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Συσκευές DBC 202/212 - DBC 203/213 
 

Κάθε συσκευή DBC 202/212 διαθέτει, εκτός των αριθµητικών, 15 επιπλέον πλήκτρα 
για διάφορες λειτουργίες. Η οµάδα πλήκτρων, που είναι διατεταγµένη κατακόρυφα 
στο δεξιό µέρος της συσκευής, περιλαµβάνει τις δύο γραµµές επικοινωνίας που 
διαθέτει η συσκευή (Access 1 και Access 2), τη γραµµή επιπλέον κλήσης (Inquiry) 
και το πλήκτρο µεταφοράς κλήσης (Transfer). Τα υπόλοιπα πλήκτρα της οµάδας 
αυτής είναι το πλήκτρο προγραµµατισµού και πέντε προγραµµατιζόµενα πλήκτρα. Σε 
τρία από αυτά είναι εξ αρχής προγραµµατισµένες οι λειτουργίες της τηλεδιάσκεψης 
(conference), της εκτροπής (diversion) και της σύνδεσης µε το φωνητικό ταχυδροµείο 
(voice mail). 
Κάθε συσκευή DBC 203/213 διαθέτει, εκτός των αριθµητικών, 25 επιπλέον πλήκτρα 
για διάφορες λειτουργίες. Η οµάδα πλήκτρων, που είναι διατεταγµένη σε δύο σειρές 
κατακόρυφα στο δεξιό µέρος της συσκευής, περιλαµβάνει τις δύο γραµµές 
επικοινωνίας που διαθέτει η συσκευή (Access 1 και Access 2), τη γραµµή επιπλέον 
κλήσης (Inquiry) και το πλήκτρο µεταφοράς κλήσης (Transfer). Τα υπόλοιπα πλήκτρα 
της οµάδας αυτής είναι το πλήκτρο προγραµµατισµού (Program), το πλήκτρο Menu 
και 14 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα. Σε τρία από αυτά είναι εξ αρχής 
προγραµµατισµένες οι λειτουργίες της τηλεδιάσκεψης (cconference), της εκτροπής 
(diversion) και της σύνδεσης µε το φωνητικό ταχυδροµείο (voice mail). Επίσης τα 
τέσσερα πλήκτρα λειτουργιών F1-F4 είναι βοηθητικά για τον προγραµµατισµό 
διαδικασιών όπως είναι κλείδωµα/ξεκλείδωµα συσκευής για υπεραστικές κλήσεις. 
Τα άλλα πέντε πλήκτρα, που βρίσκονται κάτω από τα αριθµητικά τόσο στις συσκευές 
DBC 202/212 όσο και στις DBC 203/213, αφορούν τον ήχο και τη χρήση της 
συσκευής. Το πλήκτρο µε το σύµβολο      ενεργοποιεί το µεγάφωνο της συσκευής στη 
θέση του ακουστικού, ενώ αυτό µε το σύµβολο        απενεργοποιεί το µικρόφωνο του 
ακουστικού (mute). Τα δύο πλήκτρα µε τα σύµβολα + και - αυξοµειώνουν την ένταση 
του ήχου στο µεγάφωνο ή το ακουστικό (ανάλογα µε το ποιο είναι κάθε φορά σε 
λειτουργία). Το πλήκτρο C αντιστοιχεί στη λειτουργία Clear των διαφόρων 
διαδικασιών προγραµµατισµού. 
Για να ρυθµίσετε τον ήχο κουδουνίσµατος της συσκευής πατήστε το πλήκτρο 
Program µε το ακουστικό κατεβασµένο. Με ένα από τα πλήκτρα ‘0’ - ‘9’ µπορείτε να 
ακούσετε τον αντίστοιχο τόνο. Όταν επιλέξετε αυτόν που επιθυµείτε πατήστε το 
Program ξανά. 
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Συσκευή DBC 631 
Η συσκευή DBC 631 διαθέτει 12 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα ορισµένα από τα οποία 
είναι ήδη προγραµµατισµένα όπως φαίνεται στο σχήµα. Στα πλήκτρα αυτά µπορούν µε τη 
βοήθεια του πλήκτρου Prog να ανατεθούν διάφορες λειτουργίες όπως αυτόµατη κλήση 
κάποιου αριθµού, σύνδεση µε το φωνητικό ταχυδροµείο, τηλεδιάσκεψη (conference) κλπ. 
Επίσης τα τέσσερα πλήκτρα λειτουργιών F1-F4 είναι βοηθητικά για τον προγραµµατισµό 
διαδικασιών όπως είναι κλείδωµα/ξεκλείδωµα συσκευής για υπεραστικές κλήσεις. 
∆ιαθέτει δύο γραµµές επικοινωνίας που αντιστοιχούν στα πλήκτρα Access 1 και Access 2. 
Η τρέχουσα γραµµή σηµειώνεται από το αντίστοιχο λαµπάκι που είναι αναµένο. Για να 
κάνετε µία επιπλέον εξερχόµενη κλήση ενώ και οι δύο γραµµές είναι απασχοληµένες 
υπάρχει το πλήκτρο Inquiry. 
Ο ήχος του µεγαφώνου ενεργοποιείται και απενεργοποιείται µε το πλήκτρο Speaker ενώ 
το πλήκτρο Mute απενεργοποιεί προσωρινά το µικρόφωνο του ακουστικού, έτσι ώστε ο 
συνοµιλητής σας δεν µπορεί να σας ακούσει. Η ένταση του ήχου στο ακουστικό και το 
µεγάφωνο ρυθµίζεται από το κουµπί µε την ένδειξη      . Η ένταση κουδουνισµού 
ρυθµίζεται από τον ειδικό διακόπτη στο πλάι της συσκευής. 
Το πλήκτρο που φαίνεται στο σχήµα µε την ένδειξη Diversion είναι προγραµµατισµένο 
στη λειτουργία αυτή, αλλά η λέξη Diversion δεν αναγράφεται πάνω στη συσκευή. 
Για να ρυθµίσετε τον ήχο κουδουνίσµατος της συσκευής πατήστε το πλήκτρο Prog µε το 
ακουστικό κατεβασµένο. Με ένα από τα πλήκτρα ‘0’ - ‘9’ µπορείτε να ακούσετε τον 
αντίστοιχο τόνο. Όταν επιλέξετε αυτόν που επιθυµείτε πατήστε το Prog ξανά. 
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