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Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα 
τηλεφωνικών κέντρων:

TC-104C TC-106C TC108C
ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής
Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα με την 
εσωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην γραμμή 1 η οποία λειτουργεί σαν απλό 
τηλέφωνο.

1.2 Τρόποι επικοινωνίας
Υπάρχουν τρεις δυνατοί τρόποι επικοινωνίας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου οι οποίοι 
φαίνονται ακολούθως:

Case 1: 1 εξωτερική γραμμή με 1 εσωτερική
Case 2: 1 εσωτερική γραμμή με 1 εσωτερική
Case 3: 1 εξωτερική γραμμή με 2 εσωτερικές γραμμές ταυτόχρονα.

1.3 Διαδικασία σύνδεσης
1.3.1 Συνδέστε τις εξωτερικές γραμμές στις αντίστοιχες θύρες του κέντρου.
1.3.2 Συνδέστε τις εσωτερικές γραμμές σύμφωνα με την αρίθμηση των θυρών σύνδεσης των 
εσωτερικών τηλεφώνων.
1.3.3 Προσέχετε ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν έχετε δημιουργήσει κάπου βραχυκύκλωμα.

2 Προγραμματισμός συστήματος

2.1 Γενικές οδηγίες προγραμματισμού
2.1.1 Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο. Ο χρήστης μπορεί να 
αλλάξει τις ρυθμίσεις ακολουθώντας την διαδικασία προγραμματισμού του συστήματος.
2.1.2 Ο προγραμματισμός του κέντρου μπορεί να γίνει μόνο χρησιμοποιώντας το 
πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στην εσωτερική γραμμή 1(αριθμός 801).
2.1.3 Πιέστε * # για να ξεκινήσετε την διαδικασία προγραμματισμού.
Στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην λειτουργία την οποία θέλετε να 
ρυθμίσετε. Για να διορθώσετε μια λανθασμένη εντολή που πληκτρολογήσατε κατά λάθος
πιέστε * και πληκτρολογήστε εκ νέου την εντολή. Δεν χρειάζεται να κλείσετε το ακουστικό και 
να ξεκινήσετε την διαδικασία προγραμματισμού.
2.1.4 Μετά την ολοκλήρωση της πληκτρολόγησης μιας εντολής ακούγεται από το ακουστικό 
ένας συνεχής τόνος (ΜΠΙΠ) που δηλώνει πως οι εντολές εισήχθησαν με επιτυχία. Μια σειρά 
από τόνους μικρής διάρκειας (ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ) δηλώνουν πως οι εντολές προγραμματισμού δεν 
εισήχθησαν σωστά. Παρακαλούμε προγραμματίστε εκ νέου την συσκευή ή επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

2.2 Απομόνωση εσωτερικών τηλεφώνων και ακύρωση αυτής της εντολής
Μορφή εντολής: * # 1 n 10, όπου n o αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου που ρυθμίζετε.
Περιγραφή: Μπορείτε να επιλέξετε ποια εσωτερικά τηλέφωνα δεν θα χτυπάνε όταν υπάρχει 
μια, εισερχόμενη στο κέντρο, εξωτερική γραμμή.
Παράδειγμα: Ρυθμίστε το κέντρο έτσι ώστε οι εσωτερικές γραμμές από το 3 έως το 5 να μην 
χτυπούνε όταν υπάρχει εισερχόμενη εξωτερική γραμμή.
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Μορφή εντολής: * # 1 n 0 0 όπου n o αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλετε να 
ρυθμίσετε.
Περιγραφή: Με αυτή την εντολή αποκαθιστάτε την λειτουργία του εσωτερικού τηλεφώνου έτσι 
ώστε να μπορεί να χτυπά όταν το κέντρο δέχεται μια εισερχόμενη γραμμή.
Παράδειγμα: Επαναφέρετε την κανονική λειτουργία (ώστε να χτυπά όταν υπάρχει 
εισερχόμενη γραμμή) για την εσωτερική γραμμή 803.

2.3 Απαγόρευση κλήσης αριθμών που ξεκινούν από συγκεκριμένο πρόθεμα
Μορφή εντολής: 5 n ABCD όπου n o αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλετε να 
ρυθμίσετε και ABCD τα προθέματα (αριθμοί) την κλήση των οποίων θέλετε να απαγορεύσετε.
Περιγραφή: Με αυτή την εντολή απαγορεύετε σε συγκεκριμένα εσωτερικά τηλέφωνα να 
καλούν εξωτερικές γραμμές με τα προθέματα που έχετε ορίσει.
Παράδειγμα: Το εσωτερικό τηλέφωνο 802 απαγορεύεται να κάνει εξωτερικές κλήσεις που ο 
αριθμός του ξεκινά από 63 και 2345.

Σημειώσεις: Συνολικά μπορείτε να εισάγετε μέχρι τέσσερα προθέματα με λιγότερα από 
τέσσερα ψηφία (για να συμπληρώσετε τον αριθμό των ψηφίων πρέπει να πληκτρολογήσετε 
#).
Συνολικά μπορεί να αποθηκευτούν έως 30 αριθμοί (προθέματα) η κλήση των οποίων θα 
μπορεί να απαγορευτεί.

2.3.1 Απαγόρευση κλήσης εξωτερικών γραμμών
Μορφή εντολής: * # 5 n # όπου n o αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλετε να 
ρυθμίσετε (απαγορεύσετε την κλήση εξωτερική γραμμής).
Περιγραφή: Με αυτή την εντολή απαγορεύετε σε συγκεκριμένο εσωτερικό τηλέφωνο να 
καλούν εξωτερικές γραμμές, του επιτρέπετε να καλεί μόνο εσωτερικές γραμμές.
Παράδειγμα: Το εσωτερικό τηλέφωνο 803 απαγορεύεται να κάνει εξωτερικές κλήσεις.

Αναίρεση της απαγόρευσης κλήσης
Μορφή εντολής: * # 5 n # όπου n o αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλετε να 
ρυθμίσετε (επιτρέψετε εκ νέου την κλήση εξωτερική γραμμής).
Για να αναιρέσετε την εντολή απαγόρευσης κλήσης εξωτερικής γραμμής αρκεί να 
πληκτρολογήσετε εκ νέου την αρχική εντολή. * # 5 n #.

2.3.2 Αντιγραφή της απαγόρευσης κλήσης.
Μορφή εντολής: * # 4 1m n όπου m και n oι αριθμοί των εσωτερικών τηλεφώνων που θέλετε 
να ρυθμίσετε (απαγορεύσετε την κλήση εξωτερικής γραμμής).
Περιγραφή: Με αυτή την εντολή απαγορεύετε ταυτόχρονα σε δύο εσωτερικά τηλέφωνα να 
καλούν εξωτερικές γραμμές, τουw επιτρέπετε να καλούν μόνο εσωτερικές γραμμές.
Παράδειγμα: Το εσωτερικό τηλέφωνο 805 απαγορεύεται να κάνει εξωτερικές κλήσεις με 
προθέματα 10, 123 και 3456. Θέλετε να προγραμματίσετε τους ίδιους περιορισμούς και για 
την εσωτερική γραμμή 806.

2.3.3 Ακύρωση των περιορισμών κλήσης συγκεκριμένων προθεμάτων
Μορφή εντολής: * # 5 n 0 0 0 0 όπου n o αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλετε να 
ρυθμίσετε (επιτρέψετε κλήσεις με οποιοδήποτε πρόθεμα).
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Περιγραφή: Με αυτή την εντολή καταργείτε την απαγόρευση κλήσης αριθμών με 
συγκεκριμένο πρόθεμα.

2.3.4 Εξουσιοδότηση για κλήση συγκεκριμένων αριθμών
Μορφή εντολής: * # 7 n abcd όπου n o αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλετε να 
ρυθμίσετε (εξουσιοδοτήσετε για κλήση συγκεκριμένων αριθμών) και abcd το πρόθεμα του 
οποίου την κλήση θέλετε να επιτρέψετε.
Περιγραφή: Με αυτή την εντολή επιτρέπετε σε συγκεκριμένο εσωτερικό τηλέφωνο να καλεί 
μόνο συγκεκριμένες εξωτερικές γραμμές.
Παράδειγμα: Το εσωτερικό τηλέφωνο 802 απαγορεύεται να κάνει εξωτερικές κλήσεις που 
ξεκινούν από 0. Όμως η εταιρία σας έχει ένα υποκατάστημα στην πόλη Α της οποίας ο 
κωδικός κλήσης είναι 0755 και το εσωτερικό τηλέφωνο πρέπει να επικοινωνεί με αυτό τα 
υποκατάστημα. Όταν ολοκληρώσετε τις ενέργειες που φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα θα 
είναι δυνατή η κλήση του υποκαταστήματος από το εσωτερικό 802.

2.3.5 Ακύρωση των εξουσιοδοτήσεων
Μορφή εντολής: * # 7 n 0000
Περιγραφή: Με αυτή την εντολή καταργείτε την εξουσιοδότηση κλήσης αριθμών με 
συγκεκριμένο πρόθεμα.

2.3.6 Διενέργεια εξωτερικής κλήσης με την χρήση ενός κωδικού πρόσβασης
Μορφή εντολής: * # 9 abcd # όπου abcd o κωδικός για να είναι δυνατή η διενέργεια 
εξωτερικής κλήσης (ο κωδικός αυτός από το εργοστάσιο έχει ορισθεί σε 1234).
Περιγραφή: Επιτρέπετε στον χρήστη να κάνει εξωτερικές κλήσεις χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό. Έτσι μπορεί να κάνει κλήσης ακόμα και για εξωτερικές γραμμές για τις οποίες έχουν 
ορισθεί περιορισμοί-απαγόρευσης κλήσεων. Μετά την εισαγωγή του κωδικού ο χρήστης θα 
ακούσει τον τόνο της εξωτερικής γραμμής και θα μπορεί να κάνει την κλήση που επιθυμεί.

2.3.7 Αλλαγή του κωδικού πρόσβαση κλήσεων
Μορφή εντολής: * # 8 Α B C D # όπου A B C D o νέος κωδικός που θέλετε να ορίσετε για να 
είναι δυνατή η διενέργεια εξωτερικής κλήσης.
Περιγραφή: Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πληκτρολογώντας την παραπάνω εντολή από 
το πληκτρολόγιο της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην εσωτερική γραμμή 1 του 
τηλεφωνικού κέντρου.
Παράδειγμα: O κωδικός που έχει καθορισθεί από το εργοστάσιο είναι 1234 και θέλετε να 
αλλάξετε αυτόν τον κωδικό σε 8765 πληκτρολογήστε * # 8 8765 #.

2.4 Περιορισμός χρονικής διάρκειας εξωτερικών κλήσεων.
2.4.1 Περιορισμός χρονικής διάρκειας κλήσεων σε συγκεκριμένες εσωτερικές γραμμές
Μορφή εντολής: * # 3 a M N όπου a o αριθμός του εσωτερικού τηλεφώνου, Μ Ν η χρονική 
διάρκεια (μπορεί να ορισθεί από 1 έως 90 λεπτά).
Περιγραφή Η κλήση από το εσωτερικό τηλέφωνο θα διακόπτεται όταν περνά το χρονικό 
διάστημα που έχει οριστεί.
Παράδειγμα: Η μέγιστη διάρκεια κλήσης για το εσωτερικό τηλέφωνο 3 θα είναι 5 λεπτά.

2.4.2 Ακύρωση περιορισμού κλήσης
Μορφή Εντολής : * # 3 a 00 όπου a η εσωτερική γραμμή τις οποία θέλετε να αναιρέσετε τον 
χρονικό περιορισμό κλήσης.

2.5 Αλλαγή της αριθμοδοσίας των εσωτερικών γραμμών
Μορφή εντολής: * # * a b c # A B C
Όπου abc ο προηγούμενος αριθμός κλήσης (παράδειγμα 801 έως 808) και ABC ο νέος 
αριθμός κλήσης εσωτερικού τηλεφώνου.
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Περιγραφή: Επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τον αριθμό κλήσης των εσωτερικών 
τηλεφώνων.
Παράδειγμα: Αλλαγή του εσωτερικού 803 σε 333

2.5.2 Αποκατάσταση των εσωτερικών αριθμών κλήσης που έχουν καθορισθεί από το 
εργοστάσιο.
Μορφή εντολής:  * # 6 0 0 0 #
Με αυτή την εντολή αποκαθιστάτε τους αριθμούς κλήσης των εσωτερικών γραμμών που 
έχουν καθορισθεί από το εργοστάσιο.

2.6 Αυτόματη υποδοχή κλήσης μέσω μηνύματος
2.6.1 Υποδοχή εξωτερικών κλήσεων μέσω της αναπαραγωγής ενός προ-
ηχογραφημένου μηνύματος.
Μορφή εντολής: * # 2 0 0 0
Περιγραφή:  O καλών από εξωτερική γραμμή θα ακούει ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα. 
Καμία από τις εσωτερικές γραμμές δεν θα χτυπά αυτόματα.

2.6.2 Εγγραφή του εξερχόμενου φωνητικού μηνύματος
Μορφή εντολής: * # 2 2 0 0
Περιγραφή: Μπορείτε να εγγράψετε το μήνυμα το οποίο θα ακούγεται κατά την υποδοχή της 
εισερχόμενης κλήσης.
Παράδειγμα μηνύματος: Έχετε καλέσει την εταιρία Α, για το τμήμα πωλήσεων πιέστε το 803, 
για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πιέστε 805 για να καλέσετε το κέντρο πιέστε 0.

Επισημάνσεις:
 H μέγιστη διάρκεια του εγγραφόμενου μηνύματος είναι 12 δευτερόλεπτα.
 Ένας τόνος (ΜΠΙΠ) ακούγεται κατά την έναρξη της εγγραφής του μηνύματος και ένας 
τόνος ακούγεται στο τέλος της εγγραφής.
 Για την εγγραφή του μηνύματος χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο καλής ποιότητας ώστε και 
η ποιότητα του εγγραφόμενου μηνύματος να είναι αντίστοιχα καλή.
 Δεν υπάρχει περιορισμός στις φορές που μπορείτε να αλλάξετε το μήνυμα. Κάθε νέο 
μήνυμα σβήνει το προηγούμενο.
 Το προ-ηχογραφημένο μήνυμα θα σταματήσει να αναπαράγεται αν πριν ολοκληρωθεί η 
εγγραφή του υπάρχει εξωτερική κλήση.
 Η εξωτερική γραμμή θα συνδέεται με το εσωτερικό 802 όταν ο καλών πληκτρολογεί 0. Η 
εξωτερική γραμμή θα αποσυνδέεται αυτόματα αν η εσωτερική γραμμή που έχει καλέσει δεν 
απαντήσει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

2.6.3 Αναπαραγωγή του προ-ηχογραφημένου μηνύματος
Μορφή εντολής: * # 2 3 0 0
Περιγραφή: Σας επιτρέπει να ακούσετε το προ-ηχογραφημένο μήνυμα και ανα ελέγξετε την 
ποιότητα του.
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2.6.4 Ορισμός μιας εσωτερικής γραμμής ως κέντρο υποδoχής κλήσεων
Μορφή εντολής: * # 2 1 0 0
Περιγραφή: H προκαθορισμένη εσωτερική γραμμή θα χτυπά όταν το κέντρο δέχεται μια 
εισερχόμενη εξωτερική κλήση. Σηκώστε το εσωτερικό τηλέφωνο για να απαντήσετε στην 
εξωτερική γραμμή.

2.7 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Mορφή εντολών: * # 6 0 0 0
Περιγραφή: Mε αυτή την εντολή επαναφέρετε τις παραμέτρους όλων των ρυθμίσεων στις 
τιμές που έχει προκαθορίσει το εργοστάσιο κατασκευής.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Ποια εσωτερικά χτυπούνε όταν υπάρχει εισερχομένη γραμμή : Όλα τα εσωτερικά
Ποιοι έχουν ορισθεί ως αριθμοί των εσωτερικών τηλεφώνων: 801 έως 808.
Κωδικός πρόσβασης: 1234

3. Οδηγίες λειτουργίας
3.1 Λήψη μιας εισερχόμενης στο κέντρο γραμμής
3.1.1 Χειροκίνητη λήψη
Περιγραφή: Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη στο κέντρο εξωτερική κλήση η εσωτερικές 
συσκευές που έχετε ορίσει θα χτυπούνε. Σηκώστε το ακουστικό οποιασδήποτε από αυτές τις 
συσκευές για να απαντήσετε στην κλήση. Η γραμμή μπορεί επίσης να απαντηθεί και από ένα 
εσωτερικό που έχει ορισθεί να μην χτυπά.
Αν είναι απαραίτητο μπορείτε να δρομολογήσετε την εξωτερική γραμμή από ένα εσωτερικό 
τηλέφωνο σε ένα άλλο.

3.2 Πώς να κάνετε μια εξωτερική κλήση
Mορφή εντολής: abcdef όπου abcdef ο εξωτερικός αριθμός που θέλετε να καλέσετε.
Περιγραφή: Κάθε χρήστης μπορεί να καλέσει άμεσα έναν αριθμό μετά την στιγμή που θα 
ακούσει τον τόνο αναμονής της εξωτερικής γραμμής.

3.3 Πώς να κάνετε μια εσωτερική κλήση
Μορφή εντολής: * + abc όπου abc ο επιθυμητός αριθμός εσωτερικού τηλεφώνου.
Περιγραφή: πληκτρολογήστε πρώτα * για να ακούσετε τον τόνο αναμονής τους τηλεφωνικού 
κέντρου πριν πληκτρολογήσετε τον εσωτερικό αριθμό που θέλετε.
Μορφή Εντολής: abc
Περιγραφή: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε άμεσα τον εσωτερικό αριθμό που θέλετε αν το 
τηλεφωνικό κέντρο δεν είναι συνδεδεμένο με εξωτερικές γραμμές.
Κατά την διάρκεια που δύο εσωτερικές γραμμές μιλούν μεταξύ τους αν το κέντρο δέχεται μια 
εξωτερική κλήση στα ακουστικά των δύο εσωτερικών τηλεφώνων θα ακούστει μια σειρά από 
σύντομους τόνους (MΠΙΠ). Μπορούν να κλείσουν το ακουστικό ώστε να χτυπήσει σε αυτές η 
εξωτερική γραμμή και να απαντήσουν στην εξωτερική κλήση.

3.4 Μεταφορά μιας εξωτερικής σε μια άλλη εσωτερική γραμμή
Μορφή εντολής: abc όπου  abc ο επιθυμητός αριθμός εσωτερικού τηλεφώνου.
Περιγραφή: Σας επιτρέπει να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση σε ένα άλλο εσωτερικό 
τηλέφωνο.
Παράδειγμα: O χρήστης της γραμμής 805 λαμβάνει ένα εξωτερικό τηλέφωνο το οποίο θέλει 
να περάσει στο εσωτερικό 807 άμεσα.
Περιγραφή: Κατά την διάρκεια που η γραμμή μεταφέρεται ο καλών ακούει έναν μουσικό ήχο. 
Όταν απαντήσει το εσωτερικό 807 ο καλών συνδέεται με αυτόν (διακόπτεται η αναμονή) και 
μπορεί να μιλήσει άμεσα.
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Σημειώσεις: Υπάρχουν 4 διαφορετικοί περιπτώσεις όταν ένα εσωτερικό τηλέφωνο (Α) 
μεταφέρει – ³περνά´ μια εξωτερική κλήση στο εσωτερικό τηλέφωνο (B).
 Το Α δεν κλείνει το ακουστικό το Β το σηκώνει. Το Α και Β μπορεί να συνομιλούν μεταξύ 
τους. Η εξωτερική γραμμή είναι σε κατάσταση αναμονής. Όταν η γραμμή Α κλείσει το 
ακουστικό η εξωτερική κλήση θα περάσει αυτόματα στο τηλέφωνο Β.
 Το Α δεν κλείνει το ακουστικό και το Β δεν απαντά μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Το Α θα 
επανασυνδεθεί με την εξωτερική γραμμή.
 Το Α κλείνει το ακουστικό και το Β απαντά σε ένα σύντομο διάστημα λαμβάνοντας την 
εξωτερική γραμμή.
 Το Α κλείνει το ακουστικό και το Β δεν απαντά μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Τότε η 
εξωτερική γραμμή θα ³χτυπήσει´ εκ νέου στο Α. Αν το Α δεν απαντήσει μέσα σε 20 
δευτερόλεπτα η κλήση θα διακοπεί.

3.5 Συνομιλία μεταξύ τριών μερών (Μεταξύ δύο εσωτερικών γραμμών και μιας 
εξωτερικής)
Μορφή εντολής: Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα.
Περιγραφή: Επιτρέπει σε οποιαδήποτε εσωτερική τηλεφωνική γραμμή έχει απαντήσει σε μια 
εξωτερική κλήση να προσθέσει άλλο ένα εσωτερικό στην συνομιλία ώστε να γίνει δυνατή η 
συνομιλία μεταξύ τριών μερών (δύο εσωτερικών γραμμών και της εισερχόμενης εξωτερικής 
γραμμής). 
Παράδειγμα: H εσωτερική γραμμή 805 συνομιλεί με μια εισερχόμενη εξωτερική γραμμή. Ο 
χρήστης της γραμμής 805 μπορεί να πληκτρολογήσει 807 ώστε να αποκαταστήσει μια 
εσωτερική επικοινωνία με το εσωτερικό τηλέφωνο που αντιστοιχεί στην γραμμή 807. Η 
εξωτερική γραμμή θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Οποιαδήποτε στιγμή μία από τις δύο 
εσωτερικές γραμμές (805 και 807) πιέσει οποιοδήποτε κουμπί της συσκευής για 2 
δευτερόλεπτα θα προσθέσει στην αλυσίδα συνομιλία και την εξωτερική καλούμενη γραμμή 
ώστε να καταστεί δυνατή η συνομιλία μεταξύ των τριών μερών.

3.6 Πώς να κάνετε μια εξωτερική κλήση και στην συνέχεια να την μεταβιβάσετε σε ένα 
άλλο εσωτερικό τηλέφωνο.
Μορφή εντολής: # * abc όπου abc ο εσωτερικός αριθμός τηλεφώνου που επιθυμείτε.
Ο χειριστής ή ο τηλεφωνητής του κέντρου μπορεί να πραγματοποιήσει μια εξωτερική κλήση 
και στην συνέχεια να την διαβιβάσει σε μια άλλη εσωτερική γραμμή.

Παράδειγμα: O κάτοχος- χειριστής της γραμμής 805 κάνει μια εξωτερική κλήση και στην 
συνέχεια την μεταβιβάζει στο εσωτερικό τηλέφωνο που αντιστοιχεί στην γραμμή 801.

3.7 Πώς να λάβετε μια εισερχόμενη κλήση
Μορφή εντολής: Απλά σηκώστε του ακουστικό
Περιγραφή: Επιτρέπει στο χρήστη ενός εσωτερικού τηλεφώνου που έχει προγραμματιστεί να 
μην χτυπά όταν στο κέντρο υπάρχει μια εισερχόμενη εξωτερική γραμμή σηκώνοντας απλά το 
ακουστικό της συσκευής του να λάβει την κλήση που χτυπούσε σε μια άλλη εσωτερική 
γραμμή.


