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για µια κλήση µε πολλούς συµµετέχοντες 
στα αρχεία καταγραφής "Αναπάντητες 
κλήσεις" και "Εισερχόµενες κλήσεις"
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Πατήστε  και επιλέξτε 
έναν αριθµό για να τον 
καλέσετε.

• Πατήστε  και επιλέξτε 
Κατάλογοι > Μνήµες. 
Επιλέξτε έναν αριθµό 
για να τον καλέσετε.
Εισαγάγετε έναν αριθµό 
µνήµης, µε κατεβασµένο 
το ακουστικό και πατήστε 
ΣυντοµΚλ.
προστέθηκε τελευταίος σε µια 
κλήση συνδιάσκεψης
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της 
δυνατότητας "Μην ενοχλείτε" (DND)
Οµιλία µε τη χρήση του ακουστικού 
και ακρόαση από το µεγάφωνο 
(Οµαδική ακρόαση)

Κλήση µέγιστης προτεραιότητας

Άλλες δυνατότητες
∆ιαµορφωµένη µνήµη

Μήνυµα σε αναµονή

•

σε κοινόχρηστη γραµµή και 
πραγµατοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

. Ακρόαση κλήσης από το µεγάφωνο
Προσθήκη του εαυτού σας σε κλήση 
σε κοινόχρηστη γραµµή
Ρύθµιση/ακύρωση της δυνατότητας 
προώθησης κλήσεων
Αποθήκευση κλήσης χρησιµοποιώντας τη 
δυνατότητα στάθµευσης κλήσεων

 
Επιλογή µε την οποία γίνεται συµµετοχή 
πολλών κλήσεων (που βρίσκονται στην 
ίδια γραµµή) για τη δηµιουργία 
συνδιάσκεψης
Πραγµατοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης 
Meet-Me
∆ηµιουργία κλήσης συνδιάσκεψης

λ Κλήση αριθµού µε χρήση ενός αριθµού από 
το ευρετήριο µνηµών
Αποσύνδεση της τρέχουσας κλήσης

Συνδεδεµένη κλήση

Ακουστικό σηκωµένο (γραµµή ανοικτή)

Ακουστικό στη βάση (γραµµή κλειστή)

Εισερχόµενη κλήση

Κοινόχρηστη γραµµή σε χρήση

Κλήση µε έλεγχο ταυτότητας

Κρυπτογραφηµένη κλήση

Κλήση προτεραιότητας

Κλήση µεσαίας προτεραιότητας

Κλήση υψηλής προτεραιότητας

Εικονίδια κ

Μνήµες

Ένταση

Περιήγηση

Κράτηση

Μενού εφα

Εάν θέλετε να... Τό

Καλέσετε έναν 
αριθµό από τη 
µνήµη

•

Απάντηση σε κλήση που κουδουνίζει 
σε κάποιο τηλέφωνο της οµάδας σας

λ Απάντηση σε κλήση που κουδουνίζει 
σε συσχετιζόµενη οµάδα
Απάντηση σε κλήση που κουδουνίζει 
σε άλλη οµάδα

. Προβολή των συµµετεχόντων 
σε µια συνδιάσκεψη
Μεταβίβαση κλήσης
Πρόσβαση στο σύστηµα φωνητικών 
µηνυµάτων
Πραγµατοποίηση νέας κλήσης
Απενεργοποίηση της λειτουργίας 
παρακολούθησης

Εικονίδια οθόνης 
τηλεφώνου

GLOff Απενεργοποίηση της οµαδικής ακρόασης
QRT Υποβολή προβληµάτων σχετικά µε τις 

κλήσεις στο διαχειριστή του συστήµατος
<< ∆ιαγραφή καταχωρηµένων χαρακτήρων
>> Μετακίνηση µεταξύ των καταχωρηµένων 

χαρακτήρων

Κατάσταση γραµµής και κλήσης
Η δυνατότητα προώθησης κλήσεων είναι 
ενεργοποιηµένη

Καθορισµέν

∆υνατότητα

Η καταχώρη
κλήσεων είν
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