση του Καταλόγου Κλήσεων
Στον κατάλογο κλήσεων της τηλεφωνικής συσκευής, αποµνηµονεύονται οι κλήσεις (ει-
σερχόµενες και εξερχόµενες) µε τον τηλεφωνικό αριθµό του καλούντος, καθώς και µε την
ηµεροµηνία, ώρα και διάρκεια κλήσεως. Μπορούν να αποµνηµονευτούν κατά µέγιστο 30
κλήσεις. Σε περίπτωση περισσότερων των 30 κλήσεων, οι νεότερες θα γράφονται πάνω
στις παλαιότερες.

☞ Αν υπάρχει µονάδα (βλ. σελίδα 83), µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε
ελεύθερα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών. Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο, µπο-
ρείτε να ανοίξετε τον κατάλογο κλήσεων και κατά την διάρκεια ενεργού κλήσεως.

� Αλλάζετε στον κατάλογο 2ου επιπέδου. 

����... Καλείτε τον κατάλογο κλήσεων.

�

Εµφανίζεται η τελευταία κλήση. Αυτή 
πραγµατοποιήθηκε στις 15 
Φεβρουαρίου 2002 από τις 08:12 µέχρι 
τις 08:15. 

∆ιαγράφετε µια εγγραφή η οποία, πιθα-
νόν, δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί 
πλέον (Ο τρόπος διαγραφής ολόκλη-
ρου του καταλόγου περιγράφεται στη 
σελίδα 76).

�
Για να δείτε µια παλαιότερη κλήση, 
µετάγεστε στον κυλιόµενο κατάλογο.

� �

Οι κλήσεις εµφανίζονται σε 
συντετµηµένη µορφή (τηλεφωνικός 
αριθµός ή - αν υπάρχει - όνοµα). 

Μετακινείστε στον κατάλογο και 
αναζητάτε τις εγγραφές που θέλετε. 

� ��3...
Επιλέγετε µια από τις κλήσεις.

� Φεύγετε από τον κατάλογο µε το 
πλήκτρο εξόδου “exit”. 

�
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59 Ανασκόπηση πληροφοριών σχετικά µε την τηλεφωνική συσκευή και το PBX

Ανασκόπηση πληροφοριών σχετικά µε την τηλεφωνική συσκευή 
και το PBX 

Με την λειτουργία που περιγράφεται εδώ, µπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε
την χρέωση της σύνδεσής σας, καθώς και µε τις ρυθµίσεις καταλόγου που έχουν γίνει
παλαιότερα. Θα πληροφορηθείτε, ακόµη, την έκδοση λογισµικού της τηλεφωνικής συ-
σκευής και του PBX, καθώς και την διαµόρφωση µηχανηµάτων της τηλεφωνικής συσκε-
υής, π.χ. αν κάποιος τεχνικός σας ρωτήσει για αυτά.
Για να ελέγξετε την χρέωση της σύνδεσής σας, οι µονάδες χρέωσης έχουν συσσωρευθεί
από την τηλεφωνική συσκευή από τότε που έγινε η τελευταία διαγραφή. Από καιρού σε
καιρό, µπορείτε να βλέπετε την συνολική χρέωση της τηλεφωνικής σας συσκευής. Επι-
πλέον φαίνεται ξεχωριστά η χρέωση της τελευταίας κλήσεως. 
Ο επόπτης του PBX µπορεί να θέτει όριο κόστους κλήσεων για κάθε τηλεφωνική
συσκευή, για να περιορίζει την εκτέλεση τηλεφωνηµάτων. Για να µάθετε πόσες µονάδες
υπάρχουν ακόµη για εσάς, µπορείτε να ρωτήσετε σχετικά µε το υπόλοιπο του ορίου κό-
στους κλήσεων της τηλεφωνικής σας συσκευής. 
Εµφανίζονται οι παρακάτω ρυθµίσεις:
� Συνδροµητής µε Προώθηση Κλήσεων
� Υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε” 
� Σήµα Αναµονής Κλήσεως
� Οµάδες 
� Σήµα Κουδουνισµού 
� Τρέχουσα ∆ιαµόρφωση 
� Επιτήρηση ∆ωµατίου 
� Κατάλογος Robinson / VIP

� Ξεκινάτε τον κατάλογο.

� ��.... Επιλέγετε το “information” 
(πληροφορίες).

� �

Εµφανίζεται η χρέωση της τελευταίας 
κλήσεως.

Μετακινείστε στην επόµενη 
απεικόνιση. 

�

Εµφανίζεται η συνολική χρέωση του 
συνδροµητή, από τότε που έγινε η 
τελευταία διαγραφή.

Φεύγετε από τον κατάλογο.

�
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Πληροφορίες που δίνουν τα LED των Πλήκτρων Λειτουργιών
Αν η COMfort 2000 είναι εφοδιασµένη µε µονάδα επέκτασης πληκτρολογίου (είναι δυνα-
τές µέχρι 5 µονάδες), θα υπάρχουν µέχρι 10 πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών. Αυτά τα
πλήκτρα µπορούν να διαµορφωθούν µε εσωτερικούς και εξωτερικούς τηλεφωνικούς
αριθµούς, καθώς και µε διαφορετικές λειτουργίες - µερικές από τις οποίες έχουν οριστεί
εκ των προτέρων.
Κοντά σε κάθε πλήκτρο υπάρχει ένα LED µε πολλά χρώµατα. Αυτό το LED µπορεί να
σας πληροφορεί σχετικά µε την κατάσταση κάποιου εσωτερικού συνδροµητή - κατάστα-
ση κατειληµµένου ή άλλη δραστηριότητα - ή σχετικά µε την κατάσταση κάποιας λειτουρ-
γίας. Σε κάθε περίπτωση, το LED αναφέρεται στην κατάσταση/ συνδροµητή του 1ου επι-
πέδου. Αν θα διαµορφώσετε τα πλήκτρα (βλ. σελίδα 83) θα πρέπει να προσέξετε αυτό
το γεγονός.

Ελεγχος κατάστασης Κατειληµµένου των εσωτερικών Συνδροµητών και των 
γραµµών Κέντρου 

Αν διαµορφώσετε πλήκτρα προορισµού ταχείας επιλογής αριθµού (βλ. σελίδα 87), τα
αντίστοιχα LED θα σας δίνουν πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση κατειληµµένου ή
σχετικά µε την κατάσταση δραστηριότητας των συνδροµητών στο 1ο επίπεδο. Το ίδιο
ισχύει για τα πλήκτρα επιλογής γραµµής Κέντρου τα οποία µπορείτε να διαµορφώσετε
για εξωτερικές θύρες S0/ γραµµές Κέντρου (βλ. σελίδα 85).
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Ελεγχος των Ρυθµίσεων
Αν διαµορφώσετε τα ελεύθερα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λειτουργιών να ενεργοποι-
ούν και να απενεργοποιούν τις διάφορες λειτουργίες (βλ. σελίδα 83), τότε τα αντίστοιχα
LED θα σας πληροφορούν σχετικά µε την κατάσταση των λειτουργιών στο 1ο επίπεδο.
Γενικά, όταν µια λειτουργία απενεργοποιείται, σβήνει και το αντίστοιχο LED.

κόκκινο

κόκκινο

πράσινο

κίτρινο
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Μόλις έχει κληθεί η τηλεφωνική συσκευή του κου Müller, του τµήµατος 
εξυπηρέτησης (service). Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο µπορείτε να ξεκι-
νήσετε τυχαία απάντηση αυτής της κλήσεως. 

Η τηλεφωνική συσκευή του κου Graf είναι κατειληµµένη. Αυτός είναι µέλος 
του τµήµατος εξυπηρέτησης. 

Το τηλέφωνο της υποδοχής προσπάθησε χωρίς επιτυχία να σας καλέσει. 
Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο µπορείτε να το καλέσετε εσείς.

Η τηλεφωνική συσκευή του κου Sager, που είναι µέλος του τµήµατος 
πωλήσεων, δεν είναι διαθέσιµη (π.χ. υπάρχει ενεργή υπηρεσία “Μην 
Ενοχλείτε” ή Προώθηση Κλήσεων). 

Στην περίπτωση υπηρεσίας “Μην Ενοχλείτε”, µπορείτε πιέζοντας αυτό το 
πλήκτρο να ξεκινήσετε κλήση προτεραιότητας. 

Αυτή η τηλεφωνική συσκευή δεν είναι κατειληµµένη. Αν πιέσετε το πλήκτρο, 
µπορείτε να ξεκινήσετε τηλεφωνική κλήση. 

Είναι κατειληµµένο ένα κανάλι B της 1ης γραµµής Κέντρου (θύρας S0). Αν 
πιέσετε το πλήκτρο,θα µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το 2ο κανάλι Β.

Είναι κατειληµµένα και τα δυο κανάλια της 2ης γραµµής Κέντρου (θύρας S0)

Η 3η γραµµή Κέντρου δεν είναι κατειληµµένη. Αν πιέσετε το πλήκτρο, θα 
µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε µια από τις δυο γραµµές.

Το Κέντρο Φωνητικού Ταχυδροµείου 461 δέχτηκε µια κλήση. Μπορείτε να 
µεταφέρετε σε εσάς αυτήν την κλήση (βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX). Εκτός 
από αυτό, το LED δείχνει αν υπάρχουν νέα µηνύµατα (αναβοσβήνει µε 
πράσινο φως) ή παλαιότερα µηνύµατα (αναµµένο µε πράσινο φως).
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Müller, service

Graf, service

reception

Sager, sales

Schubert, IT

1st exchange line

2. exchange line

3rd exchange line

Voicemail
(Mailbox Müller)
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Εχει ενεργοποιηθεί ή επιτρέπεται το σήµα Αναµονής Κλήσεως. Η επόµενη ενερ-
γοποίηση του πλήκτρου θα απενεργοποιήσει το σήµα Αναµονής Κλήσεως. 

Εχει ενεργοποιηθεί η Προώθηση Κλήσεων. Η επόµενη ενεργοποίηση του 
πλήκτρου θα απενεργοποιήσει την υπηρεσία “Μην Ενοχίτε”. 

Εχει ενεργοποιηθεί η Προώθηση Κλήσεων. Η επόµενη ενεργοποίηση του 
πλήκτρου θα απενεργοποιήσει την Προώθηση Κλήσεων. 

Η τηλεφωνική συσκευή έχει καταγραφεί στην εισερχόµενη και εξερχόµενη Οµά-
δα 1 (αν έχει γίνει καταγραφή µόνο σαν εισερχόµενη ή µόνο σαν εξερχόµενη, το 
LED θα ανάβει µε χρώµα κίτρινο). Η επόµενη ενεργοποίηση του πλήκτρου θα 
πραγµατοποιήσει διαγραφή από την Οµάδα 1.

Είναι ενεργή η λειτουργία Μονάδας Κεφαλής. Η επόµενη ενεργοποίηση του 
πλήκτρου θα προκαλέσει έξοδο από την λειτουργία Μονάδας Κεφαλής. 
Είναι απενεργοποιηµένος ο κουδουνισµός. Η επόµενη ενεργοποίηση του 
πλήκτρου θα ενεργοποιήσει το σήµα κουδουνισµού. 

Εχει ενεργοποιηθεί το έργο µε τον αριθµό 03009 για την επόµενη κλήση ή 
για την ενεργή κλήση.

Εχει ενεργοποιηθεί η διαµόρφωση “νύχτα”.

Εχει απενεργοποιηθεί η διαµόρφωση “ηµέρα”. Αν πιέσετε αυτό το πλήκτρο 
θα γίνει µεταγωγή από “νύχτα” σε “ηµέρα”. 

Εχει ενεργοποιηθεί το 3ο ρελαί. Η επόµενη ενεργοποίηση αυτού του 
πλήκτρου θα απενεργοποιηθεί το ρελαί. 

Το φως έχει ανάψει. Αν το πλήκτρο έχει διαµορφωθεί σε “άνοιγµα πόρτας”, το 
LED θα είναι πράσινο. Αν το πλήκτρο έχει διαµορφωθεί σε “επικοινωνία µε πόρ-
τα”, το LED θα είναι κόκκινο (αν είναι κατειληµµένο θα είναι αναµµένο, αν καλέι 
η πόρτα θα αναβοσβήνει)
Οι αριθµοί Robinson είναι ενεργοί, που σηµαίνει ότι είναι φραγµένοι. Αν 
πιέσετε πάλι το πλήκτρο, οι αριθµοί Robinson θα απενεργοποιηθούν.

Οι αριθµοί VIP είναι ενεργοί, που σηµαίνει ότι είναι ελεύθεροι. Αν πιέσετε 
πάλι το πλήκτρο , οι αριθµοί VIP θα απενεργοποιηθούν.
Εχει ενεργοποιηθεί η επιτήρηση δωµατίου. Αν το LED αρχίσει να αναβοσβήνει 
µε κόκκινο φως, θα υπάρχει επιτήρηση της τηλεφωνικής συσκευής. Αν πιέσετε 
πάλι το πλήκτρο, θα απενεργοποιηθεί η επιτήρηση δωµατίου.
Εχει ενεργοποιηθεί ή επιτρέπεται η Ενδοεπικοινωνία. Την επόµενη φορά 
που θα πιέσετε το πλήκτρο, θα απενεργοποιηθεί η άδεια Ενδοεπικοινωνίας.
Πραγµατοποιήθηκε χρονικά προγραµµατισµένη κλήση ενώ δεν βρισκό-
σαστε στην θέση σας και αναβλήθηκε αυτόµατα. Αν πιέσετε το πλήκτρο, θα 
ανοίξει ο κατάλογος των χρονικά προγραµµατισµένων κλήσεων, ο οποίος 
µπορεί να τροποποιηθεί (Ηµεροµηνία εγγραφής: Το LED είναι αναµµένο µε 
πράσσινο φως).
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DAILY USE – SETTINGS

Τρόπος Χρήσεως του Τηλεφωνικού Καταλόγου
Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας βοηθά να βρίσκετε µε όνοµα χρήσιµους και συχνά επιλεγόµε-
νους τηλεφωνικούς αριθµούς. Μπορείτε να καταγράψετε µέχρι 400 τηλεφωνικούς αριθµούς. 
Επιπλέον, φαίνονται οι εσωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί (συνδροµητής, οµάδα, πόρτα,
έκτακτη ανάγκη), καθώς και οι αριθµοί επιλογής σύντοµου κώδικα του PBX. Αν όταν δηµιουρ-
γείτε τους αριθµούς επιλογής σύντοµου κώδικα δεν ορίσετε όνοµα (π.χ. στην περίπτωση που
αυτό γίνεται µε τηλεφωνική συσκευή), η COMfort 2000 δηµιουργεί όνοµα για τον τηλεφωνικό
κατάλογο. Οι εγγραφές αυτές δεν µπορούν να αλλάξουν στον τηλεφωνικό κατάλογο της
COMfort 2000, παρά µόνο µε το λογισµικό για Η/Υ του PBX.
Ολες οι εγγραφές εµφανίζονται µε αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να δείτε τις εγγραφές µε
κύλιση ή µε την εισαγωγή ονόµατος (σελίδα 17). Υστερα µπορείτε να κάνετε απ’ευθείας
επιλογή του εµφανιζόµενου τηλεφωνικού αριθµού από τον τηλεφωνικό κατάλογο (σελίδα 32). 
Αν κληθεί η τηλεφωνική σας συσκευή συστήµατος και εµφανιστεί ένας τηλεφωνικός αριθµός
που είναι γραµµένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, αντί για τον τηλεφωνικό αριθµό, στην οθόνη
θα εµφανιστεί το αντίστοιχο όνοµα.

∆ηµιουργία Νέας Εγγραφής

☞ Οι εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί πρέπει να εισάγονται πάντοτε µε τον αριθµό πρόσβα-
σης σε γραµµή Κέντρου “0” (Τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου: Πρέπει
να έχετε υπ’όψιν σας τις εξαιρέσεις στη σελίδα 37).

� Ανοίγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.


Ξεκινάτε νέα εγγραφή “new entry”.

� Πληκτρολογείτε τον τηλεφωνικό αριθµό.

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή. 

� Εισάγετε το όνοµα (σύκγριση µε τη 
σελίδα 17).

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.

�
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Μπορείτε να βρίσκετε το µενού “νέα εγγραφή” (new entry) του τηλεφωνικού καταλόγου
οποτεδήποτε, πιέζοντας πάλι το πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου � .

Τροποποίηση υπάρχουσας Εγγραφής

☞ Αν διαγράψετε τον τηλεφωνικό αριθµό και ύστερα επιβεβαιώσετε, θα διαγραφεί ολόκληρη
η εγγραφή.
Οι εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί πρέπει να εισάγονται πάντοτε µε τον αριθµό πρόσβα-
σης σε γραµµή Κέντρου “0” (Τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου: Πρέπει
να έχετε υπ’όψιν σας τις εξαιρέσεις στη σελίδα 37).

� Ανοίγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

� �
Αναζητάτε την ζητούµενη εγγραφή.

or �� Εισάγετε τον πρώτο χαρακτήρα (π.χ. 
“K” για “Kaiser”).

� Ξεκινάτε την τροποποίηση της 
εγγραφής. 

� ���... Ξεκινάτε την αλλαγή της εγγραφής.

�
Αν χρειάζεται: Πηγαίνετε τον κέρσορα 
στην θέση όπου θα γίνει η αλλαγή.

�
Αν χρειζεται: ∆ιαγράφετε το ψηφίο που 
βρίσκεται εµπρός του κέρσορα. 

� Αν χρειάζεται: Εισάγετε ψηφίο εµπρός 
από τον κέρσορα.

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.

� �
Αν χρειάζεται: Αλλάζετε όνοµα και 
επιβεβαιώνετε την εγγραφή.

�
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Οι τηλεφωνικοί αριθµοί της µνήµης επιλογής αριθµού σύντοµου κώδικα, καθώς και οι
εσωτερικοί αριθµοί κλήσεως (συνδροµητής, οµάδα, πόρτα, έκτακτη ανάγκη) του PBX,
µπορούν να τροποποιηθούν µόνο µε το λογισµικό για Η/Υ του PBX. 

Αντιγραφή Τηλεφωνικών Αριθµών από την Προετοιµασία Επιλογής Αριθµού 
στον Τηλεφωνικό Κατάλογο

Αν θέλετε να εισάγετε τηλεφωνικούς αριθµούς από την υπενθύµιση (memo) (βλ. σελίδα
56) ή από διαφορετικούς καταλόγους (κατάλογο καλούντων, κατάλογο κλήσεων, κατά-
λογο επανακλήσεων) στον τηλεφωνικό κατάλογο, µπορείτε να τους αντιγράψετε απ’ευ-
θείας µε την προετοιµασία επιλογής αριθµού.

☞ Οι εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί πρέπει να εισάγονται πάντοτε µε τον αριθµό πρόσβα-
σης σε γραµµή Κέντρου “0” (Τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου: Πρέπει
να έχετε υπ’όψιν σας τις εξαιρέσεις στη σελίδα 37). Τηλεφωνικοί αριθµοί που αντιγράφο-
νται από τον κατάλογο καλούντων ή από τον κατάλογο κλήσεων, κανονικά αποθηκεύο-
νται µαζί µε σωστό και πλήρη τηλεφωνικό αριθµό. 

�
Αντιγράφετε τον τηλεφωνικό αριθµό 
της οθόνης στην προετοιµασία επιλο-
γής αριθµού.

�
Αντιγράφετε τους τηλεφωνικούς αριθ-
µούς από την προετοιµασία επιλογής 
αριθµού στον τηλεφωνικό κατάλογο.

� �
Αν χρειάζεται: Αλλάζετε τον τηλεφωνικό 
αριθµό και επιβεβαιώνετε την εγγραφή.

� Πληκτρολογείτε το όνοµα (σύγκριση µε 
τη σελίδα 17).

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.
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∆ιαµόρφωση Χρονικά Προγραµµατισµένης Κλήσεως
Η λειτουργία αυτή σας υπενθυµίζει για κάποια ηµεροµηνία ή για κάποια κλήση. Η τηλε-
φωνική συσκευή σας επιτρέπει τον χρονικό προγραµµατισµό µέχρι 20 γεγονότων. 

☞ Αν έχετε την µονάδα, µπορείτε να προγραµµατίσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα
προγραµµτιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83). Απλά πιέζοντας αυτό το πλήκ-
τρο, θα µπορέσετε να ανοίξετε τον κατάλογο χρονικά προγραµµατισµένων κλήσεων, και
κατά την διάρκεια συνοµιλίας. Η διαµόρφωση χρονικά προγραµµατισµένης κλήσεως σας
προσφέρεται και στον κατάλογο κατά την διάρκεια µιας κλήσεως. 

∆ιαµόρφωση νέας Χρονικά Προγραµµατισµένης Κλήσεως µε Προετοιµασία Επιλογής Αριθµού
Αν θέλετε υπενθύµιση για να πραγµατοποιήσετε κάποια κλήση, µπορείτε να διαµορφώ-
σετε χρονικά προγραµµατισµένη κλήση µε την τηλεφωνική σας συσκευή. Η συσκευή σας
θα κουδουνίσει κατά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία και ώρα, και µπορείτε να
καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθµό που έχει διαµορφωθεί, σηκώνοντας απλά το ακουστικό
(σύγκριση µε τη σελίδα 52).

☞ Οι εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί πρέπει να εισάγονται πάντοτε µε τον αριθµό πρόσβα-
σης σε γραµµή Κέντρου “0” (Τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου: Πρέπει
να έχετε υπ’όψιν σας τις εξαιρέσεις στη σελίδα 37).

� Αλλάζετε στον κατάλογο 2ου επιπέδου.

��������
Επιλέγετε τον κατάλογο των χρονικά 
προγραµµατισµένων κλήσεων. 


Ξεκινάτε νέα καταχώρηση “new entry”.

� �

Σαν προκαθορισµένη ώρα εισάγεται η ώρα 
“10 minutes later” (10 λεπτά αργότερα).

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε άλλη ηµερο-
µηνία και ώρα πάνω στα παλιά δεδοµένα.

� #�
�...
Επιλέγετε την χρονικά προγραµµατι-
σµένη κλήση µε “dialling preparation” 
(προετοιµασία επιλογής αριθµού).

� �
Πληκτρολογείτε τον τηλεφωνικό αριθµό 
που θέλετε να καλέσετε . Υστερα 
επιβεβαιώνετε την εγγραφή.

� �
Αν χρειάζεται: Πληκτρολογείτε το 
όνοµα και επιβεβαιώνετε την εγγραφή.

�
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Αν απλά θέλετε υπενθύµιση σχετικά µε την ηµεροµηνία/ ώρα κάποιου ραντεβού, αντί για
την πραγµατοποίηση κλήσεως, µετά την εισαγωγή ηµεροµηνίας επιλέγετε το “just a re-
minder” (απλή υπενθύµιση). Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται εγγραφή τηλεφωνικού
αριθµού, αλλά µόνο η εγγραφή της πληροφορίας. 

Τροποποίηση υπάρχουσας Χρονικά Προγραµµατισµένης Κλήσεως στον Κατάλογο 

� Αλλάζετε στον κατάλογο 2ου επιπέδου. 

�������
Επιλέγετε τον κατάλογο των χρονικά 
προγραµµατισµένων κλήσεων.

� �
Αναζητάτε την εγγραφή που θέλετε να 
αλλάξετε ή να διαγράψετε.

� �

Η εγγραφή που εµφανίζεται είναι 
χρονικά προγραµµατισµένη κλήση 
“απλή υπενθύµιση”.

Μεταβαίνετε στην εγγραφή που αναζητάτε.

�

Η εγγραφή που εµφανίζεται είναι χρονι-
κά προγραµµατισµένη κλήση µε “προε-
τοιµασία επιλογής αριθµού”.

Ξεκινάτε την αλλαγή ή την διαγραφή της 
εγγραφής.

� ���... Αλλάζετε την χρονικά προγραµµατι-
σµένη κλήση

�
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Πραγµατοποίηση Ρυθµίσεων Χρήστη στο PBX
Το PBX της Auerswald προσφέρει πολλές ρυθµίσεις που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο
κάθε χρήστης. Συνήθως χρειάζεστε τις ακολουθίες ψηφίων προγράµµατος που περιγρά-
φονται στο βιβλίο οδηγιών του PBX. Αλλά η τηλεφωνική συσκευή συστήµατος σας προ-
σφέρει άνετα ένα µεγάλο τµήµα αυτών των ρυθµίσεων, µέσω καταλόγου .

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Αναµονής Κλήσεων
Αν δεν θέλετε την λειτουργία Αναµονής Κλήσεων στην τηλεφωνική σας συσκευή (βλ.
σελίδα 29), µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιοήσετε την αναµονή κλήσε-
ων, µέσω καταλόγου της COMfort 2000.

☞ Αν έχετε την µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

Υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε” (∆εν επιτρέπονται προσωρινά Τηλεφωνικές Κλήσεις)
Αν θέλετε να µην σας ενοχλήσει κανείς, µπορείτε να φράξετε την COMfort 2000 για εσωτε-
ρικές και εξωτερικές κλήσεις µε την υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”. Τότε αυτός που καλεί θα δέ-
χεται σήµα κατειληµµένου. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µπορείτε να κληθείτε µε κλήση
προτεραιότητας από εσωτερικό συνδροµητή. Βέβαια, εσείς µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
κλήση µε την τηλεφωνική σας συσκευή, που έχει υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”.

� Ξεκινάτε τον προγραµµατισµό.

� .	�...
Επιλέγετε τον υποκατάλογο “func-
tions” (λειτουργίες).

� �
Αναζητάτε τις λειτουργίες που θα 
τροποποιήσετε (π.χ. οµάδα). 

� ��...
Επιλέγετε τις λειτουργίες που θα 
τροποποιήσετε (π.χ. οµάδα).

�
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε  � .	��... και στη συνέχεια  
� ����...(σελίδα 68).

� ��
...

Η Αναµονή Κλήσεων είναι απενεργο-
ποιηµένη.

Ενεργοποίηση της Αναµονής Κλήσεων
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☞ Αν έχετε την µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προγ-
ραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

Απενεργοποίηση υπηρεσίας “Μην Ενοχλείτε” για ειδικά πρόσωπα (Κατάλογος VIP)
Αν θέλετε να είστε προσιτοί από ορισµένα πρόσωπα, ενώ έχετε ενεργοποιηµένη την υ-
πηρεσία “Μην Ενοχλείτε”, µπορείτε να εγγράψετε τον εξωτερικό τηλεφωνικό τους αριθµό
σε κατάλογο VIP µε το λογισµικό για Η/Υ του PBX. Αυτός ο κατάλογος VIP ισχύει για
όλους τους συνδροµητές και, αν χρειάζεται, µπορείτε να τον ενεργοποιείτε ή να τον απε-
νεργοποιείτε για την τηλεφωνική σας συσκευή. Για να µπορεί το PBX να αναγνωρίζει τον
καλούντα χρειάζεται η εµφάνιση του τηλεφωνικού αριθµού καλούντος.

☞ Αν έχετε την µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

∆εν επιτρέπετε να σας καλέσουν ορισµένα Ατοµα (Κατάλογος Robinson)
Αν δεν θέλετε να σας καλούν ορισµένα πρόσωπα, µπορείτε να εγγράψετε τους εξωτερι-
κούς τους τηλεφωνικούς αριθµούς στον κατάλογο Robinson µε το λογισµικό για Η/Υ του
PBX. Αυτός ο κατάλογος Robinson ισχύει για όλους τους συνδροµητές και, αν χρειάζε-
ται, µπορείτε να τον ενεργοποιείτε ή να τον απενεργοποιείτε για την τηλεφωνική σας συ-
σκευή. Για να µπορεί το PBX να αναγνωρίζει τον καλούντα χρειάζεται η εµφάνιση του τη-
λεφωνικού αριθµού καλούντος.

☞ Αν έχετε την µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια 
� ����... (σελίδα 68).

� ��
...

Η υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε” είναι εκτός 
λειτουργίας.

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας. 

�
�
�

�(�
(���
	��
��
�;�
���
�#�
�����1..

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε  � .	��... και στη συνέχεια  
� 8-/... (σελίδα 68).

� ��
...

Οι αριθµοί VIP είναι απενεργο-
ποιηµένοι.

Ενεργοποιείτε τους αριθµούς VIP.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε  � .	��... και στη συνέχεια  
� 7�... (σελίδα 68).

� ��
...

Οι αριθµοί Robinson είναι απενεργο-
ποιηµένοι. 

Ενεργοποιείτε τους αριθµούς Robinson
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Χειροκίνητη Μεταγωγή των ∆ιαµορφώσεων (Ηµέρα, Νύχτα κλπ.)
Με το πρόγραµµα διαµόρφωσης του PBX, µπορείτε να προγραµµατίσετε διαφορετικές
διαµορφώσεις για ηµέρα και νύχτα. Μπορείτε να µετάγεστε χειροκίνητα από την µια δια-
µόρφωση στην άλλη. Το PBX µπορεί να πραγµατοποιεί µεταγωγή της διαµόρφωσης µε
βάση ενός ηµερολόγιου ηµεροµηνίας/ ώρας.

☞ Αυτή η τηλεφωνική συσκευή χρειάζεται εξουσιοδότηση. Αυτή µπορεί να διαµορφωθεί µε
το πρόγραµµα διαµόρφωσης του PBX.
Αν έχετε την µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

Συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων
Χάρη στην συνδροµητική προώθηση κλήσεων (CF) µπορείτε να επανακατευθύνετε εσωτερι-
κές και εξωτερικές κλήσεις από την τηλεφωνική σας συσκευή σε άλλες εσωτερικές και εξωτε-
ρικές συνδέσεις. Εσείς ή ο αντικαταστάτης σας, µπορείτε να δέχεστε αυτές τις κλήσεις σε άλ-
λη τηλεφωνική συσκευή. Η συνδροµητική προώθηση κλήσεων επιτρέπει σε εσάς ή στον αντι-
καταστάτη σας, να είστε πάντοτε προσιτοί στον τηλεφωνικό σας αριθµό, έστω και αν δεν µπο-
ρείτε να δεχτείτε κλήσεις µε την αρχική σας τηλεφωνική συσκευή.
Υπάρχουν διάφορες αιτίες για τις οποίες δεν µπορείτε να δεχτείτε κάποια κλήση, π.χ. δεν βρί-
σκεστε στο γραφείο ή εκείνη την στιγµή µιλάτε µε κάποιον άλλο στο τηλέφωνο. Για αυτό έχετε
τρία διαφορετικά είδη προώθησης κλήσεων: “προώθηση κλήσεων χωρίς όρους”, “προώθηση
κλήσεων σε κατειληµµένο” και “προώθηση κλήσεων σε απουσία απάντησης”.
Για το καθένα από τα τρία είδη προώθησης κλήσεων, µπορείτε να καθορίσετε κάποιο άλλο
προορισµό επανακατεύθυνσης.
Αν ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα η “προώθηση κλήσεων σε κατειληµµένο” και η “προώθηση
κλήσεων σε απουσία απάντησης”, θα λειτουργήσουν και οι δυο ρυθµίσεις. Εξαρτάται από το
τι θα συµβεί - η τηλεφωνική συσκευή είναι κατειληµµένη ή κανένας δεν απαντά στην κλήση -
και η κλήση µπορεί να προωθηθεί ακόµη και σε διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς.
Αν ενεργοποιηθεί η “προώθηση κλήσεων χωρίς όρους” µαζί µε τις “προώθηση κλήσεων σε
κατειληµµένο” και/ή “προώθηση κλήσεων σε απουσία απάντησης”, θα επανακατευθυνθούν
αµέσως όλες οι κλήσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ποτέ τα
άλλα είδη, αλλά εξακολουθούν να είναι ενεργά. Μόλις απενεργοποιηθεί η “προώθηση
κλήσεων χωρίς όρους” τα άλλα είδη, αν εξακολουθούν να είναι ενεργά, θα χρησιµοποιηθούν
και πάλι. 

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια 
� �#�
... (σελίδα 68).

� �

Είναι ενεργοποιηµένη η διαµόρφωση 
“νύχτα”.

Αναζητάτε την διαµόρφωση που θα 
ενεργοποιήσετε (π.χ. γιορτή).

� ��... Ενεργοποιείτε την διαµόρφωση “holi-
day” (γιορτή).
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☞ Οι εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί πρέπει να εισάγονται πάντοτε µε τον αριθµό πρό-
σβασης σε γραµµή Κέντρου “0” (Τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου:
Πρέπει να έχετε υπ’όψιν σας τις τις εξαιρέσεις στη σελίδα 37).
Αν υπάρχει µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).
Η συνδροµητική προώθηση κλήσεων δεν ισχύει για εισερχόµενες κλήσεις οµάδας. Αν θέ-
λετε η τηλεφωνική σας συσκευή να µην κουδουνίζει για κλήσεις οµάδας, θα πρέπει να
βγείτε από την συγκεκριµένη οµάδα (σελίδα 72). Αν οι αριθµοί οµάδας πρέπει να επανα-
κατευθύνονται, βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX. 

Επανακατεύθυνση των Κλήσεών σας σε άλλη Τηλεφωνική Συσκευή (Ακολούθησέ µε)
Η λειτουργία “Ακολούθησέ µε” είναι µια εσωτερική “συνδροµητική προώθηση κλήσεων
χωρίς όρους”, που διαµορφώνεται στην τηλεφωνική συσκευή προορισµού (αντί στην τη-
λεφωνική συσκευή που επανακετευθύνεται). Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να πηγαίνετε
από γραφείο σε γραφείο και να παίρνετε τις κλήσεις σας µαζί σας. Αν η COMfort 2000
σας είναι διαµορφωµένη σαν προορισµός για πολλά “Ακολούθησέ µε”, µπορείτε να
απενεργοποιήσετε αυτές τις επανακατευθύνσεις µε µια φορά “διαγραφή όλων”. 

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια 
� ����... (σελίδα 68).

� 	��... Επιλέγετε το είδος CF που θα µεταχθεί 
σαν “χωρίς όρους”.

� ��
... Ενεργοποιείτε το CF.

�
Εκκίνηση:
Πληκτρολογείτε τον τηλεφωνικό αριθµό

�
Εκκίνηση:
Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια 

� @��... (σελίδα 68).

� ��
... Ενεργοποιείτε το “Ακολούθησέ µε”.

� �
Εκκίνηση:

Αναζητάτε τον συνδροµητή που θα 
επανακατευθυνθεί.

� ���...
Εκκίνηση:

Επιλέγετε τον συνδροµητή που θα 
επανακατευθυνθεί.
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Θέλετε να πραγµατοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις σαν Μέλος Οµάδας
Πέρα από τους εσωτερικούς συνδροµητές, το PBX µπορεί να διαχειρίζεται οµάδες. Οι
συνδροµητές µπορούν να είναι µέλη πολλών οµάδων. Οι οµάδες αυτές µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν για να βρεθούν εσωτερικοί συνδροµητές ορισµένων τµηµάτων (π.χ. υπο-
στήριξης, αγορών, πωλήσεων).
Η συµµετοχή σας σε µια οµάδα δεν σηµαίνει ότι πάντοτε καλείστε, όταν καλείται η οµάδα
σας. Αν δεν θέλετε να είστε προσιτοί µέσω αριθµού κλήσεως οµάδας για κάποια χρονική
διάρκεια, αλλά µόνο σαν ξεχωριστοί συνδροµητές, µπορείτε να βγείτε από την οµάδα αυτή. 
Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν ενεργητικά και παθητικά µέλη οµάδας. Η λειτουργία αυτή
µπορεί να είναι σηµαντική για µέλη θερµών γραµµών ή κέντρων κλήσεων που δεν θέ-
λουν να είναι προσιτά από τους πελάτες τους όλες τις ώρες. Η λειτουργία οµάδας διατί-
θεται σε συνδροµητή που έχει βγει , αλλά µόνο για ορισµένο χρόνο. Υπάρχουν τρεις δια-
φορετικοί τρόποι εισόδου:
� εισερχόµενος + εξερχόµενος
� εισερχόµενος µόνο 
� εξερχόµενος µόνο 
Οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν την πρώτη περίπτωση. Συνδροµητής που είναι µέ-
λος πολλών οµάδων, µπορεί να εγγραφεί σαν “εισερχόµενος µόνο” σε µια οµάδα ταυτό-
χρονα. Αν στην περίπτωση αυτή θέλει να δέχεται και τις κλήσες των άλλων οµάδων,
µπορεί να εγγραφεί εκεί σαν “εισερχόµενος”. Ετσι θα βρίσκεται στην κατανοµή κλήσεων
περισσότερων οµάδων για εσωτερικές κλήσεις, κλήσεις Κέντρου και κλήσεις πόρτας.
Αν ο συνδροµητής εγγραφεί σαν “εξερχόµενος” σε κάποια οµάδα, παίρνει ορισµένα χα-
ρακτηριστικά/ εξουσιοδοτήσεις της οµάδας, που αντικαθιστούν τα δικά του σαν µονωµέ-
νου συνδροµητή, για την περίπτωση εξερχόµενων επιχειρησιακών κλήσεων:
� Εξουσιοδότηση γραµµής Κέντρου για επιχειρησιακές κλήσεις 
� Ενεργοποίηση φραγµένων/ ελεύθερων αριθµών για επιχειρησιακές κλήσεις
� Εξουσιοδότηση επιλογής αριθµών σύντοµου κώδικα για επιχειρησιακές κλήσεις 
� Εµφάνιση αριθµού καλούντος για επιχειρησιακές κλήσεις 
� Προτεραιότητα γραµµής Κέντρου για επιχειρησιακές κλήσεις 
Αν έχετε διαµορφωθεί σαν µέλος µόνο µιας οµάδας, θα µπορείτε να µπαίνετε και να
βγαίνετε σαν µέλος µιας οµάδας. Αυτή είναι η απλή περίπτωση, που συνήθως χρησιµο-
ποιείται. Αν είστε µέλος πολλών οµάδων, και πάλι θα σας επιτραπεί να µπείτε “εξερχόµε-
νοι” σε µια οµάδα. Αν προσπαθήσετε να µπείτε “εξερχόµενοι” σε διαφορετικές οµάδες,
αυτό θα γίνει µόνο στην τελευταία οµάδα που θα προσπαθήσετε. Στις άλλες οµάδες θα
µπείτε “εισερχόµενοι µόνο”.
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☞ Αν υπάρχει µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

∆ιαµόρφωση Επιτήρησης ∆ωµατίου
Αν θέλετε να επιτηρείτε ήχους σε δωµάτιο, π.χ. για να ελέγχετε ένα µωρό, µπορείτε να χρη-
σιµοποιήσετε την λειτουργία “επιτήρηση δωµατίου”. Για την λειτουργία αυτή θα πρέπει να
διαµορφωθεί κατάλληλα η τηλεφωνική συσκευή που βρίσκεται στο δωµάτιο.

☞ Το µικρόφωνο της µονάδας βάσης λειτουργέι αυτόµατα.
Αν πιέσετε το πλήκτρο αγκίστου 
 και σηκώσετε το ακουστικό, θα απενεργοποιηθεί η
επιτήρηση δωµατίου.
Αν υπάρχει µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε  � .	��... και στη συνέχεια  
� ��	... (σελίδα 68).

� ��...
Επιλέγετε οµάδα στην οποία είστε 
µέλος.

� ��... Μπαίνετε στην οµάδα 12.

� ��... Λειτουργία εισόδου σε οµάδα:
Επιλέγετε τον τρόπο εισόδου.

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια � ��... 
(σελίδα 68).

� Βγαίνετε από όλες τις οµάδες.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνάχεια 
� ��... (σελίδα 68).

� ��
... Ενεργοποιείτε την επιτήρηση δωµατίου.
�
�
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Αδεια Ενδοεπικοινωνίας
Η COMfort 2000 διαθέτει την λειτουργία Ενδοεπικοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να κληθεί
από εσωτερική τηλεφωνική συσκευή και να γίνει αναγγελία στο δωµάτιο, χωρίς να απαντηθεί
ενεργά η κλήση. Ο καλών µπορεί, επίσης, να δώσει εντολή στην COMfort 2000 να ενεργοποιή-
σει, εκτός από το µεγάφωνο, και το µικρόφωνο (λειτουργία “χωρίς χέρια”). Κάποιος που θα
βρίσκεται κοντά, θα µπορεί να µιλήσει µε τον καλούντα µέσω αυτού του αµφίδροµου συστή-
µατος ενδοεπικοινωνίας. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατή για κάθε υπάρχουσα ξεχωριστή τηλε-
φωνική συσκευή. Αν η COMfort 2000 σας κληθεί µε την λειτουργία ενδοεπικοινωνίας, θα ανα-
βοσβήσει το LED που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο λειτουργίας “χωρίς χέρια”. Μετά από ένα
σήµα κουδουνισµού η COMfort 2000 αναλαµβάνει αυτόµατα την κλήση.

☞ Αν υπάρχει µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

Χρήση Λειτουργιών Πόρτας
Με τον κατάλογο αυτό µπορείτε να ελέγχετε την επικοινωνία πόρτας, το άνοιγµα πόρτας
και να ανάβετε την λάµπα σε µια συγκεκριµένη πόρτα. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τις
λειτουργίες πόρτας, χωρίς κλήση προς την τηλεφωνική σας συσκευή. Οι λειτουργίες
πόρτας είναι δυνατές µόνο αν ένα ή δυο τερµατικά πόρτας είναι συνδεδεµένα στο PBX
σας (βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX).

☞ Η λειτουργία “άναµµα λάµπας” θέτει σε λειτουργία το 3ο ρελαί του αντίστοιχου τερµατικού
πόρτας για 1 µέχρι 99 λεπτά. 
Αν υπάρχει µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια � -�
... 
(σελίδα 68).

� ��
...

Η άδεια ενδοεπικοινωνίας είναι απενερ-
γοποιηµένη.

Ενεργοποιείτε την άδεια.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια 
� ��... (σελίδα 68).

� �...
Επιλέγετε την µια από τις δυο υπάρ-
χουσες πόρτες.

� ���...
Επιλέγετε την λειτυοργία “light on” 
(άναµµα λάµπας).

� Φεύγετε από τον κατάλογο.
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Εσωτερική Αποµακρυσµένη Λειτουργία των Ρελαί
Αν το PBX διαθέτει ένα ή περισσότερα ρελαί και αν αυτά είναι διαµορφωµένα σαν ρελαί
γενικής χρήσεως (βλ. βιβλίο οδηγιών του PBX), αυτή η λειτουργία θα τα απ/ενεργοποιεί.

☞ Αν υπάρχει µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83).

Ενεργοποίηση Μονάδας Κεφαλής 
Αν στην COMfort 2000 σας συνδέσετε µια µονάδα κεφαλής, µε την λειτουργία αυτή θα
την ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε. 

☞ Αν υπάρχει µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83). Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό
το πλήκτρο για να ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε την µονάδα κεφαλής. 
Αν η µονάδα κεφαλής αποσυνδεθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα. Αλλά δεν θα διακοπεί
και η συνδιάλεξη. Ετσι µπορείτε να εισάγετε πάλι το βύσµα και να συνεχίσετε την κλήση.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Κουδουνισµού 
Με την λειτουργία αυτή µπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ή όχι το κουδούνι της COMfort 2000.
Η λειτουργία διαφέρει από την λειτουργία “Μην Ενοχλείτε” του PBX (βλ. σελίδα 68) στο ότι
είναι δυνατές και άλλες κλήσεις, απλά αυτές µόνο σηµατοδοτούνται (Οθόνη/LED).

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια � ���... 
(σελίδα 68).

� ���... Επιλέγετε ένα από τα ρελαί.

� ��
...

Το επιλεγµένο ρελαί είναι εκτός 
λειτουργίας.

Ενεργοποιείτε το ρελαί.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια 
� ����... (σελίδα 68).

� ��
...
Η µονάδα κεφαλής είναι απενεργοποιηµένη.

Ενεργοποιείτε την µονάδα κεφαλής.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια � ���... 
(σελίδα 68).

� �#�...

Ο τόνος κουδουνισµού είναι 
ενεργοποιηµένος.

Απενεργοποιείτε τον τόνο 
κουδουνισµού.

�
�
�

������1
��
��
�;�
���
�#�
�����1..



76 ∆ιαγραφή Τελών Χρέωσης

☞ Αν υπάρχει µονάδα, µπορείτε να διαµορφώσετε αυτήν την λειτουργία σε ελεύθερα προ-
γραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών (βλ. σελίδα 83). Απλά πιέστε αυτό το πλήκτρο για
να απενεργοποιήσετε την λειτουργία.

∆ιαγραφή Τελών Χρέωσης 
Στις “Πληροφορίες” εµφανίζονται τα τέλη χρέωσης από την στιγµή της τελευταίας διαγραφής
(σελίδα 59). Για να ελέγχετε τις χρεώσεις σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα, µπορείτε να
διαγράψετε το σύνολο των τελών χρέωσης, από καιρό σε καιρό. Οι χρεώσεις ή η εγγραφή
των τελών χρέωσης που βρίσκονται στο PBX, δεν επηρεάζονται από αυτή την διαγραφή.
Αν θέλετε να αποτρέψετε κάποιον να δει τις µονάδες χρέωσης της τελευταίας κλήσεώς
σας, θα µπορείτε να διαγράψετε και αυτήν την χρέωση, επίσης. 

∆ιαγραφή Καταλόγων Καλούντων
Η COMfort 2000 έχει τρεις καταλόγους - καλούντων, κλήσεων και επανακλήσεων - όπου
αποµνηµονεύονται οι τηλεφωνικοί αριθµοί των ανεπιτυχών/ επιτυχών κλήσεων/ συνοµι-
λιών. Ο καθένας από αυτούς τους καταλόγους µπορεί να περιέχει 30 τηλεφωνικούς
αριθµούς. Αν υπάρχουν περισσότερες κλήσεις/ συνοµιλίες, οι νέες θα εγγράφονται επά-
νω στις παλαιότερες.
Αν δεν θέλετε να αποµνηµονεύετε όλες τις εγγραφές (π.χ. για οργάνωση), µπορείτε να
διαγράψετε ορισµένες εγγραφές ή ολόκληρο τον κατάλογο, µε την παρακάτω λειτουργία.

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια � ���... 
(σελίδα 68).

� ��... Ξεκινάτε την διαγραφή των χρεώσεων 
της πιο πρόσφατης κλήσεως.

� ∆ιαγράφετε την εγγραφή.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � .	��... και στη συνέχεια � B��... 
(σελίδα 68).

� ����... Ξεκινάτε την διαγραφή του καταλόγου.

� Επιβεβαιώνετε την διαγραφή.
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CONFIGURATION OF THE TELEPHONE – BASIC SETTINGS

Οι ρυθµίσεις που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο πραγµατοποιούνται, συνή-
θως, κατά την εγκατάσταση. Για τη δική σας ευκολία, µπορείτε να διαµορφώσετε την τη-
λεφωνική συσκευή άνετα µέσω Η/Υ. Το απαραίτητο λογισµικό για τον Η/Υ περιλαµβάνε-
ται στη συσκευασία του προϊόντος (βλ. σελίδα 90).

∆ιαµόρφωση της Τηλεφωνικής Συσκευής
Αν έχετε διαµορφώσει έναν κωδικό PIN, πρέπει να τον εισάγετε πριν να είναι δυνατή η
πρόσβαση στην διαµόρφωση. Οι εργοστασιακές ρυθµίσεις δεν χρησιµοποιούν PIN.

� Ξεκινάτε τον προγραµµατισµό.

� �
Αναζητάτε τον υποκατάλογο “configu-
ration” (διαµόρφωση). 

� ��...
Επιλέγετε τον υποκατάλογο “configura-
tion”. 

� �
Εισάγετε το PIN και επιβεβαιώνετε (η 
εργοστασιακή ρύθµιση δεν έχει PIN).

� �
Αναζητάτε την λειτουργία που θέλετε 
να διαµορφώσετε (π.χ. σήµα αναµονής 
κλήσεων).

� ���...
Επιλέγετε την λειτουργία αυτή από τον 
κατάλογο λειτουργιών.

�
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Εκκίνηση της αυτόµατης Ανανέωσης/ Ενηµέρωσης Λογισµικού
Ισως µια ανανέωση/ ενηµέρωση του µόνιµου λογισµικού της τηλεφωνικής συσκευής να
χρειάζεται ή να είναι χρήσιµη, αν υπάρχουν λειτουργικά προβλήµατα ή αν προσφέρονται
νέα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον προµηθευτή σας αν µια ανανέωση/
ενηµέρωση θα αποτελούσε λύση στα προβλήµατά σας. Η µπορείτε να πληροφορηθείτε
τα νέα για το λογισµικό της τηλεφωνικής συσκευής σας από την ιστοσελίδα της εταιρείας
µας στο Internet (http://www.auerswald.de). Μπορείτε να µάθετε τον αριθµό έκδοσης του
λογισµικού της συσκευής, µε τον τρόπο που περιγράφεται στη σελίδα 59.
Αν η ανανέωση/ ενηµέρωση πραγµατοποιηθεί µέσω ISDN από την γραµµή Κέντρου µε
τον τρόπο που περιγράφεται στα επόµενα, το PBX θα αποκαταστήσει µια σύνδεση µε
τον server προκειµένου να µεταφερθεί το λογισµικό. Βέβαια οι ρυθµίσεις της τηλεφωνι-
κής συσκευής δεν αλλάζουν. Η ανανέωση/ ενηµέρωση γίνεται χωρίς χρέωση: Η µόνη
χρέωση είναι το κόστος της απαραίτητης τηλεφωνικής σύνδεσης.

Ρύθµιση της Γλώσσας της Τηλεφωνικής Συσκευής 
Η γλώσσα που χρησιµοποιείται στα κείµενα οθόνης στην τηλεφωνική συσκευή συστήµα-
τος, µπορεί να επιλεχθεί µέσω αυτού του καταλόγου. 

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��... και στη συνέχεια 
� @���... (σελίδα 77).

� Επιβεβαιώνετε την επιλογή.

� �

Ο τηλεφωνικός αριθµός του server έχει 
ήδη εισαχθεί µέσω του προγράµµατος 
για Η/Υ COMfort Set.

Αν χρειάζεται, αλλάζετε τον τηλεφωνικό 
αριθµό (εκτός Γερµανίας) και 
επιβεβαιώνετε.

Η ανανέωση/ ενηµέρωση λογισµικού 
ενεργοποιείται.

� Φεύγετε από τον κατάλογο.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.... και στη συνέχεια 
� ����	��� (σελίδα 77).

� ���... Επιλέγετε την γλώσσα.
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Ρύθµιση/ Αλλαγή του PIN Πρόσβασης στην ∆ιαµόρφωση

∆ιαγραφή του PIN πρόσβασης στην ∆ιαµόρφωση

∆ιαµόρφωση του MSN (Εσωτερικού Τηλεφωνικού Αριθµού)
Πρέπει οπωσδήποτε να πληκτρολογήσετε κάποιον από τους εσωτερικούς συνδρο-
µητικούς αριθµούς σαν MSN στην COMfort 2000, ώστε αυτή να µπορεί να λειτουργή-
σει στην εσωτερική αρτηρία S0 του PBX της Auerswald PBX σαν συσκευή συστήµατος.

☞ Πρέπει να χρησιµοποιήσετε κάποιον από τους εσωτερικούς συνδροµητικούς τη-
λεφωνικούς αριθµούς µόνο για µια από τις µονάδες ISDN που συνδέονται στην
εσωτερική αρτηρία S0 του PBX.

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.... και στη συνέχεια 
� ���... (σελίδα 77).

� �
Εισάγετε ένα 4ψήφιο PIN και 
επιβεβαιώνετε.

� �
Επαναλαµβάνετε το 4ψήφιο PIN και 
επιβεβαιώνετε.
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.... και στη συνέχεια 
� ���... (σελίδα 77).

�
Επιβεβαιώνετε την διαγραφή.

�

�

��.��	��
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.... και στη συνέχεια � ��� 
(σελίδα 77).

� Εισάγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό 
αριθµό.

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.

� ���
�	����

� �

�
�
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∆ιαµόρφωση της Μελωδίας Κουδουνισµού 
Με την διαµόρφωση αυτή µπορείτε να αποδώσετε στα διαφορετικά είδη κλήσεων (κλήση
συναγερµού, εξωτερική κλήση, εσωτερική κλήση, κλήση οµάδας, κλήση VIP, κλήση
αφύπνισης, άγνωστη κλήση) διαφορετικές µελωδίες κουδουνισµού. Υπάρχουν στην διά-
θεσή σας 8 µελωδίες. Μπορείτε να τις παράγετε µε το πρόγραµµα για Η/Υ COMfort 2000
Melody (βλ. σελίδα 90).

∆ιαµόρφωση της Μεθόδου Αλλαγής Πλήκτρου στο δεύτερο Επίπεδο Πλήκτρων
Αν η COMfort 2000 διαθέτει µονάδα επέκτασης πληκτρολογίου (είναι δυνατές µέχρι 5
µονάδες), στην διάθεσή σας θα υπάρχουν 10 ελεύθερα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα
λειτουργιών. Το καθένα από αυτά µπορεί να έχει δυο λειτουργίες (σε 2 επίπεδα). Εδώ
αναφέρεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να γίνει η ενεργοποίηση του δευτέρου επιπέ-
δου των πλήκτρων λειτουργιών. 
Ο τρόπος λειτουργίας “Ενεργοποίηση µε πίεση πλήκτρου” είναι πάντοτε ρυθµισµένος.
Αν θέλετε να τον χρησιµοποιήσετε, θα πρέπει να διαµορφώσετε ένα από τα πλήκτρα
λειτουργιών, σαν πλήκτρο αλλαγής (σελίδα 81). Επιπλέον, στην εργοστασιακή ρύθµιση,
υπάρχει και ο τρόπος λειτουργίας “Ενεργοποίηση µε διπλό κλικ (300 msec)”. Αυτός µπο-
ρεί να απενεργοποιηθεί, αν το θέλετε.

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.... και στη συνέχεια 
� ���... (σελίδα 77).

� �
Αναζητάτε το είδος των κλήσεων που 
θέλετε να τροποποιήσετε (π.χ. 
εσωτερική κλήση).

� ��
...
Επιλέγετε το “internal call” (εσωτερική 
κλήση). 

� �

Ακούτε αµέσως την τρέχουσα 
διαµορφωµένη µελωδία.

Μεταβαίνετε στην µελωδία 
κουδουνισµού που επιθυµείτε.

� ,(*...

Ακούτε την µελωδία που αναγράφεται 
στην οθόνη. 

Επιλέγετε την µελωδία.
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∆ιαµόρφωση του Σήµατος Αναµονής Κλήσεων
Στον κατάλογο αυτό µπορείτε να διαµορφώσετε το αν κάποια εισερχόµενη κλήση θα
σηµατοδοτείται από τόνο και/ ή LED. Αν εδώ διαµορφώσετε το “LED” , θα αναβοσβήνει
το LED που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο αγκίστρου 
 .

∆ιαµόρφωση της Επιλογής Καταλόγοων
Αφού πιέσετε το πλήκτρο � , καθώς και µετά την επιλογή του � .	��
���1παίρνετε
έναν κατάλογο που σας επιτρέπει να κάνετε διάφορες ρυθµίσεις της τηλεφωνικής συ-
σκευής ή του PBX. Αν θέλετε να χρησιµοποιείτε µόνο µερικές από αυτές τις ρυθµίσεις,
µπορείτε να καλύψετε (mask) τις άλλες, µε την βοήθεια του ορισµού του καταλόγου. Οι
αντίστοιχες λειτουργίες περιγράφονται από την σελίδα 68 µέχρι την σελίδα 75.
Η κάλυψη των λειτουργιών αποτελείται µόνο από την τροποποίηση της επιλογής κατα-
λόγου στο � .	��
���. Αν οι αντίστοιχες λειτουργίες είναι προσιτές και µε άλλη µέθο-
δο (π.χ. µε διαµόρφωση ή µε εκτέλεση µε ελεύθερα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα λει-
τουργιών) αυτό θα είναι δυνατό και παρακάτω. 

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας � και επιλέγετε � ��.... και στη συνέχεια � !��... (σελίδα 
77).

� �	...

Το διπλό κλικ πλήκτρου είναι 
ενεργοποιηµένο.

Απενεργοποιείστε το διπλό κλικ 
πλήκτρου.

� Επιβεβαιώνετε την επιλογή.

�
�

����� ��;��
�	��� ����!

�

�
�

����� ��;��
�	��� ����!

�

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.... και στη συνέχεια 
� ���... (σελίδα 77).

� B�9

Το σήµα τόνου είναι ενεργοποιηµένο.

Προσθέτως ενεργοποιείτε το LED.

� Επιβεβαιώνετε.

�
�
�
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.... και στη συνέχεια 
� ���... (σελίδα 77).

� �

Ολες οι λειτουργίες είναι 
ενεργοποιηµένες.

Αναζητάτε την λειτουργία που θέλετε 
να καλύψετε (π.χ. οµάδα).

� ��... Απενεργοποιήστε το”group” (οµάδα).

�
Πιθανό να απενεργοποιήσετε 
περισσότερες λειτουργίες και 
επιβεβαιώνετε. 
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∆ιαµόρφωση Πλήκτρων µε Λειτουργίες
Αν η COMfort 2000 διαθέτει µονάδα επέκτασης πληκτρολογίου (είναι δυνατές µέχρι 5
µονάδες), θα υπάρχουν στην διάθεσή σας 10 ελεύθερα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα
λειτουργιών. Αυτά µπορούν να έχουν διπλή διαµόρφωση - σε δυο επίπεδα - µε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς τηλεφωνικούς αριθµούς, καθώς και µε διαφορετικές λειτουργίες. Οι
δυνατές λειτουργίες αναφέρονται στον πίνακα που βρίσκεται παρακάτω.
Εκτός από τα πλήκτρα λειτουργιών, κοντά σε κάθε πλήκτρο υπάρχει ένα LED µε πολλά
χρώµατα. Αυτό το LED σας πληροφορεί σχετικά µε την κατάσταση κατειληµµένου ή την
κατάσταση δραστηριότητας εσωτερικού συνδροµητή ή σχετικά µε την κατάσταση µετα-
γωγής µιας λειτουργίας (βλ. σελίδα 60). Στην περίπτωση αυτή το LED αναφέρεται στην
λειτουργία/ στον συνδροµητή του πρώτου επιπέδου. Οταν προγραµµατίζετε τα πλήκτρα
θα πρέπει να προσέχετε αυτήν την λειτουργία.

� Ξεκινάτε τον προγραµµατισµό.

� �
Αναζητάτε τον υποκατάλογο “define 
keys” (ρύθµιση πλήκτρων).

� ��....
Επιλέγετε τον υποκατάλογο “define 
keys”.

�
Πιέζετε το πλήκτρο λειτουργιών που 
θέλετε να ορίσετε.

� .��...
Επιλέγετε το επίπεδο που θέλετε να 
ορίσετε.

�

Το LED του πλήκτρου λειτουργιών που 
επιλέξατε αναβοσβήνει µια φορά σε 
κανονικά χρονικά διαστήµατα.
(2ο επίπεδο: Το LED αναβοσβήνει δυο 
φορές σε κανονικά χρονικά διαστήµατα.)

� � Αναζητάτε την λειτουργία (π.χ. οµάδα).

� ��... Επιλέγετε την λειτουργία.

� ���...
Επιλέγετε το “group general” (γενική 
οµάδα). Αµέσως ορίζεται το πλήκτρο.

�
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☞ Μερικές λειτουργίες µπορούν να “οριστούν” σε πλήκτρα. Αν, π.χ. ρυθµίζετε προώθηση
κλήσεων παντοτε στον ίδιο αριθµό κλήσεως, µπορείτε να την ενεργοποιείτε/ απενεργο-
ποιείτε µε ένα “ορισµένο” πλήκτρο, χωρίς να πληκτρολογείτε κάθε φορά τον αριθµό κλή-
σεως. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την ρύθµιση και κατά τη διάρκεια µιας κλήσεως.
Αν το πλήκτρο/ η λειτουργία που επιλέξατε έχει ήδη διαµορφωθεί µε λειτουργία, θα ακο-
λουθήσει ένας κατάλογος επιλογών µε επιπλέον προαιρέσεις. Αν επιλέξετε “νέα”, µπο-
ρείτε στο πλήκτρο που επιλέξατε να ορίσετε νέα λειτουργία. Στην περίπτωση που
επιλέξετε “διαγραφή”, το πλήκτρο δεν θα έχει πλέον λειτουργία. Τα πλήκτρα που έχουν
ρυθµιστεί µε καθορισµένες λειτουργίες, µπορούν να οριστούν πάλι µέσω “αλλαγής” (π.χ.
νέοι τηλεφωνικοί αριθµοί για προώθηση κλήσεων). Αν κάνατε λάθος και θέλετε να επι-
στρέψετε στην προηγούµενη κατάσταση, πιέζετε το πλήκτρο οπισθοδρόµησης (�).

Οι λειτουργίες που έχουν διαµορφωθεί σε πλήκτρο λειτουργιών είναι πλέον προσιτές µέ-
σω καταλόγου - αν δεν έχουν καλυφθεί µε µάσκα.

Λειτουργίες
Αδεια Ενδοεπικοινωνίας (ορίζεται ο τρόπος µεταγωγής, σύγκριση µε την σελίδα 73)

Ακολούθησέ µε (το πλήκτρο διαµορφώνεται αµέσως, χρήση όπως φαίνεται στη σελίδα 71)

Αριθµός έργου, γενικά (το πλήκτρο διαµορφώνεται αµέσως, χρήση όπως φαίνεται στη σελίδα 36)

Αριθµός Robinson (ορισµός τρόπου µεταγωγής, σύγκριση µε σελίδα 69)

Αριθµοί VIP (ορισµός τρόπου µεταγωγής, σύγκριση µε σελίδα 69)

∆ιαµόρφωση Μεταγωγής, γενικά (το πλήκτρο διαµορφώνεται αµέσως, χρήση όπως φαίνεται στη σελίδα 70)

∆ιαµόρφωση Μεταγωγής (ορισµός διαµόρφωσης, σύγκριση µε σελίδα 70)

Εκτέλεση Ενδοεπικοινωνίας (διαµόρφωση πλήκτρου µε λειτουργία αναγγελίας ή λειτουργίας “χωρίς χέρια”, 
βλ. σελίδα 86)

Εξοδος από όλες τις οµάδες (σύγκριση µε σελίδα 72)

Εξωτερική γραµµή (θύρα S0) για επιλογή γραµµής Κέντρου (βλ. σελίδα 84. Σύγκριση µε σελίδα 37)

Εξωτερική γραµµή MSN για µετάδοση τηλεφωνικού αριθµού (βλ. σελίδα 84. Σύγκριση µε σελίδα 35)

Επιτήρηση ∆ωµατίου (Σύγκριση µε σελίδα 73)

Λειτουργία Φωνητικού Ταχυδροµείου, γενικά (ορισµός αριθµού/ ονόµατος του Κέντρου 461 Φωνητικού 
ταχυδροµείου, σύκγριση µε σελίδα 84)

Λειτουργίες πόρτας, γενικά (ορισµός πόρτας, βλ. σελίδα 74)

Μακροεντολές (βλ. σελίδα 87)

Μην Ενοχλείτε (ορίζεται ο τρόπος µεταγωγής, σύγκριση µε σελίδα 68)

Μονάδα Κεφαλής (τρόπος µεταγωγής, σύγκριση µε σελίδα 75)

Οµάδα, είσοδος/ έξοδος, γενικά (ορίζεται ο αριθµός οµάδας, σύγκριση µε σελίδα 72)

Οµάδα, ορισµός εισόδου/ εξόδου εκ των προτέρων (ορισµός οµάδας, ορίζεται ο τρόπος µεταγωγής και 
εγγραφής, σύγκριση µε σελίδα 72)

Ορισµός αριθµού έργου (ορισµός αριθµού και ονόµατος, σύγκριση µε σελίδα 36)

Ορισµός λειτουργίας Φωνητικού Ταχυδροµείου (αριθµός/ όνοµα του Κέντρου 461 Φωνητικού 
ταχυδροµείου, ταχυδροµικό κουτί, ορισµός αντίστοιχου συνδροµητή και κώδικα αποµακρυσµένης πρόσβασης, 
σύγκριση µε σελίδα 84)

Ορισµός λειτουργιών πόρτας (ορισµός πόρτας και λειτουργιών προς εκτέλεση, σύγκριση µε σελίδα 74)

Ορισµός ρελαί (ορισµός του αριθµού, του ονόµατος και του είδους µεταγωγής του ρελαί, σύγκριση µε σελ. 75)
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∆ιαµόρφωση Πλήκτρου για Επιλογή Γραµµής Κέντρου (Θύρα S0) 
Η επιλογή γραµµής Κέντρου µπορεί να ξεκινήσει µε πλήκτρο που έχει διαµορφωθεί. Με-
τά την πίεση και την επιβεβαίωση του πλήκτρου, µπορεί να πληκτρολογηθεί αµέσως ο
εξωτερικός τηλεφωνικός αριθµός (χωρίς αριθµό πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου). Τα
αντίστοιχα LED σας δίνουν µια ιδέα σχετικά µε την κατάσταση κατειληµµένου της αντί-
στοιχης γραµµής Κέντρου (τα LED είναι διαθέσιµα µόνο για το πρώτο επίπεδο των πλήκ-
τρων, βλ. σελίδα 60).

∆ιαµόρφωση Πλήκτρου για την Εµφάνιση Ειδικού MSN
Με πλήκτρο που έχει διαµορφωθεί, µπορείτε να επιλέξετε ποιός MSN θα εµφανιστεί σε
περίπτωση εξωτερικής κλήσεως. Ο αριθµός MSN που έχει επιλεγεί, θα χρησιµοποιηθεί
στην κλήση αµέσως µετά την πίεση του πλήκτρου.

∆ιαµόρφωση Πλήκτρου Λειτουργιών Φωνητικού Ταχυδροµείου
Αν έχετε συνδέσει ένα ή περισσότερα Κέντρα 461 Φωνητικού Ταχυδροµείου (ανταλλακτικού
του συστήµατος) µε το COMmander Basic, µπορείτε να ακούσετε τα περιεχόµενα των ταχυ-
δροµικών κουτιών της συσκευής µε δυο µεθόδους: Μέσω του καταλόγου 2ου επιπέδου

Ορισµός συνδροµητικής CF (ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας µεταγωγής, το είδος εκτροπής και ο προορισµός, 
σύγκριση µε σελίδα 70)

Πίεση πλήκτρου για µεταγωγή στο 2ο επίπεδο λειτουργιών των άλλων πλήκτρων λειτουργιών (σύγκριση µε 
σελίδα 80)

Ρελαί, γενικά (ορισµός εκ των προτέρων του αριθµού και του ονόµατος του ρελαί, βλ. σελίδα 75)

Σήµα Αναµονής Κλήσεως (ορίζεται ο τρόπος µεταγωγής, σύγκριση µε σελίδα 68)

Συνδροµητική CF, γενικά (το πλήκτρο διαµορφώνεται αµέσως, χρήση όπως φαίνεται στη σελίδα 70)

Ταχεία επιλογή αριθµού προορισµού (βλ. σελίδα 86)

Τόνος κουδουνισµού (ορίζεται ο τρόπος µεταγωγής, σύγκριση µε σελίδα 75)

Τυχαία Απάντηση, γενικά (το πλήκτρο διαµορφώνεται αµέσως, σελίδα 36)

Χρονικά προγραµµατισµένη κλήση (το πλήκτρο διαµορφώνεται αµέσως, σελίδα 66)

Λειτουργίες

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.��� !�� (σελίδα 83).

�  	����
Επιλέγετε το “public exchange” 
(δηµόσιο Κέντρο).
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Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.��� !��. (σελίδα 83).

� 0��� Επιλέγετε MSN.
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(� ) της COMfort 2000 ή µε προγραµµατιζόµενο πλήκτρο λειτουργιών. Αν εδώ διαµορφώ-
σετε την λειτουργία στο πρώτο επίπεδο, ένα LED θα σας πληροφορεί για την κατάσταση της
αντίστοιχης µονάδας ή του αντίστοιχου ταχυδροµικού κουτιού (σελίδα 60). Πρέπει να δείτε
την πλήρη περιγραφή των ρυθµίσεων και της χρήσεως στο βιβλίο οδηγιών του Κέντρου 461.

☞ Αν έχετε επιλέξει “γενικό ταχυδροµικό κουτί”, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον κώδικα αποµα-
κρυσµένου ελέγχου, που εισάγεται στο Κέντρο 461 Φωνητικού Ταχυδροµείου στις “ρυθµίσεις”.
Αν επιλέξετε την γενική λειτουργία αντί για την λειτουργία που έχει οριστεί, το πλήκτρο θα δια-
µορφωθεί αµέσως. Το µόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε την µονάδα (τηλεφωνικό
αριθµό/ όνοµα του Κέντρου 461 Φωνητικού Ταχυδροµείου). Αν γνωρίζετε τον αντίστοιχο κώδικα
αποµακρυσµένου ελέγχου, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και να ακούσετε τα περιεχόµενα και
των πέντε ταχυδροµικών κουτιών µε την διαµόρφωση πλήκτρου “γενική”. Με το LED πληροφο-
ρείστε για νέα µηνύµατα σε όλα τα ταχυδροµικά κουτιά.

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.��� !�� (σελίδα 83).

� 8�...
Επιλέγετε την λειτουργία “Voicemail” 
(φωνητικό ταχυδροµείο).

� ��....
Επιλέγετε το πλήκτρο λειτουργιών 
“defined” (καθορισµένο).

� 8�=...

Προαιρετικό µήνυµα: 
Υπάρχουν πολλά Κέντρα 461 
Φωνητικού Ταχυδροµείου.
Επιλέγετε το Κέντρο 461 Φωνητικού 
Ταχυδροµείου που θέλετε.

�  ��...
Επιλέγετε το “private mailbox” (ιδιωτικό 
ταχυδροµικό κουτί) για ένα από τα 4 
ιδιωτικά ταχυδροµικά κουτιά.

� ���...

Ο κατάλογος αυτός περιέχει τον εσωτε-
ρικό σας τηλεφωνικό αριθµό (ή όνοµα), 
καθώς και τους τηλεφωνικούς αριθµούς 
των οµάδων στις οποίες είστε µέλος.
Επιλέγετε τον συνδροµητή/ την οµάδα 
που έχει ανατεθεί σε ένα από τα ταχυ-
δροµικά κουτιά στο Κέντρο 461 Φωνη-
τικού Ταχυδροµείου.

� �

Πληκτρολογείτε και επιβεβαιώνετε τον 
κώδικα αποµακρυσµένου ελέγχου που 
έχετε διαµορφώσει για το αντίστοιχο 
ταχυδροµικό κουτί στο Κέντρο 461 
Φωνητικού Ταχυδροµείου.
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∆ιαµόρφωση Πλήκτρου για Λειτουργία Ενδοεπικοινωνίας
Η τηλεφωνική συσκευή συστήµατος είναι εφοδιασµένη µε λειτουργία Ενδοεπικοινωνίας.
Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να καλέσετε την COMfort 2000 από εσωτερική τηλεφωνική
συσκευή και να πραγµατοποιήσετε αναγγελία στο δωµάτιο χωρίς να αναµιχθεί η
τηλεφωνική συσκευή.
Επιπλέον η COMfort 2000, εκτός από το µεγάφωνο, µπορεί να ενεργοποιήσει και το
µικρόφωνο (λειτουργία “χωρίς χέρια”) έτσι ώστε κάποιος που βρίσκεται κοντά να µπορεί
να σας µιλήσει µέσω αυτού του αµφίδροµου συστήµατος ενδοεπικοινωνίας. Η χρονική
διάρκεια ή η λειτουργία “χωρίς χέρια” περιορίζεται σε 120 δευτερόλεπτα. Μετά τον χρόνο
αυτό η σύνδεση διακόπτεται αυτόµατα, εκτός και αν µέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο
σηκώσετε το ακουστικό της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος.
Στην καλούµενη τηλεφωνική συσκευή συστήµατος θα πρέπει να επιτρέπεται η λειτουρ-
γία Ενδοεπικοινωνίας (βλ. κεφάλαιο Αδεια Ενδοεπικοινωνίας, σελίδα 74). Στην καλού-
µενη τηλεφωνική συσκευή συστήµατος αναβοσβήνει το LED που βρίσκεται δίπλα στο
πλήκτρο λειτουργίας “χωρίς χέρια”. Μετά από ένα σήµα κουδουνισµού πραγµατοποιεί-
ται η σύνδεση. 
Το πλήκτρο Ενδοεπικοινωνίας ρυθµίζεται για έναν µόνο εσωτερικό συνδροµητή και για
έναν µόνο τρόπο κλήσεως Ενδοεπικοινωνίας - αναγγελία ή λειτουργία “χωρίς χέρια”. Θα
πρέπει, επίσης, να επιλέξετε τον χειρισµό που θέλετε. Μπορείτε να διαλέξετε µεταξύ
“πιεσµένου πλήκτρου” (µόλις αφήσετε το πλήκτρο, θα διακοπεί η σύνδεση) και “λειτουρ-
γίας πλήκτρου” (το πλήκτρο θα πιεστεί µια φορά στην αρχή και µια στο τέλος). 
Αν το PBX έχει υποδοχή ακουστικής εξόδου που έχει διαµορφωθεί και συνδεθεί κατάλ-
ληλα, µπορείτε να διαµορφώσετε ένα πλήκτρο για αναγγελία µέσω µεγαφώνου (Ακουστ-
ική Εξοδος). Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται προορισµός Ενδοεπικοινωνίας.

∆ιαµόρφωση Πλήκτρου Ταχείας Επιλογής Προορισµού
Το πλήκτρο Ταχείας Επιλογής Προορισµού χρησιµοποιείται για εξοικονόµηση εσωτερι-
κών και εξωτερικών τηλεφωνικών αριθµών καθώς και για ακολουθίες προγραµµατισµού
του PBX. Εχετε την δυνατότητα να πιέζετε µε τη σειρά περισσότερα πλήκτρα ταχείας επι-
λογής προορισµού, έτσι ώτσε να τοποθετήσετε τµήµατα τηλεφωνικών αριθµών (π.χ. τα

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.��� !�� (σελίδα 83).

� ��...
Επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας της 
κλήσεως Ενδοεπικοινωνίας.

� ��...
Επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας 
πλήκτρου.

� �

Ο κατάλογος των εσωτερικών 
συνδροµητών πρσφέρεται για επιλογή. 
Αναζήτηση του συνδροµητή που 
θέλετε.

� ���... Επιλέγετε τον συνδροµητή που θέλετε.

�
�
�

-�
��=�
��1#��1-�
��=�
� ��!��1 ���

�
�
�

-�
��=�
���1!��

����1.	��
��

�
�
�

-�
��=�(���

���� 
��
..���

�
�

�
�
�

-�
��=�(���

.��
�� 0
�����
���

�
�



88 ∆ιαµόρφωση Πλήκτρων µε Λειτουργίες

προθέµατα τηλεφωνικών εταιρειών) σε ξεχωριστά πλήκτρα. Η σύνθεση αυτή µπορεί να
γίνει µε τον τρόπο που θέλετε.
Ο τηλεφωνικός αριθµός επιλέγεται αµέσως µόλις πιέσετε το πλήκτρο που έχει διαµορ-
φωθεί - αν το ακουστικό είναι σηκωµένο, ο προγραµµατισµένος τηλεφωνικός αριθµός θα
αντιγραφεί στην προετοιµασία επιλογής αριθµού (σελίδα 31). Αν πιέσετε µε τη σειρά
περισσότερα πλήκτρα ταχείας επιλογής προορισµού, οι αριθµοί θα εµφανίζονται ο ένας
µετά τον άλλο στην δεύτερη σειρά της οθόνης.
Ανάλογα µε την περίπτωση, µπορείτε να ξεκινήσετε λειτουργίες όπως η επανάκληση
(σελίδα 37) ή η τυχαία απάντηση (σελίδα 27) µέσω των πλήκτρων ταχείας επιλογής προ-
ορισµού.
Αν ρυθµίσετε πλήκτρα ταχείας επιλογής προορισµού για εσωτερικούς συνδροµητές (που
ισχύει µόνο για το 1ο επίπεδο πλήκτρων), τα αντίστοιχα πλήκτρα θα σας πληροφορούν
για την κατάσταση κατειληµµένου ή δραστηριότητας κάθε συνδροµητή (βλ. σελίδα 60).

☞ Οι εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί πρέπει να εισάγονται πάντοτε µε τον αριθµό πρό-
σβασης σε γραµµή Κέντρου “0” (Τηλεφωνική συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου:
Πρέπει να έχετε υπ’όψιν σας τις εξαιρέσεις στη σελίδα 37).
Αν θέλετε να συνδέσετε έναν τηλεφωνικό αριθµό από πολλά τµήµατα τηλεφωνικών αριθ-
µών (π.χ. τηλεφωνική εταιρεία + τηλεφωνικός αριθµός), θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο
αριθµός πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου έχει αποµνηµονευτεί µόνο στο πλήκτρο που θα
πιεστεί πρώτο (π.χ. στο πλήκτρο ταχείας επιλογής προορισµού της τηλεφωνικής εταιρείας).

Ορισµός Μακροεντολής 
Η λειτουργία µακροεντολής σας επιτρέπει την διαµόρφωση του πλήκτρου λειτουργιών
µε ψηφία και διαφορετικά σύµβολα ελέγχου (συνολικά µέχρι 100 σύµβολα). Εχετε την
προαίρεση, π.χ. να προγραµµατίσετε αποµακρυσµένη πρόσβαση στον αυτόµατο τηλε-
φωνητή χωρίς να πληκτρολογείτε κάθε φορά την ακολουθία MFV που χρειάχεται.
Μπορείτε να εισάγετε τα παρακάτω σύµβολα ελέγχου: 
� Παύση 1, 2 ή 4 δευτερολέπτων 

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.��� !�� (σελίδα 83).

� Πληκτρολογείτε τον τηλεφωνικό αριθµό

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.

� Πληκτρολογείτε ένα όνοµα.

� Επιβεβαιώνετε την εγγραφή.
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� Αναµονή µέχρι την αποκατάσταση σύνδεσης (αν η σύνδεση δεν είναι δυαντή, η 
µακροεντολή θα σταµατήσει) 

� Ανασήκωµα/ απόθεση ακουστικού (αν αυτό το σύµβολο βρίσκεται στην 1η θέση, η 
µακροεντολή θα ξεκινήσει αµέσως µετά την πίεση του πλήκτρου. Αν στην 1η θέση 
υπάρχει οποιοδήποτε άλλο ψηφίο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το ξεκίνηµα της µα-
κροεντολής).

Μια τρέχουσα µακροεντολή µπορεί να διεκοπεί ανά πάσα στιγµή µε το πλήκτρο � .

Ανοίγετε τον κατάλογο πιέζοντας το πλήκτρο � και επιλέγετε � ��.��� !�� (σελίδα 83).

%
Ξεκινάτε την εγγραφή συµβόλου 
ελέγχου.

� �
Αναζητάτε το “replace/lift” (απόθεση 
σήκωµα -ακουστικού).

� �� ... Επιλέγετε το “replace/lift”.

�
Πληκτρολογείτε ψηφία (πχ. τους τηλε-
φωνικούς αριθµούς του αυτόµατου τη-
λεφωνητή σας).

%
Ξεκινάτε την εγγραφή συµβόλου 
ελέγχου.

� �
Αναζητάτε το “wait for connection” 
(αναµονή για σύνδεση). 

�  �	... Επιλέγετε το “wait for connection”.

%
Ξεκινάτε την εγγραφή συµβόλου 
ελέγχου.

�  �	...
Επιλέγτε π.χ. “pause: 2 seconds” 
(διακοπή: 2 δευτερόλεπτα).

� �

Πληκτρολογείτε ψηφία (π.χ. κώδικα 
εποπτείας του αυτόµατου τηλεφωνητή 
σας) και επιβεβαιώνετε.
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90 Σύνδεση µε Υπολογιστή και Εγκατάσταση του Λογισµικού
COMPUTER CONNECTION AND INSTALLATION OF THE SOFTWAREΗ COMfort 2000 µπορεί να διαµορφωθεί στις απαιτήσεις σας µε το συνοδευτικό λογισµι-

κό για Η/Υ. 
Η οµάδα συνοδευτικού λογισµικού COM Suite χρησιµοποιεί πλήρως την ενσωµατωµένη
διεπαφή USB. Υποστηρίζονται οι σηµαντικότερες εργασίες της σύγχρονης επικοινωνίας
δεδοµένων (fax, τηλεφωνία, αυτόµατος τηλεφωνητής, µεταφορά δεδοµένων, Internet)
µε το πλέον επαγγελµατικό τρόπο. Η εγκατάσταση και η λειτουργία περιγράφονται στο
βιβλίο λειτουργίας CAPI της Auerswald.

Προγράµµατα COMfort 2000 Set και COMfort 2000 Melody
Η διαµόρφωση της COMfort 2000 πραγµατοποιείται άνετα µε το πρόγραµµα διαµόρ-
φωσης COMfort 2000 Set.
Το πρόγραµµα COMfort 2000 Melody επιτρέπει να µεταφέρετε τις δικές σας µελωδίες
κουδουνισµού στην τηλεφωνική σας συσκευή.

☞ Παρακαλούµε να διαβαστεί το αρχείο readme για τις πληροφορίες της τελευταίας στιγµής,
που δηµιουργήθηκαν µετά την εκτύπωση του παρόντος βιβλίου οδηγιών.

Ελάχιστες Απαιτήσεις για τον Η/Υ σας
� Η/Υ µε επεξεργαστή Intel Pentium 166 ή συµβατό
� Μνήµη RAM 32 MB, συνιστάται 64 MB
� Ελάχιστος ελεύθερς χώρος δίσκου 25 MB πριν από την εγκατάσταση. Για σωστή χρήση, θα 

πρέπει να υπάρχει χώρος δίσκου τουλάχιστον 16 MB εικονικής µνήµης (αρχείο swap)
� Windows 95,98, Windows ME, Windows 2000

αλλά: Windows 98, Windows ME, Windows 2000 αν χρησιµοποιείτε διεπαφή USB
� ∆ιεπαφή USB σύµφωνα µε την προδιαγραφή USB 1.1
� Μονάδα οδηγού CD-ROM
� Ποντίκι ή συµβατή συσκευή δείκτη
� Κάρτα γραφικών SVGA µε ανάλυση 800x600 και 256 χρώµατα (των 8 bit)

συνιστώνται 32768 χρώµατα (των 16 bit)

Πρώτη Εγκατάσταση

� Σύνδεση µεταξύ τηλεφωνικής συσκευής/ PBX και Η/Υ 
Η σύνδεση µεταξύ τηλεφωνικής συσκευής/ PBX και Η/Υ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
τρεις διαφορετικούς τρόπους:
1η επιλογή (δεν ισχύει για το COMfort 2000 Melody): Ο προγραµµατισµός της
τηλεφωνικής συσκευής πραγµατοποιείται µέσω της σειριακής διεπαφής του PBX. Το
πρόγραµµα COMfort 2000 Set εγκαθίσταται στον Η/Υ που συνδέεται στην σειριακή διε-
παφή του PBX. (Αυτό το είδος σύνδεσης του Η/Υ µε το PBX περιγράφεται στο βιβλίο
οδηγιών του PBX.) 
2η επιλογή: Ο προγραµµατισµός της τηλεφωνικής συσκευής πραγµατοποιείται µε
ISDN PC controller (CAPI 2.0) µέσω της εσωτερικής αρτηρίας S0. Το πρόγραµµα
COMfort 2000 εγκαθίσταται στον Η/Υ που συνδέεται σε εσωτερική αρτηρία S0 του PBX
µέσω ISDN PC controller. (Αυτό το είδος σύνδεσης του Η/Υ µε το PBX περιγράφονται
στο βιβλίο οδηγιών του PBX.)
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3η επιλογή: Ο προγραµµατισµός της τηλεφωνικής συσκευής πραγµατοποιείται µέσω
διεπαφής USB. Το πρόγραµµα COMfort 2000 Set εγκαθίσταται στον Η/Υ που συνδέεται
µε την τηλεφωνική συσκευή µέσω USB. (Ο τρόπος σύνδεσης της τηλεφωνικής συσκευής
µε τον Η/Υ περιγράφεται στο κεφάλαιο Σύνδεση της Τηλεφωνικής Συσκευής µε τον Η/Υ
(∆ιεπαφή USB), σελ. 92.) 

☞ Αν συνδέσετε την COMfort 2000 µε τον Η/Υ σας µέσω διεπαφής USB, θα ξεκινήσει
αυτόµατα το βοηθητικό πρόγραµµα “Πρόσθεση νέου λογισµικού” των Windows για να
υποστηρίξει την εγκατάσταση του driver (προγράµµατος οδήγησης) που θέλετε.
Χρειάζεται να συµβουλευτείτε την περιγραφή της Εγκατάστασης του Auerswald-USB-
Driver στο βιβλίο οδηγιών CAPI.

� Εγκατάσταση του COMfort 2000 Set και Melody
α) Τοποθετείτε το CD (Auerswald Mega Disk) στην µονάδα δίσκου CD-ROM.
β) Αν το πρόγραµµα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόµατα, εκτελείτε το “Start...Run” (Εναρξη.....

Εκτέλεση) στην γραµµή εργασιών.
γ) Κένετε κλικ στο “Search” (Αναζήτηση) και ανοίγετε την µονάδα δίσκου CD-ROM. Υστερα επιλέγετε

την εφαρµογή “Setup” µε διπλό κλικ στον κατάλογο. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο “OK”.
δ) Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη. Θα βρείτε την εγκατάσταση των προγραµµάτων COMfort 2000

Set ή COMfort Melody στην περιοχή λογισµικού της COMfort 2000.

� ∆ιαµόρφωση Τηλεφωνικής Συσκευής µε το COMfort 2000 Set 
α) Ξεκινήστε το πρόγραµµα. 
β) Επιλέξτε τις σωστές διεπαφές “USB”, “ISDN controller CAPI 2.0” ή την θύρα V.24-COM-Port για Η/

Υ (π.χ. COM 1, COM 2) στον κατάλογο στο “options... interface”.
γ) Αφού έχετε ξεκινήσει το πρόγραµµα, ανοίγει νέο αρχείο. Μπορείτε να διαβάσετε τις υπάρχουσες

πληροφορίες από την τηλεφωνική συσκευή µε πίεση του πλήκτρου “open” (Ανοιγµα) και επιλογή
του “COMfort 2000”. 

δ) Ορίζετε την διαµόρφωση µηχανήµατος για την τηλεφωνική συσκευή συστήµατος. Τοποθετείτε στην
οθόνη, µε τη σωστή σειρά τους, την µονάδα βάσης και την µονάδα κεφαλής, καθώς και την µονάδα
επέκτασης. Στη συνέχεια µπορούν να γίνουν οι άλλες ρυθµίσεις µια - µια. 

ε) Αν είστε ικανοποιηµένοι µε όλες τις ρυθµίσεις, συνιστούµε να γίνει αποµνηµόνευσή τους σε αρχείο
δεδοµένων µε πίεση του πλήκτρου “Save” (Αποθήκευση) και ύστερα µε επιλογή ενός “file”. Μετά
από αυτό, θα πρέπει να µεταφέρετε τα δεδοµένα µέσω του “Save” και “COMfort 2000” στην
τηλεφωνική συσκευή.
Ο κατάλογος “help...index” ανοίγει παράθυρο βοήθειας, όπου εµφανίζονται επεξηγήσεις
σχετικά µε την σελίδα προγράµµατος που είναι ανοιχτή την στιγµή εκείνη.

Συµβουλές για το COMfort 2000 Set
Για να εργαστείτε στις σελίδες προγράµµατος δεν χρειάζεστε την σειρά καταλόγου. Ολες
οι εγγραφές και οι µεταβολές πραγµατοποιούνται απ’ευθείας στις σελίδες, µε το ποντίκι
ή µε τα πλήκτρα. Για να χρησιµοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του προγράµµατος, σας
παραθέτουµε µερικές συµβουλές:
Η εικόνα διαιρείται σε τρία τµήµατα: 

� Στο επάνω αριστερό τµήµα υπάρχουν τα θέµατα µε την σειρά µε την οποία θα εκτελεστούν. Αν
αφήσετε κάποιο θέµα, ίσως η επόµενη σελίδα να µην υπάρχει (π.χ. επειδή η µονάδα Xtension να
µην έχει ακόµη διαµορφωθεί).

� Αν σε κάποιο θέµα υπάρχουν περισσότερες σελίδες, τα υποθέµατα θα υπάρχουν στο κάτω αριστε-
ρό τµήµα.
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� Η σελίδα στα δεξιά δείχνει την σελίδα του θέµατος που επιλέξατε.
Το πεδίο ελεύθερης εγγραφής σας επιτρέπει την εισαγωγή ονόµατος ή αριθµού. Κάνετε
κλικ στο αντίστοιχο πεδίο µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και ύστερα εισάγετε
αριθµό ή όνοµα µε το πληκτρολόγιο. Υστερα κάνετε κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του πο-
ντικιού σε άλλο πεδίο εγγραφής. Σε πίνακα µπορείτε, επίσης, να µεταβείτε στο επόµενο
πεδίο εγγραφής µε τα πλήκτρα µετακίνησης (βέλη). Αν γράψετε αριθµό ή όνοµα και θέλε-
τε να τα αλλάξετε εντελώς, κάνετε διπλό κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην
εγγραφή που θα διαγράψετε. Τότε η εγγραφή θα χρωµατιστεί µπλε και µπορεί να δια-
γραφεί, αν γράψετε πάνω σε αυτήν ή αν χρησιµοποιηθεί η διαγραφή/ κίνηση προς τα πί-
σω. Στη συνέχεια κάνετε κλικ σε άλλο πεδίο εγγραφής µε το αριστερό πλήκτρο του ποντι-
κιού. 
Για να διαγράψετε µια εγγραφή σε µεγάλους καταλόγους (π.χ. καταλόγους έργων), µπο-
ρείτε να διαγράψετε ολόκληρη σειρά. Κάνετε κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
σε πεδίο της γραµµής που θα διαγραφεί. Το πεδίο αποκτά µπλε περιθώριο. Αν τότε πιέ-
σετε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, ανοίγει ο κατάλογος. Κάνετε κλικ στο “delete line”
(διαγραφή σειράς). Αν έχετε σηµειώσει πολλά πεδία, σχεδιάζοντας µε πιεσµένο το αρι-
στερό πλήκτρο του ποντικιού, θα διαγραφούν πολλά πεδία.
Ενα τετράγωνο παρουσιάζει πεδίο µεταγωγής. Αδειο τετράγωνο σηµαίνει “off” ή “όχι”.
Ενα µικρό άγκιστρο σηµαίνει “on” ή “ναι”. Η µεταγωγή πραγµατοποιείται µε απλό κλικ
πάνω σε αυτό µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
Μερικοί διακόπτες µεταγωγής προσφέρουν περισσότερα πράγµατα από το on/off, µια
µικρή επιλογή από ρυθµίσεις. Οι διακόπτες αυτοί έχουν ορισµό εκ των προτέρων. Αν θέ-
λετε να το αλλάξετε, θα πρέπει να κάνετε µια επιλογή στον ανοικτό αναδυόµενο κατάλο-
γο µε το αριστερό ή µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού. 
� Αν υπάρχει ένα µόνο πεδίο µε το βέλος προς τα κάτω, ανοίγετε τον αναδυόµενο κατάλογο µε 

κλικ του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού στο πεδίο.
� Αν υπάρχουν πολλά πεδία σε στήλη πίνακα, ανοίγετε τον αναδυόµενο κατάλογο µε το δεξί 

πλήκτρο του ποντικιού.
� Αν θέλετε να κάνετε µεταγωγή σε ολόκληρη την στήλη ή σε µεγαλύτερο τµήµα της, πρώτα 

σηµειώνετε τα αντίστοιχα πεδία. Μετακινείτε το πιεσµένο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στα 
πεδία ή κάνετε κλικ στις επικεφαλίδες της στήλης έτσι ώστε να σηµειώσετε ολόκληρη την στήλη. 

Σύνδεση της Τηλεφωνικής Συσκευής µε τον Η/Υ (∆ιεπαφή USB)
Η σύνδεση της COMfort 2000 µε υπάρχουσα διεπαφή USB πραγµατοποιείται µε το εσώ-
κλειστο καλώδιο USB που έχει δυο διαφορετικά βύσµατα στα δυο άκρα. Ανάλογα µε το
πόσες συσκευές θέλετε να συνδέσετε µε τον Η/Υ σας, µπορείτε να συνδέσετε την τηλε-
φωνική συσκευή µέσω υποδοχής ή να την συνδέσετε απ’ευθείας µε τον Η/Υ (περισ-
σότερες λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο Γενικές Πληροφορίες σχετικά µε το USB, σελίδα 93).
Το πλατύ βύσµα τοποθετείται στην κεντρική συσκευή (Η/Υ ή υποδοχή) και το άλλο
βύσµα στην συσκευή slave, πράγµα που σηµαίνει στην COMfort 2000 (βλ. Εικόνα 9 και
Εικ. 10).

☞ Αν έχετε συνδέσει την COMfort 2000 στον Η/Υ σας, θα ξεκινήσει αυτόµατα το βοηθητικό
πρόγραµµα “Πρόσθεση νέου λογισµικού” των Windows για να σας υποστηρίξει όταν
εγκαταστήσετε τον απαραίτητο οδηγό. Χρειάζεται να συµβουλευτείτε την περιγραφή της
Εγκατάστασης του οδηγού USB στο βιβλίο οδηγιών CAPI.
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Γενικές Πληροφορίες σχετικά µε τον USB
Το USB (Universal Serial Bus) είναι ένα σύστηµα σειριακής αρτηρίας που συνδέει διαφο-
ρετικά είδη συσκευών. Ξεκινώντας µε την βασική υποδοχή που υπάρχει στον Η/Υ, το
USB εγκαθίσταται σε πολλά επίπεδα (µέχρι 5) µε τις επονοµαζόµενες υποδοχές
(διανοµείς) και τις συσκευές USB (µέχρι 127 µονάδες) (βλ. Εικ. 11).
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Εικ. 9: Σύνδεση της τηλεφωνικής 
συσκευής µε τον Η/Υ
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Εικ. 10: Τοποθέτηση 
του καλωδίου USB
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Εικ. 11: Παράδειγµα Η/Υ µε
 συσκευές USB
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Οι υποδοχές συνδέονται µε την θύρα USB του Η/Υ ή µε τις εξόδους των προηγούµενων
υποδοχών. Λειτουργούν σαν δέκτες των σηµάτων του Η/Υ και των προηγούµενων υπο-
δοχών καθώς και σαν εκποµποί των σηµάτων στις επόµενες υποδοχές και στις συνδεδε-
µένες συσκευές. Οι παλαιές και υπάρχουσες διεπαφές του Η/Υ (παράλληλες, σειρια-
κές...) µπορούν τώρα να αντικατασταθούν από µόνο µια.

Ενα άλλο πλεονέκτηµα του συστήµατος αυτού είναι η δυνατότητα Plug-and-Play. Για να
ξεκινήσει η λειτουργία των συσκευών USB, δεν χρειάζεται πλέον να λειτουργήσει ο Η/Υ
και να πραγµατοποιήσει κάποια πολύπλοκη διαµόρφωση. Η συσκευή συνδέεται απλά
στην υπάρχουσα αρτηρία και οι αντίστοιχοι οδηγοί εγκαθίστανται στον Η/Υ. Η µονάδα
είναι έτοιµη να λειτουργήσει αµέσως. Το λειτουργικό σύστηµα Windows που είναι συµ-
βατό µε Plug-and-Play είναι ουσιώδες για τον Η/Υ.
Υπάρχουν δυο κατηγορίες ταχύτητας συσκευών USB – Πλήρης Ταχύτητα (12 Mbit/s) και
Μικρής Ταχύτητας (1,5 Mbit/s). Εξαιτίας των διαφορετικών ταχυτήτων µεταφοράς δεδο-
µένων, χρησιµοποιούνται διαφορετικά είδη και µήκη καλωδίων για αυτά τα δυο είδη µο-
νάδων. Για συσκευές πλήρους ταχύτητας, όπως η COMfort 2000, τροφοδοτούνται από
δική τους µονάδα τροφοδοσίας, έτσι ώστε να µη χρησιµοποιέιται η τροφοδοσία USB.
Αντίθετα, οι µονάδες που τροφοδοτούνται από αρτηρία πρέπει να τροφοδοτηθούν από
το USB. Οι συσκευές αυτές έχουν τάξεις υψηλής (µέχρι 500 mA) και χαµηλής τροφο-
δοσίας (µέχρι 100 mA). Το USB έχει δυνατότητα τροφοδοσίας συσκευών µέχρι 500 mA. 

Aποµακρυσµένος Προγραµµατισµός 
Αν θέλετε οι ρυθµίσεις της COMfort 2000 στο µέλλον να αλλάζουν από τον προµηθευτή
σας, δεν χρειάζεται ο τεχνικός να έρχεται στον τόπο εγκατάστασης. Η λειτουργία αποµα-
κρυσµένου προγραµµατσµού δίνει τη δυνατότητα στον τεχνικό, µε την βοήθεια των
αντίστοιχων συσκευών, να διαβάζει τα δεδοµένα από την COMfort 2000 ή να προγραµ-
µατίζει µέσω εξωτερικής τηλεφωνικής σύνδεσης. Βέβιαα χρειάζεται την άδειά σας. Αυτό
σηµαίνει ότι αν δώσετε την άδειά σας κάνοντας επιλογή ορισµένων ψηφίων, τότε ο τεχνι-
κός θα µπορεί να εκτελεί αποµακρυσµένη διάγνωση ή αποµακρυσµένο προγραµµατι-
σµό, µόνο µέσα σε µικρό χρινικό διάστηµα.

Αποµακρυσµένος Προγραµµατισµός: Εντολές του πελάτη
� Ο τεχνικός σας εξηγεί από το τηλέφωνο τι θα κάνει µε τα δεδοµένα διαµόρφωσης της COMfort

2000. 
� Αν συµφωνείται µε τις ενέργειες του τεχνικού, θα σας ζητήσει να πάτε σε µια από τις συνδροµητικές

τηλεφωνικές συσκευές του PBX σας και να κάνετε επιλογή των ψηφίων 99 ή F 99. Ετσι ελευ-
θερώνετε το PBX και την συνδεδεµένη µε αυτό COMfort 2000 για αποµακρυσµένο προγραµ-
µατισµό ή για αποµακρυσµένη ανάγνωση. Ακολουθείτε τις οδηγίες του τεχνικού.
Αν ο τεχνικός στην αρχή διαβάσει µόνο τα δεδοµένα της COMfort 2000, για να γίνει αργό-
τερα η µεταφορά των δεδοµένων, θα χρειαστεί επανάληψη αυτής της διαδικασίας.

Αποµακρυσµένος Προγραµµατισµός: Εντολές του τεχνικού
Τα απαραίτητα µηχανήµατα αποτελούνται από έναν Η/Υ µε ISDN PC controller που
συνδέεται µε το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Το απαραίτητο λογισµικό αποτελείται από
το λογισµικό διαµόρφωσης COMfort 2000 Set και αντίστοιχο οδηγό για το ISDN PC con-
troller µε υποστήριξη CAPI 2.0.

� Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσεως εξηγούµε στον πελάτη τι σκοπεύουµε να κάνουµε στα
δεδοµένα διαµόρφωσης της συσκευής του.
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� Αν ο πελάτης συµφωνήσει, του ζητούµε να σηκώσει το ακουστικό κάποιας άλλης συνδροµητικής
τηλεφωνικής συσκευής του PBX του, να κάνει επιλογή του αριθµού 99 και να αποθέσει το
ακουστικό µόλις ακούσει τον τόνο επιβεβαίωσης. Η συνοµιλία µας µε τον πελάτη µπορεί να
διαρκέσει καθ’όλη την διάρκεια της διαδικασίας.
(Ο πελάτης µπορεί να κάνει επιλογή στην τρέχουσα κλήση µε F 99. Στην περίπτωση αυτή η
κλήση µε τον πελάτη θα διακοπεί.)

� Το PBX του πελάτη, καθώς και η συνδεδεµένη COMfort 2000, ανοίγουν για προγραµατισµό για
µερικά λεπτά της ώρας. Τώρα µπορούµε να διαβάσουµε ή να προγραµµατίσουµε την διαµόρφωση
µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMfort 2000 Set. Ξεκινούµε µε το “open” (άνοιγµα) ή το “save”
(αποθήκευση), επιλέγουµε τον αποµακρυσµένο προγραµµατισµό, εισάγουµε τον εξωτερικό
τηλεφωνικό αριθµό του PBX του πελάτη και επιλέγουµε το “start” (εκκίνηση) (αν ο ISDN PC control-
ler συνδέεται µε την εσωτερική θύρα S0 κάποιου PBX, θα πρέπει να εισάγουµε τον αριθµό
πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου).



λειτουργίες1

πληροφορίες
διαµόρφωση
ορισµός πλήκτ.

αναµονή κλήσεων
Μην Ενοχλείτε
προώθ. κλήσεων: 
χρήστης
Ακολούθησέ µε
διαγρ.χρεώσεων2

οµάδες
έξοδος από όλες 
τις οµάδες.
µονάδα κεφαλής
Ενδοεπικοινωνία
τόνος κουδουνισµ.
διαµόρφ. µεταγωγής
διαγρ. καταλόγων2

επιτήρ. δωµατίου
αριθµοί Robinson 
λειτουργία πόρτας 
αριθµοί VIP

πλέον πρόσφατη 
κλήση
σύνολο χρεώσεων
λογ/σµός ορίου 
κόστους κλήσεων
διαµόρφωση
προώθ.κλήσεων: 
χρήστης
τόνος κουδουνισµ.
αριθµοί ROB/VIP 
Μην Ενοχλείτε
πλήθος µονάδων
έκδοση

εξωτ. γραµµή
εξωτ. MSN
αναµονή κλήσεων
Μην Ενοχλείτε
προώθ. κλήσεων: 
χρήστης
Ακολούθησέ µε
οµάδες
έξοδος από όλες 
τις οµάδες
µονάδα κεφαλής
Ενδοεπικοινωνία
Ενδοεπικοινωνία
τόνος κουδουνισµ.
διαµορφ. µεταγωγής
Μακροεντολές
τυχαία απάντηση
έργο
επιτήρ. δωµατίου
αριθµοί Robinson
πίεση πλήκτρου
χρον.προγραµ.κλήση
λειτουργία πόρτας
αριθµοί VIP
Κέντρο Φων. Ταχυδρ.
επιλογή αριθµ. 
προορισµού

Ανανέωση λογισµ.
MSN
τόνος αναµονής
µελωδία κουδουν.
πλήκτρα 2ου επιπ.
ορισµ. καταλόγου
αλλαγή PIN
διαγραφή PIN3

γλώσσα
PABX δεδοµένων

�

1. Αυτές οι λειτουργίες µπορούν να διευκρινιστούν στο “configuration...menu definition” (διαµόρφω-
ση...ορισµός καταλόγου).
2. Η λειτουργία δεν θα παρέχεται, αν έχουν ήδη διαγραφεί οι κατάλογοι.
3. Η λειτουργία δεν θα παρέχεται, αν δεν έχει διαµορφωθεί ο κωδικός PIN στο “change PIN” (αλλαγή PIN).

Οδηγός Καταλόγου



01
02

/0
4


