
 

 

 

 

 

Excelltel Τηλεφωνικό κέντρο MK308 

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεφωνικό κέντρο MK308 της EXCELLTEL. 

 
Αυτό   το   προϊόν   είναι   κατασκευασμένο   σύμφωνα   με   τα   ευρωπαϊκά   πρότυπα   και 

δημιουργήθηκε με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας. 

 

Με το παρόν συνοπτικό εγχειρίδιο προγραμματισμού θα μπορέσετε μέσα σε λίγα λεπτά να 

ρυθμίσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο. 

 
 
 
 

 

Γλωσσάριο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.excelltel.gr 

Εσωτερικά προγραμματισμού---- Εσωτερικά No.601 

Σύνδεση ψηφιακών συσκευών------Θύρα εσωτερικών 1 

N---------Αριθμός σειράς εσωτερικού (1-8 σε αντιστοιχία θυρών 601-608) 

EFGH-- Κωδικός προγραμματισμού 

abcd ----Αριθμός εσωτερικού (10-8999, εκτός των ψηφίων 0 ή 9 σαν πρώτο ψηφίο). 

M-------Αριθμός σειράς εξωτερικών γραμμών (No.1-3 σε αντιστοιχία θυρών Line 1-3 ) 

YYMMDD—YY: Χρόνος, δύο ψηφία, από 00-99, MM: Μήνας, Δύο ψηφία, από 01-12, DD: 
Ημέρα, δύο ψηφία, από 01-31 

HHTT---HH: Ώρα, δύο ψηφία, από 00-23, TT: Λεπτά, δύο ψηφία, από 00-59 

L----------Επίπεδο υπηρεσιών (Βαθμός κωδικών πρόσβασης ή εξερχομένων κλήσεων), 
Επίπεδο 0-6 

http://www.excelltel.gr/


 

 
 
 
 

Προγραμματισμός 
 

Νο. Περιγραφή Μορφή 

1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό (Σελ.6) #* EFGH 

2 Εργοστασιακές ρυθμίσεις (Σελ.7) 0000# 

3 Αλλαγή κωδικού (Σελ.7) 09EFGH# 

4 Ρύθμιση Χρόνου / Μήνα / Ημέρας (Σελ.8) 01YYMMDD# 

5 Ρύθμιση Ώρας / Λεπτών (Σελ.9) 02HHTT# 

6 Ρύθμιση Ημέρας (w=1-7) (1=Δευτέρα…) (Σελ.9) 020000W# 

7 Ρύθμιση  διαχειριστή(Σελ.10) 15N# 

8 Ενεργοποίηση/Απενεργοποιήση όλων των C.O. Γραμμών (Σελ.8) 0600#/0610# 

9 Ενεργοποίηση/Απενεργοποιήση συγκεκριμένης Γραμμής (Μ) (Σελ.8) 060M#/061M# 

10 
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  Ευέλικτη αριθμοδότηση εσωτερικών 
 (Σελ.23) 

 
Ευέλικτη αριθμοδότηση εσωτερικών 

Ρύθμιση ενός εσωτερικού 9 N abcd # 

Εργοστασιακή ρύθμιση (601-608) 9000# 

 
11 

 
Εγγραφή μηνύματος προαπάντησης 
(Σελ.13) 

Μήνυμα ημέρας (25sec) 121# 

Μήνυμα νύκτας (25sec) 122# 

Κοινό-ένα μήνυμα (50sec) 1200# 
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Ακρόαση μηνύματος 
προαπάντησης (Σελ.14) 

Μήνυμα ημέρας 131# 

Μήνυμα νύχτας 132# 

Κοινό-ένα μήνυμα 1300# 

13 Ακρόαση μουσικής στην αναμονή (Σελ.15) 14# 

   

 
14 

 
Λειτουργία Ημέρας – Νύχτας 
(Σελ.9) 

Αυτόματη / Χειροκίνητη αλλαγή  Ημέρας - Νύχτας 040# / 041# 

Ώρα έναρξης ημερήσιας λειτουργίας 042HHTT# 

Ώρα λήξης ημερήσιας λειτουργίας 043HHTT# 

 
 

15 

Ενεργοποίηση / 
Απενεργοποίηση 
μηνύματος προαπάντησης 
(Σελ.10) 

Αυτόματη απάντηση σε όλες τις γραμμές 10# 

Αυτόματη απάντηση σε συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 10M# 

Χειροκίνητη απάντηση σε όλες τις γραμμές 11# 

Χειροκίνητη απάντηση σε συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 11M# 

 
16 

Χρήση μηνύματος 
προαπάντησης (Σελ.12) 

Χρήση μηνύματος σε Ημέρα/Νύχτα 0440# 

Χρήση μηνύματος σε Ημέρα 0441# 

Χρήση μηνύματος σε Νύχτα 0442# 
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Πρόσβαση στις εξωτερικές 
γραμμές σε κατάσταση 
ημέρας (Σελ.22) 

Επιτρέπετε σε συγκεκριμένο εσωτερικό (Ν) να 
χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 

70MN0# 

Απαγορεύετε σε συγκεκριμένο εσωτερικό (Ν) να 
χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 

70MN1# 

Επιτρέπετε σε όλα τα εσωτερικά να 
χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή 

70M0# 

Απαγορεύετε σε όλα τα εσωτερικά να 
χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή 

70M1# 
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Πρόσβαση στις εξωτερικές 
γραμμές σε κατάσταση 
ημέρας (Σελ.23) 

Επιτρέπετε σε συγκεκριμένο εσωτερικό (Ν) να 
χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 

71MN0# 

Απαγορεύετε σε συγκεκριμένο εσωτερικό (Ν) να 
χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 

71MN1# 

Επιτρέπετε σε όλα τα εσωτερικά να 
χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή 

71M0# 

Απαγορεύετε σε όλα τα εσωτερικά να 
χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένη γραμμή 

71M1# 

19 Κατηγορία απαγόρευσης 
κλήσης (Σελ.19) 

Κατηγορία απαγόρευσης (L) σε συγκεκριμένο 
εσωτερικό (Ν) 

40NL# 

Κατηγορία απαγόρευσης (L) σε όλα τα εσωτερικά 40L# 

 
 
 
21 

 

Ρύθμιση κουδουνισμού εσωτερικών 
σε κατάσταση ημέρας 

Ενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού (Ν) σε 
συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 

30MN0# 

Απενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού (Ν) σε 
συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 

30MN1# 

Απενεργοποίηση κουδουνισμού όλων των 
εσωτερικών στη γραμμή (Μ) 

30M# 
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Ρύθμιση κουδουνισμού εσωτερικών 
σε κατάσταση νύχτας 

Ενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού (Ν) σε 
συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 

31MN0# 

Απενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού (Ν) 
σε συγκεκριμένη γραμμή (Μ) 

31MN1# 

Απενεργοποίηση κουδουνισμού όλων των 
εσωτερικών στη γραμμή (Μ) 

31M# 
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Δρομολόγηση  κλήσης 
μετά  το μήνυμα 

Κλείσιμο της γραμμής 160# 

Μεταφορά στο διαχειριστή 161#  ή  610# 

Κουδουνισμός των επιλεγμένων εσωτερικών 1616# 

 
 
24 

 
Όταν το καλούμενο εσωτερικό 
είναι κατειλημμένο 

Κλείσιμο της γραμμής 165# 

Μεταφορά στο διαχειριστή 1650# 

Να σταλεί τόνος ειδοποίησης στο εσωτερικό 1655# 

Κουδουνισμός των επιλεγμένων εσωτερικών 1656# 
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  Κουδουνισμός εσωτερικών στη   
διάρκεια του μηνύματος (CRBT) 

Απενεργοποίηση 167# 

Κλήση του διαχειριστή 1670# 

Κουδουνισμός των επιλεγμένων εσωτερικών 1676# 

 

26 
 
Τρόπος κλήσης των εσωτερικών 

Άμεση κλήση (χωρίς 9) από το εσωτερικό (Ν) 2N0# 

Έμμεση κλήση (με 9) από το εσωτερικό (Ν) 2N1# 

Άμεση κλήση (χωρίς 9)  από όλα τα εσωτερικά 20# 

Έμμεση κλήση (με 9) από όλα τα εσωτερικά 21# 

   

   

 



 

 
 


