Haricî hat otomatik seçildiπinde (f.a.) isim girerek hızlı arama yapmak için:

DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) Tuµlama

b

c

haricî
çevir sesi

r 9

Hızlı arama yapılacak kiµinin adını
tuµlardaki harflerle girin.

t#c

Haricî görüµme yapılıyor. Örneπin rakam girmenizi istediπiniz
isteyen otomatik bir telesekreter sistemi iµitiliyor.
rakam(lar)ı girin

tc

Haricî hat el ile seçildiπinde isim girerek hızlı arama yapmak için:

Kötü niyetli arayanları tanımlama (MCID)

b

Bu hizmet için dilekçe verilmelidir. Ayrıntılar için µebeke operatörüne baµvurun.

dahilî
çevir sesi

9

t#c

Hızlı arama yapılacak kiµinin adını
tuµlardaki harflerle girin.

c

Danıµma görüµmesi yapmak için:

cr

dahilî
çevir sesi



dahilî abone
numarası

t ya da 0
r1
r0

haricî abone
numarası

tc

∑stemediπiniz bir kiµi tarafından
arandıπınızda:

r#0d

T-NetBox’u arama:
T-NetBox telesekreterini arayıp mesajlarınızı dinlemek için daima telefon baπlantınızın ana hattına atadıπınız bir
telefonu kullanmalısınız. Ayrıca bkz. Yapılandırıcı’da “Çaπrı baπlama”.

∑lk aboneyle olan görüµmeyi sona erdirip danıµılan
abone ile olan görüµmeyi sürdürmek için:
Danıµılan abone ile görüµmeyi sona erdirip ilk
ya da aboneyle olan görüµmeyi sürdürmek için:
Görüµmeyi tamamen
ya da sona erdirmek için:

Çaπrı yönlendirmeyi etkinleµtirmek için:

br*

d

Çaπrı yönlendirme türü için kod numarasını girin: „hemen”: 21,
„belirli süreden sonra”: 61, „meµgul olduπunda”: 67.

t*

Hedef
numara

t#qd

Çaπrı yönlendirmeyi kapatmak için:
Görüµme baπlamak / aktarmak için:

cr



t

0
r

dahilî
dahilî abone
çevir sesi
numarası
ya da
Aradıktan sonra meµgul sesi duyuluyorsa, sinyal tuµuna
basarak ilk konuµtuπunuz kiµiye dönün.

haricî abone
numarası

tc

gerekiyorsa çaπrıyı
baπladıπınızı bildirin.

∑ki abone ile ayrı ayrı konuµmak (bekleterek görüµmek) için:

r2

Bir danıµma çaπrısı kurup aboneler ile
ayrı ayrı görüµmek için:
Etkin abone ile olan konuµmayı sona erdirmek
ya da ve beklettiπiniz aboneye dönmek için:
Görüµtüπünüz abone görüµmeyi sona erdirdiπinde bekletya da tiπiniz diπer aboneyle görüµmenizi sürdürmek için:
Görüµmeyi tamamen
ya da sona erdirmek için:

r1
r

d

d

br#

Çaπrı yönlendirme türü için kod numarasını girin: „hemen”: 21,
„belirli süreden sonra”: 61, „meµgul olduπunda”: 67.

#qd

Gelen çaπrıyı kabul etme ya da reddetme

c

Telefonda görüµme yaparken gelen
çaπrı ikaz sesi duyuluyor.
Mevcut görüµmeyi sona erdirmek ve arayan kiµiye
cevap vermek için:
Arayan kiµiyi iptal etmek ve görüµmenizi
ya da sürdürmek için:
Mevcut görüµmeyi sona erdirmek ve arayan
ya da kiµiye yanıt vermek için:
Mevcut görüµmeyi beklemeye almak ve arayan kiµiye
ya da yanıt vermek için (Bkz. Bekleterek görüµme):
Gelen çaπrı ikaz sesini dikkate almayıp hiçbir iµlem
ya da yapmadan görüµmenizi sürdürün.

db
r0
r1
r2

∑ki abone ile aynı anda konuµmak (üçlü konferans) için:
Haricî bir görüµme
yaparken:

r0

haricî abone
numarası

tcr3k

Konferans görüµmesine alınan bir abone telefonunu kapattıπında görüµme kalan abone ile sürdürülür. Baµlatan
abone olarak telefonu siz kapatacak olursanız konferans sona erer.
Konferansı sona erdirmek ve abonelerle ayrı ayrı
ya da (bekleterek) görüµmek için (bkz. yuk.):

r2

Baµka telefona gelen çaπrıları kabul etmek (Pick-up) için:
Eumex 620 LAN aygıtına baπlı olan
baµka bir telefon çaldıπında:

br4c

Telesekreter görüµmesini eldeki cihaza almak için:
Telesekreter (analog ya da CompactFlash kartı) bir
çaπrıya yanıt verdiyse:

br75c

Gelen çaπrı ikaz sesi korumasını etkinleµtirmek için:

br#43#qd
Gelen çaπrı ikaz sesi korumasını kapatmak için:

br*43#qd
Gündüz / Gece Baπlantıları

br

70qd
71qd
72qd

Seçenek 1’i
etkinleµtirmek için:
Seçenek 2’yi
ya da etkinleµtirmek için:
zaman kumandalı seçeneπi
ya da etkinleµtirmek için:

Meµgul / Açmama durumunda otomatik geri aramak için:

c
2

Meµgul sesi var ya da aranan 20 san.
kiµi yanıt vermiyor ise:
∑çinde

7 ya da * 3 7 # q d
3

!"§==Eumex 620 LAN=

Analog terminal cihazlarıyla yapılandırma
Kiµisel Ωifreyi (P∑N) deπiµtirmek için:

br8*
t#q902
t*8#qd
geçerli
P∑N

t*

geçerli
P∑N

yeni
P∑N

Hızlı Kullanım Kılavuzu
Analog Terminal Cihazlarıyla Telefon Görüµmesi Yapma

t*

yeni
P∑N

Çoklu abone numaralarını (MSN) belleπe almak için:

br8*

t#q02
t#q
02
t
8#qd
geçerli
P∑N

MSN girin (µehir kodu /
bölge kodu olmadan)
Baµka MSN
kaydetmek için:
∑µlemi sona
ya da erdirmek için:

t



t#q



MSN için tanıtıcı rakam (MSN
1…9 için 1…9, MSN 10 için 0)

MSN için tanıtıcı rakam (MSN
1…9 için 1…9, MSN 10 için 0)

MSN girin (µehir kodu /
bölge kodu olmadan)

Haricî hattı otomatik olarak seçmek için (fabrika ayarıdır):
Telefon ahizesini kaldırdıktan sonra haricî çevir sesi duyuluyorsa hemen haricî bir abone numarası çevirebilirsiniz.
Dahilî bir görüµme yapmak için, sinyal tuµuna (R) basın. Dahilî çevir sesi iµitilir ve dahilî bir abone numarası (11...18)
çevrilebilir.
Haricî hattı el ile seçmek için:
Telefon ahizesini kaldırdıktan sonra dahilî çevir sesi iµitiliyorsa hemen dahilî bir abone numarası çevirebilirsiniz. Haricî
bir görüµme yapmak için, 0’a basın. Haricî hat alınır ve haricî çevir sesi iµitilir. Bu sesle beraber haricî abone numarası
çevrilebilir.

Çaπrı baπlama “Seçenek 1” (Örneπin ‘Gündüz baπlantısı’) etkinleµtirmek için:

br8*

t#q03
t#q
*
#q
03
8#qd

geçerli
∑stediπiniz MSN için kod numarasını girin (bkz.
P∑N
Çaπrı numaraları (MSN) belleπe alma)
∑lgili MSN numarasına çaπrı geldiπinde
aranacak dahilî numarayı girin.
∑lgili MSN numarasına baµka
Ayrıca aranmasını istediπiniz baµka dahilî
dahilî numara atamak için:
numaraları (toplam en çok 4) girin
∑lgili MSN numarasına ataya da may∂ sona erdirmek için:
Baµka MSN’e atama
Devamı olan iµlemler
programlamak için:
için bkz. yuk.
∑µlemi sona
ya da erdirmek için:

t

t

Haricî hat otomatik seçildiπinde (fabrika ayarıdır = f.a.) dahilî görüµme yapmak için:

b

r

haricî çevir
sesi

dahilî
çevir sesi



dahilî abone
numarası

tc

Haricî hat el ile seçildiπinde dahilî görüµme yapmak için:

b



dahilî
çevir sesi

dahilî abone
numarası

tc

Haricî hat otomatik seçildiπinde (f.a.) belirli bir MSN (Çoklu Abone Numarası) seçmeden haricî
görüµme yapmak için:

b



haricî
çevir sesi

haricî abone
numarası

tc

Çaπrı baπlama “Seçenek 1” (Örneπin ‘Gündüz baπlantısı’) iptal etmek için:

Haricî hat el ile seçildiπinde belirli bir MSN seçmeden haricî görüµme yapmak için:

br8*

b

t#q905#q8#qd

geçerli
P∑N

Tüm çaπrı yönlendirmelerini iptal etmek için:

br8*

t#q906#q8#qd

geçerli
P∑N

Baπlantı bilgilerinin kaydedilme iµlemini etkinleµtirmek için:

br8*

t#q72#q8#qd

geçerli
P∑N

Baπlantı bilgilerinin kaydedilme iµlemini iptal etmek için:

br8*

t#q73#q8#qd

geçerli
P∑N

0

dahilî çevir
sesi

haricî çevir
sesi



haricî abone
numarası

tc

Haricî hat otomatik seçildiπinde (f.a.) MSN seçerek haricî görüµme yapmak için:

b

haricî
çevir sesi

r5

∑stenen MSN için kodu belirtin (bkz.
Yapılandırıcı’da “Çaπrı baπlama”).

t

haricî abone
numarası

tc

Haricî hat el ile seçildiπinde belirli MSN seçerek haricî görüµme yapmak için:

b

dahilî
çevir sesi

5

∑stenen MSN için kodu belirtin (bkz.
Yapılandırıcı’da “Çaπrı baπlama”).

t

haricî abone
numarası

tc

Çaπrı kabul etmek için:

gbc

IP adresini programlamak için:

br8*

geçerli
P∑N

IP adresi
(12 haneli)

t#q8#qd

Haricî hat otomatik seçildiπinde (f.a.) hızlı arama numarası kullanarak görüµme yapmak için:

Aπ maskesi
(12 haneli)

t#q
8#qd
Malz.-No. 70443.023

Haricî hat el ile seçildiπinde hızlı arama numarası kullanarak görüµme yapmak için:

t#q*91*

b

haricî
çevir sesi

Aπ maskesini programlamak için:

br8*
4

geçerli
P∑N

t#q*92*

Baskı Tar.: 06/03

b

dahilî
çevir sesi

r 6
6

iki haneli hızlı
arama numarası

iki haneli hızlı
arama numarası

tc

tc
1

