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Σελίδα 1
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Ôï ôçëåöùíéêü óýóôçìá Alcatel 4400 ðáñÝ÷åé ç÷çôéêÜ Þ öùíçôéêÜ ìçíýìáôá ôá ïðïßá
äéåõêïëýíïõí ôçí åöáñìïãÞ ôùí ðåñéóóüôåñùí áðü ôéò ðéï êÜôù äéåõêïëýíóåéò Þ
õðçñåóßåò.

ALCATEL 4400
Áõôüìáôç åðáíÜêëçóç óå åëåýèåñï ôçëÝöùíï - áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò (automatic callback
on free station - send message)

ÅóùôåñéêÝò êëÞóåéò (internal calls)

Áí Ý÷åôå êáëÝóåé êÜðïéï åóùôåñéêü ôçëÝöùíï êáé áõôü äåí áðáíôÜ ìðïñåßôå íá áöÞóåôå
óôï ôçëÝöùíï áõôü ìÞíõìá, ãéá íá óáò êáëÝóåé ðßóù, ðáôþíôáò ôï ( 5 ). Ï óõíïìéëçôÞò
óáò èá åéäïðïéçèåß με το άναμα της πράσινης λάμπας στο ôçëÝöùíü ôïõ.

Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü êáé ðëçêôñïëïãÞóôå ôïí åóùôåñéêü áñéèìü ôïõ áôüìïõ ðïõ èÝëåôå
íá êáëÝóåôå.

Áêýñùóç: Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü ôïõ ôçëåöþíïõ óáò, ðáôÞóôå ( * 55 ) êáé ôïí áñéèìü
ôïõ ôçëåöþíïõ óôï ïðïßï áöÞóáôå ôï ìÞíõìá.

ÅîùôåñéêÝò êëÞóåéò (external calls)
Ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå åîùôåñéêÞ ãñáììÞ ðáôÞóôå ( 9 ). ÌåôÜ ôï ÷áñáêôçñéóôéêü ôüíï
ðëçêôñïëïãÞóôå ôïí áñéèìü ôïõ óõíäñïìçôÞ ðïõ èÝëåôå.
ÊëÞóç ôïõ ôçëåöùíçôÞ Þ ôçëåöùíÞôñéáò (operator call)

Áõôüìáôç åðáíÜêëçóç êáôåéëçììÝíçò åîùôåñéêÞò ãñáììÞò
Áí ðñïóðáèÞôå íá ðÜñåôå åîùôåñéêÝò ãñáììÝò êáé áõôÝò åßíáé êáôåéëçììÝíåò ìðïñåßôå
íá ðáôÞóåôå ôï ( 5 ). Ìüëéò ìéá ãñáììÞ áðåëåõèåñùèåß ôï ôçëåöùíéêü óýóôçìá èá óáò
åéäïðïéÞóåé ãéá íá ìðïñÝóåôå íá êÜíåôå ôçí åîùôåñéêÞ óáò êëÞóç.

Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü êáé ðáôÞóôå ôï ( 0 ).

ÅðáíÜêëçóç ôåëåõôáßïõ åîùôåñéêïý áñéèìïý (last number redial)

ÓõíôåôìçìÝíç åîùôåñéêÞ êëÞóç (Abbreviated Dialling)

Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü êáé ðëçêôñïëïãÞóôå ( *70 ) ή το πλήκτρο με τα δύο
) .
βελάκια (

Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü êáé ðáôÞóôå ( 80 ). ÐëçêôñïëïãÞóôå ôïí áýîïíôá áñéèìü ðïõ Ý÷åé
óôïí êáôÜëïãï ôùí óõíôåôìçìÝíùí áñéèìþí ï óõíäñïìçôÞò ôïí ïðïßï èÝëåôå íá
êáëÝóåôå.

ÊëÞóç ôåëåõôáßïõ åóùôåñéêïý áñéèìïý ðïõ óáò ðÞñå ôçëÝöùíï (last internal caller redial)

Áõôüìáôç åðáíÜêëçóç óå êáôåéëçììÝíï åóùôåñéêü ôçëÝöùíï (Automatic callback on
busy internal station)
Áí Ý÷åôå êáëÝóåé êÜðïéï åóùôåñéêü ôçëÝöùíï êáé áõôü åßíáé êáôåéëçììÝíï ìðïñåßôå íá
æçôÞóåôå áõôüìáôç åðáíÜêëçóç ðáôþíôáò ( 5 ). Ìüëéò ôï åóùôåñéêü áõôü ôçëÝöùíï
áðåëåõèåñùèåß ôï ôçëÝöùíü óáò èá êïõäïõíßóåé ìå ÷áñáêôçñéóôéêü Þ÷ï. Óçêþíïíôáò ôï
áêïõóôéêü åðáíáêáëåßôå ôï åóùôåñéêü ôçëÝöùíï.
Áêýñùóç: Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü êáé ðëçêôñïëïãÞóôå ôïí áñéèìü ôïõ åóùôåñéêïý
ôçëåöþíïõ ãéá ôï ïðïßï åß÷áôå æçôÞóåé åðáíÜêëçóç. ÊáôåâÜóôå ôï áêïõóôéêü ÷ùñßò íá
ðåñéìÝíåôå Üëëç áðÜíôçóç ή ( *45 ).

Ìå ôç äéåõêüëõíóç áõôÞ ìðïñåßôå íá êáëÝóåôå ôïí ôåëåõôáßï åóùôåñéêü áñéèìü ðïõ óáò
ðÞñå ôçëÝöùíï åöüóïí äåí Ý÷åôå áðáíôÞóåé ôçí êëÞóç áõôÞ. Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü êáé
ðëçêôñïëïãÞóôå ( *68 ).
ÁíáìïíÞ (hold)
Ãéá íá âÜëåôå ôïí óõíïìéëçôÞ óáò óå áíáìïíÞ πατήστε το πλήκτρο
( L1 )
που είναι πρώτο πάνω αριστερά στην περίπτωση που μιλάτε με την πρώτη
γραμμή.
Îáíáðáôþíôáò ôï ( L1 ) åðáíáóõíäÝåóôå ìå ôï óõíïìéëçôÞ óáò. Áí êáôåâÜóåôå ôï
áêïõóôéêü ÷ùñßò íá Ý÷åôå åðáíáóõíäåèåß ôüôå ôï ôçëåöùíéêü óýóôçìá èá óáò ôïí
åðáíáóõíäÝóåé áðü ìüíï ôïõ.
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ÌåôáöïñÜ êëÞóåùí (transfer)

Ìåôáâßâáóç êëÞóåùí áðü áðüóôáóç ( Remote call forwarding)

¸÷åôå óôç ãñáììÞ Ýíá óõíïìéëçôÞ êáé èÝëåôå íá ôïí ìåôáöÝñåôå óå Üëëï ôçëÝöùíï.

Áí äåí âñßóêåóôå êïíôÜ óôï ôçëÝöùíü óáò êáé èÝëåôå íá ìåôáâéâÜóåôå ôéò êëÞóåéò óáò
óå ïðïéïäÞðïôå Üëëï ôçëÝöùíï, ôüôå áðü ïðïéïäÞðïôå ôçëÝöùíï óçêþóôå ôï
áêïõóôéêü, ó÷çìáôßóôå ôï ( *85 ), ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ óôï ïðïßï èÝëåôå íá
ìåôáöÝñåôå ôá ôçëåöùíÞìáôá óáò, ôïí áñéèìü ôïõ äéêïý óáò ôçëåöþíïõ êáé êáôåâÜóôå
ôï áêïõóôéêü.

Ó÷çìáôßæåôå Þ ðëçêôñïëïãåßôå ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ óôï ïðïßï èÝëåôå íá
ìåôáöÝñåôå ôïí óõíïìéëçôÞ óáò. Ìðïñåßôå åßôå íá ðåñéìÝíåôå Ýùò üôïõ áðáíôÞóåé ôï
Üëëï ôçëÝöùíï åßôå íá êëåßóåôå ôï ôçëÝöùíü óáò êáé ç êëÞóç óáò èá ìåôáöåñèåß
áìÝóùò óôï Üëëï ôçëÝöùíï. Áí ôï ôçëÝöùíï óôï ïðïßï èÝëåôå íá ìåôáöÝñåôå ôçí êëÞóç
äåí áðáíôÜ Þ åßíáé êáôåéëçììÝíï Þ äåí èÝëåé íá ìéëÞóåé ìå ôïí äéêü óáò óõíïìéëçôÞ ôüôå
ìðïñåßôå íá îáíáìéëÞóåôå ìå ôïí óõíïìéëçôÞ óáò ðáôþíôáò ôï ( 2 ).

Áêýñùóç: Ãéá íá áêõñþóåôå ôç äéåõêüëõíóç áõôÞ, ôüôå áðü ïðïéïäÞðïôå ôçëÝöùíï
óçêþóôå ôï áêïõóôéêü, ó÷çìáôßóôå ( *86 ) êáé ôïí áñéèìü ôïõ äéêïý óáò ôçëåöþíïõ.

ÓõíäéÜëåîç ôñéþí ìåñþí (3-party conference)

"ÓôÜèìåõóç" åîùôåñéêþí êëÞóåùí (Call Park)

Ìå ôçí õðçñåóßá áõôÞ ìðïñåßôå íá ìéëÞóåôå ìå äýï óõíïìéëçôÝò ôáõôü÷ñïíá.

Ìå ôç äéåõêüëõíóç áõôÞ ìðïñåßôå íá "óôáèìåýóåôå" ôçí åîùôåñéêÞ óáò êëÞóç óå
ïðïéïäÞðïôå ôçëÝöùíï êáé íá ôçí åðáíáêôÞóåôå áð' åêåßíï ôï ôçëÝöùíï Þ áðü
ïðïéïäÞðïôå Üëëï ôçëÝöùíï.

Êáëåßôå ôïí τρίτο óõíïìéëçôή. ¼ôáí áðáíôÞóåé ðáôÞóôå ( 3 ).
Ãéá íá óôáìáôÞóåôå ôç óõíäéÜëåîç ðáôÞóôå îáíÜ ( 3 ) êáé èá ìåßíåôå åíùìÝíïé ìå ôïí
ðñþôï óáò óõíïìéëçôÞ.
Ìåôáâßâáóç êëÞóåùí (Call Forwarding)
Ôï óýóôçìá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá êÜíåé ôåóóÜñùí åéäþí ìåôáâßâáóç êëÞóåùí.
1. ¢ìåóç ìåôáâßâáóç êëÞóåùí ( *60 ).
2. ¢ìåóç ìåôáâßâáóç êëÞóåùí üôáí ôï ôçëÝöùíü óáò åßíáé êáôåéëçììÝíï ( *61 ).
3. Ìåôáâßâáóç êëÞóåùí ìåôÜ áðü ÷ñïíéêÞ êáèõóôÝñçóç (20 äåõôåñüëåðôá) áí ôï
ôçëÝöùíü óáò äåí áðáíôÜ ( *62 ).
4. Ìåôáâßâáóç êëÞóåùí ìåôÜ áðü ÷ñïíéêÞ êáèõóôÝñçóç áí ôï ôçëÝöùíü óáò äåí
áðáíôÜ êáé Üìåóç ìåôáâßâáóç áí ôï ôçëÝöùíü óáò åßíáé êáôåéëçììÝíï ( *63 ).
Ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôç äõíáôüôçôá áõôÞ óçêþóôå ôï áêïõóôéêü êáé ó÷çìáôßóôå ôïí
áñéèìü ( *60 ) Þ ( *61 ) Þ ( *62 ) ή ( *63 ). êáé ôï áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ óôï ïðïßï
èÝëåôå íá ìåôáâéâÜóåôå ôá ôçëåöùíÞìáôÜ óáò.
Áêýñùóç: Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü êáé ðáôÞóôå ( *64 ) áðü ôï ôçëÝöùíü óáò.

¸÷åôå óôç ãñáììÞ óáò ìéá åîùôåñéêÞ êëÞóç. ÐáôÞóôå ( *75 ) êáé ìåôÜ ôïí áñéèìü ôïõ
ôçëåöþíïõ óôï ïðïßï èÝëåôå íá "óôáèìåýóåôå" ôçí åîùôåñéêÞ ãñáììÞ. Áí äåí âÜëåôå
áñéèìü ôçëåöþíïõ ç ãñáììÞ èá óôáèìåýóåé óôï äéêü óáò ôçëÝöùíï. ÊáôåâÜóôå ôï
áêïõóôéêü.
Ãéá íá åðáíáêôÞóåôå ôçí åîùôåñéêÞ ãñáììÞ (Þ åóåßò Þ êÜðïéïò óõíÜäåëöüò óáò)
óçêþóôå ôï áêïõóôéêü, ðáôÞóôå ( *75 ) êáé ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ óôï ïðïßï åßíáé
"óôáèìåõìÝíç" ç åîùôåñéêÞ ãñáììÞ. Áí ç ãñáììÞ åßíáé óôáèìåõìÝíç óôï ôçëÝöùíï áðü
ôï ïðïßï ôçí åðáíáêôÜôå ôüôå áðëþò ðáôÞóôå ( *75 ).
Çëåêôñïíéêü êëåßäùìá ôçëÝöùíïõ (Padlock)
Áöïý óçêþóåôå ôï áêïõóôéêü êáé ðáôÞóåôå ( *80 ) ôï ôçëÝöùíü óáò êëåéäþíåé êáé äåí
ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçëåöùíÞìáôá óå åîùôåñéêÝò ãñáììÝò.
Ãéá íá îåêëåéäùèåß ãéá Ýíá ìüíï ôçëåöþíçìá óçêþóôå ôï áêïõóôéêü, ðÜñôå åîùôåñéêÞ
ãñáììÞ, ðëçêôñïëïãÞóôå ôïí ðñïóùðéêü êùäéêü óáò áñéèìü êáé ôïí áñéèìü óôïí ïðïßï
èÝëåôå íá ôçëåöùíÞóåôå .
Ãéá íá îåêëåéäùèåß ìüíéìá óçêþóôå ôï áêïõóôéêü, ðëçêôñïëïãÞóôå
ðñïóùðéêü êùäéêü óáò áñéèìü êáé êáôåâÜóôå ôï áêïõóôéêü óôç èÝóç ôïõ.

( *80 )., ôïí
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ÁëëáãÞ ðñïóùðéêïý áñéèìïý (Personal code modification)
Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü. ÐëçêôñïëïãÞóôå ( *59 ), ôïí ðáëéü óáò êùäéêü êáé ôï íÝï óáò
êùäéêü, δύο φορές. ÔïðïèåôÞóôå ôï áêïõóôéêü óôç èÝóç ôïõ.
ÁðÜíôçóç êëÞóçò óå ìéá óõóêåõÞ áðü Üëëç óõóêåõÞ (Directed call pick-up, interception)
AõôÞ ç äéåõêüëõíóç óáò åðéôñÝðåé íá áðáíôÞóåôå Ýíá ïðïéïäÞðïôå ôçëÝöùíï ôï ïðïßï
êïõäïõíßæåé áðü ôï äéêü óáò ôçëÝöùíï .

ALCATEL 4400
Ãéá íá áêõñþóåôå ôçí äéåõêüëõíóç áõôÞ ðáôÞóôå îáíÜ ôï ( *78 ).

ÅãåñôÞñéá êëÞóç / Õðåíèýìéóç óõíÜíôçóçò (Wake-up / Appointment reminder)
Ç äéåõêüëõíóç áõôÞ óáò ðáñÝ÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ðñïãñáììáôßóåôå ìßá êëÞóç ìå óêïðü
íá óáò îõðíÞóåé Þ ãåíéêÜ íá óáò õðåíèõìßóåé êÜôé.
ÐáôÞóôå ( *81 ) êáé ôçí þñá ðïõ èÝëåôå íá ãßíåé ç êëÞóç óôç ìïñöÞ ÙÙËË (ð.÷. ãéá ôéò
04:05 ôï áðüãåõìá: ( 1605 ).

Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü óáò, ðáôÞóôå ( *72 ) êáé ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ ôï ïðïßï
êïõäïõíßæåé. Èá åíùèåßôå ìå áõôüí ðïõ êáëåß ôï Üëëï ôçëÝöùíï.

Ãéá íá áêõñþóåôå ôç äéåõêüëõíóç áõôÞ ðáôÞóôå ( *82 ).

ÁðÜíôçóç êëÞóçò óå ìéá óõóêåõÞ áðü Üëëç óõóêåõÞ ðïõ áíÞêåé óôçí ßäéá ïìÜäá (Group
call pick-up)

Απάντηση σε αναπάντητα εξωτερικά τηλεφωνήματα ( ISDN ).

ÁõôÞ ç äéåõêüëõíóç óáò åðéôñÝðåé íá áðáíôÞóåôå Ýíá ôçëÝöùíï ôï ïðïßï êïõäïõíßæåé
êáé áíÞêåé óôçí ßäéá ìå åóÜò ïìÜäá, áðü ôï äéêü óáò ôçëÝöùíï. Ïé ïìÜäåò êáèïñßæïíôáé
áðü ôïí õðåýèõíï ôçò åôáéñåßáò óáò.
Óçêþóôå ôï áêïõóôéêü óáò êáé ðáôÞóôå ( *73 ). Èá åíùèåßôå ìå áõôüí ðïõ êáëåß ôï
ôçëÝöùíï ðïõ êïõäïõíßæåé.

Αν το ( ISDN ) πλήκτρο είναι αναμμένο τότε κάποιος σας έχει τηλεφωνήσει
ενώ απουσιάζατε. ΠëçêôñïëïãÞóôå το ( ISDN ) πλήκτρο για να δείτε ποίος σας
έχει καλέσει. Με το πλήκτρο ( + ) μπορείτε να δείτε ποίος άλλος σας
τηλεφώνησε σε περιπτώση πέραν απο 1 αναπάντητης κλήσης.
Για να τον επανακαλέσετε πατήστε το πλήκτρο (

).

ÁðÜíôçóç ∆εύτερης εισερχόμενης êëÞóçò (L2)
Óõíïìéëåßôå ìå êÜðïéï óõíïìéëçôÞ (åßôå ìå åóùôåñéêü ôçëÝöùíï åßôå ìå åîùôåñéêÞ
ãñáììÞ) êáé áêïýôå ôïí ÷áñáêôçñéóôéêü Þ÷ï ðïõ óáò åéäïðïéåß üôé Ý÷åôå áêüìç ìßá
åéóåñ÷üìåíç êëÞóç . Ìðïñåßôå ìå ôçí äéåõêüëõíóç áõôÞ íá áðáíôÞóåôå ôçí åßóåñ÷üìåíç
ãñáììÞ ÷ùñßò íá êëåßóåôå ôïí ðñþôï óáò óõíïìéëçôÞ, απλά πατώντας το πλήτρο
(L2) όπου αναβοσβήνει ο πρώτος óõíïìéëçôÞς μπαίνει σε αναμονή και
συνομιλάτε με τον δεύτερο.
Πáôόνôας το πλήκτρο ( L1 ) ή το πλήκτρο ( L2 ) ìðïñåßôå íá åíáëëÜóåôå ôïõò
óõíïìéëçôÝò óáò.

Ìåôáâßâáóç êëÞóης σε άλλο τηλέφωνο
Εχετε ένα συνομιλητή στην γραμμή και θέλετε να τον συνδέσετε με ένα άλλο
άτομο.
Ó÷çìáôßæåôå Þ ðëçêôñïëïãåßôå ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ ôïõ ðñïóþðïõ ðïõ èÝëåôå íá
óõìâïõëåõèåßôå. ¼ôáí åíùèåßôå ìå ôï ðñüóùðï áõôü πëçêôñïëïãþíôáò (
)
ìðïñåßôå íá συνδέσετε τους δύο συíïìéëçôÝò óáò μεταξύ τους ενώ εσείς
αποχωρείτε απο την συνομιλία.

Ìçí åíï÷ëåßôå (Do not Disturb)
Ãéá íá óôáìáôÞóåôå ðñïóùñéíÜ ôéò åéóåñ÷üìåíåò êëÞóåéò ðñïò ôç óõóêåõÞ óáò ðáôÞóôå
( *78 ) êáé ôïí ðñïóùðéêü óáò êùäéêü áñéèìü.

Αλλαγή ήχου / έντασης
Πëçêôñïëïãήστε το πλήκτρο (
), μετά τον προσωπικό σας κωδικό
και για να διαλέξετε μελωδία πëçêôñïëïãήστε(
).
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Για αλλάγη έντασης της συσκευής πëçêôñïëïãήστε (
Για να το φυλάξετε στην μνήμη πëçêôñïëïãήστε (

) αντίστοιχα.
).

Στην περίπτωση του προσωπικού φωνοκυβωτίου πλητρολογίστε τον
προσωπικό σας κωδικό και στην συνέχεια το πλήκτρο ( # ) και θα ακούσεται
τα καινούργια σας μυνήματα.

Προγραμματισμός προσωπικών αριθμών (Personal speed dial number).
Για να προγραμματίσετε κάποιο αριθμό πληκτρολογήστε ( i ), στη συνέχεια
το αντίστοιχο πλήκτρο ( prog=2 ) που εμφανίζετε στην οθόνη της συσκεύεις
σας,μετά τον προσωπικό σας κωδικό και κατόπιν το αντίστοιχο πλήκτρο
(Key=1 ) που εμφανίζετε στην οθόνη σας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον
εσωτερικό αριθμό (extension) που επιθυμήτε ή τον εξωτερικό αριθμό με το 9
μπροστά και μετά ένα απο τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα που βρίσκονται
στα δεξειά της συσκευείς σας.
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2
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Για να προγραμματίσετε τα 10 πλήκτρα της συσκευείς σας, απο το 0 μέχρι το
9, πληκτρολογήστε ( i ) στη συνέχεια το αντίστοιχο πλήκτρο ( prog=2 ) που
εμφανίζετε στην οθόνη της συσκεύεις σας, μετά τον προσωπικό σας κωδικό
και κατόπιν το αντίστοιχο πλήκτρο ( Memory=2 ) που εμφανίζετε στην οθόνη
σας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό (extension) που
επιθυμήτε ή τον εξωτερικό αριθμό με το 9 μπροστά, το πλήκτρο ΟΚ, το
πλήκτρο (
) και το πλήκτρο που θέλετε να προγραμματίσετε ( απο 0 μέχρι
9 ) και στο τέλος το πλήκτρο (
).
Για να το καλέσεται πληκτρολογήστε το (

7

ISDN

6
8

) και τον αντίστοιχο αριθμό.

ÁðÜíôçóç óå áõôüìáôç åðáíÜêëçóç óå åëåýèåñï ôçëÝöùíï - ìÞíõìá (Answer to
automatic callback on free station)
Áí το πλήκτρο (
) και η πράσινη λάμπα είναι αναμένει στο τηλέφωνο σας,
ôüôå êÜðïéïò óáò έ÷åι ôçëåöùíÞóåé åíþ áðïõóéÜæáôε êáé óáò έ÷åι áöÞóåé ìÞíõìá.
Πατήστε το πλήκτρο (
) και στην συνέχεια το πλήκτρο
(
) και θα εμφανιστούν στην οθόνη της συσκευείς σας, Call Back, ή
Voice Mail ανάλογα με την βοήθεια των πλήκτρων (
).
.
Στην περίπτωση της áõôüìáôçς åðáíÜêëçóçς, πατήστε το πλήκτρο
ακόμη 2 φορές για να καλέσεται πίσω.
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Multi-line keys.
Πολλαπλές γραμμές.
Speed dialling key.
Συντετμιμένη κλήση.
Transfer key.
ΜεταβίβασηΚλήσης.
Voice Mail / Call Back key.
Προσωπικό φωνοκυβώτιο /
ΑυτόματηΕπανάκληση
List of unanswered ISDN calls.
Λίστα αναπάντητων εξωτερικών
κλήσεων .
Last Number Redial.
Επανάκληση τελευταίας
κλήσης.

καλούμενης

Temporarily store a number.
Προσωρινή αποθήκευση αριθμού.
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