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1

CENTRALA TELEFONICZNA „AGORA 2” Z OBSŁUGĄ DOMOFONU

Centrala telefoniczna PABX „AGORA 2” nr ref. 1372/312 posiada 12 linii wewnętrznych, 3 linie miejskie oraz wejście
obsługujące zewnętrzny panel domofonowy. W przypadku wywołania z zewnętrznego panela domofonowego aparaty
telefoniczne funkcjonują jak standardowe unifony, umożliwiając prowadzenie rozmowy z osobą stojącą przy zewnętrznym
panelu domofonowym oraz wysterowanie elektrozaczepu.
Centrala może obsłużyć do 8 rozmów prowadzonych równocześnie: 4 rozmowy wewnętrzne, 1 rozmowa z zewnętrznym
panelem domofonowym oraz 3 rozmowy zewnętrzne (z siecią miejską PSTN).
Centrala zapamiętuje do 100 skróconych numerów we wbudowanej książce telefonicznej. W pamięci mogą znajdować się
numery wewnętrzne, numery zewnętrzne oraz kody aktywujące wybrane funkcje (przykładowo otwarcie elektrozaczepu).
Centrala jest wyposażona w syntetyzator mowy pozwalający na korzystanie z komunikatów pomocniczych oraz realizujący
funkcję DISA.
Centrala może być programowana z poziomu telefonu lub za pomocą dedykowanej aplikacji SCAITERM2NET uruchomionej na
komputerze klasy PC podłączonym poprzez RS232 lub USB. Istnieje również możliwość programowania centrali za pomocą
IrDA przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji uruchomionej na PDA. Ze względu na wygodę, intuicyjność oraz możliwość
wykonania kopii zapasowych zalecane jest korzystanie z aplikacji SCAITERM2NET.
Centrala „AGORA 2” w zależności od potrzeb może być rozbudowywana o następujące moduły rozszerzające:
1. Karta linii miejskiej PSTN
nr ref. 1372/2
(maks. 3 karty)
2. Karta 1 linii wewnętrznej
nr ref. 1372/3
(maks. 12 kart)
3. Karta interfejsu USB/RS232
nr ref. 1372/50
4. Karta systemu domofonowego Digivoice nr ref. 1372/53
5. Karta systemu domofonowego Bibus
nr ref. 1372/54
6. Karta systemu domofonowego 1+n
nr ref. 1372/55
7. Karta systemu domofonowego 4+n
nr ref. 1372/56
8. Karta z filtrem ADSL
nr ref. 1372/57
9. Karta interfejsu IrDA
nr ref. 1372/58
Ważniejsze właściwości centrali „AGORA 2”
1. Do 3 linii miejskich
2. Integracja z różnymi systemami domofonowymi URMET
3. Odbieranie sygnału wywołania telefonicznego
4. Odbieranie sygnału wywołania domofonowego (3 różne wywołania)
5. Połączenia interkomowe między telefonami (łączność wewnętrzna)
6. Identyfikacja wywołania wewnętrznego
7. Automatyczne przekierowania m.in. na telefon komórkowy (wymagany odpowiedni moduł interfejsu DOMUS GSM)
8. Możliwość zdalnego i lokalnego wysterowania przekaźników wbudowanych w centralę
9. Sekretność rozmów
10. Funkcja „hold-on” (zawieszenie rozmowy)
11. Przekierowanie wywołań (z lub bez informowania)
12. Pamięć 100 numerów skróconych
13. Obsługa do 3 niezależnych elektrozaczepów (w przypadku karty 4+n)
14. Funkcja DISA (Direct Invard System Access) oraz funkcja DDI (Direct Dial In)
15. Możliwość konfiguracji własnej muzyki dla funkcji „hold-on” (zawieszenia rozmowy) oraz własnych komunikatu
funkcji DISA (format *.wav lub *.mp3, maks. 15 sekundowe)
16. Funkcja „Hot-line”
17. Funkcja „Call-back”
18. Funkcja przełączania wywołania na zewnętrzne numery (DOSA)
19. Funkcja wykrywania sygnału Faxu
20. Funkcja zdalnego i lokalnego monitorowania pomieszczenia
21. Funkcja Dzień/Noc (przełączanie automatyczne i/lub manualne)

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacja oraz funkcjonalności urządzenia bez wcześniejszego
uprzedzenia!
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WSTĘP

TYPY URZĄDZEŃ

Centrala AGORA 2 może współpracować z następującymi urządzeniami:
 Telefony przyciskowe BCA (DTMF) lub równoważnymi homologowanymi urządzeniami (Fax, automatyczna
sekretarka itp…)
 Unifony URMET
 Telefony URMET serii DIRECTOR2 (wersja Top oraz CL)
Unifony URMET ułatwiają korzystanie z funkcji związanych z obsługą domofonów dzięki dedykowanym przyciskom,
przykładowo prostsze otwarcie drzwi za pomocą przycisku kluczyka
Telefony serii DIRECTOR2 ułatwiają korzystanie z systemu i czynią go bardziej funkcjonalnym. Posiadają dedykowane
przyciski zarówno dla funkcji domofonowych, telefonicznych oraz monitorowania systemu.
TYPY WSPÓŁPRACUJĄCYCH SYSTEMÓW DOMOFONOWYCH

Centrala AGORA2 może współpracować z następująymi systemami domofonowymi:
 Analogowy system domofonowy 4+n
 Analogowy system domofonowe 1+n
 Cyfrowy system domofonowy Bibus
 Cyfrowy system domofonowy Digivoice
2.3

ZASILANIE

Centrala AGORA2 musi być zasilana z napięcia sieciowego 230V AC.

3

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Producent Urmet Domus S.p.A z siedzibą w Turynie, via Bologna 188/C, Włochy niniejszym deklaruje, że niniejsze urządzenie
spełnia następujące standardy:
EN55022, EN55024 – kompatybilność elektromagnetyczna
EN60950 – bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenia spełnia również dyrektywę Parlamentu i Rady europejskiej 1999/5/EC dla urządzeń radiowych i
telekomunikacyjnych.
Zgodność z wyżej wymienionymi wymaganiami jest wyrażona poprzez oznakowanie

4

PRZEZNACZENIE

Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z analogowymi liniami telefonicznymi PSTN.
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FUNKCJONALNOŚĆ CENTRALI DLA LINII ZEWNĘTRZNYCH
WYWOŁANIE NUMERU ZEWNĘTRZNEGO

Aby wywołać numer zewnętrzny (abonenta linii miejskiej):
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wybierz linię zewnętrzną poprzez wprowadzenie
80
dowolna linia miejska skonfigurowana jako prywatna
0
dowolna linia miejska
81-83 konkretna linia miejska (pierwsza, druga lub trzecia)
3. Poczekaj na sygnał zwrotny centrali
4a. Jeśli usłyszysz sygnał „wolny”, w przeciągu 10 sekund wprowadź pierwszą cyfrę wybieranego numeru
4b. Jeśli usłyszysz sygnał „odmowy” oznacza to, że twój numer wewnętrzny nie ma uprawnień do wykonywania
połączeń miejskich. Odłóż słuchawkę.
4c. Jeśli usłyszysz „Line not available”, oznacza to że w danej chwili wszystkie linie miejskie są zajęte.
Odłóż słuchawkę i spróbuj ponownie za chwilę lub zarezerwuj linię miejską.
1.1.1

AUTOMATYCZNE TRASOWANIE POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

Istnieje możliwość automatycznego trasowania połączeń do określonych grup numerowych (przykładowo komórkowych) w celu optymalizacji
wysokości rachunków telefonicznych. Aby skorzystać z funkcji automatycznego trasowania na jednej linii miejskiej należy zamontować
odpowiedni Interfejs GSM Domus (patrz katalog URMET DOMUS).
Postępuj zgodnie z poniższą procedurę:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 0 aby zająć linię zewnętrzną
3. Poczekaj na sygnał zwrotny centrali
4a. Jeśli usłyszysz sygnał „wolny”, w przeciągu 10 sekund wprowadź pierwszą cyfrę wybieranego numeru
4b. Jeśli usłyszysz sygnał „odmowy” oznacza to, że twój numer wewnętrzny nie ma uprawnień do wykonywania
połączeń miejskich. Odłóż słuchawkę.
4c. Jeśli usłyszysz „Line not available”, oznacza to że w danej chwili wszystkie linie miejskie są zajęte.
Odłóż słuchawkę i spróbuj ponownie za chwilę lub zarezerwuj linię zewnętrzną.
Wprowadzenie określonego numeru (należącego do numeracji telefonii komórkowej) automatycznie zajmie linię z interfejsem GSM.
Przykład: Do centrali podłączone są dwie linie zewnętrzne, przy czym do drugiej linii podłączony jest interfejs GSM. Połączenie wychodzące
do sieci telefonii komórkowej automatycznie zajmie drugą linię zewnętrzną. W większości przypadków pozwala to na znaczne ograniczenie
wydatków na rachunki telefoniczne.
W przypadku, gdy linia z interfejsem GSM jest już zajęta, dzięki zaawansowanym procedurom programowania, istnieje możliwość
zrealizowania danego połączenia poprzez sieć PSTN.
1.2

WYWOŁANIE ZA POMOCĄ NUMERU SKRÓCONEGO

Wywołanie może być wprowadzone za pomocą 3-cyfrowego numeru skróconego, zaprogramowanego wcześniej w spisie.
W ogólnodostępnym dla wszystkich linii wewnętrznych spisie może znajdować się do 100 numerów. Numery skrócone mogą mieć postać od
000 do 099.
Aby wywołać numer zaprogramowany w spisie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 39, a następnie skrócony kod 000 – 099 odpowiadający żądanemu numerowi telefonu
3. Poczekaj na sygnał zwrotny centrali
4a. Jeśli procedura wyboru zostanie poprawnie ukończona, połączenie zostanie nawiązane
4b. Jeśli usłyszysz wiadomość „settings from 000 to 099 are empty” oznacza to, że z wprowadzonym kodem skróconym
nie jest skojarzony żaden numer. Odłóż słuchawkę.
4c. Jeśli usłyszysz „Line not available”, oznacza to że w danej chwili wszystkie linie są zajęte.
Odłóż słuchawkę i spróbuj ponownie za chwilę lub zarezerwuj linię miejską.
1.3

REZERWOWANIE LINII

Jeśli linia jest chwilowo zajęta można dokonać jej rezerwacji. Po zwolnieniu się linii, telefon który dokonywał rezerwacji będzie dzwonił przez
25 sekund.
Aby zarezerwować linię po usłyszeniu „Line not available”:
1. Wprowadź R30 i poczekaj na potwierdzający ton
2. Odłóż słuchawkę
3. Po zwolnieniu się linii telefon zacznie dzwonić
4. Podnieś słuchawkę i poczekaj na sygnał
5. Wprowadź numer (w tym momencie linia jest już zajęta i nie można posługiwać się kodami skróconymi).
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1.5

ZABLOKOWANIE

Jeżeli po podniesieniu słuchawki jednego z telefonów przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, słuchawka nie zostanie odłożona
po zakończeniu rozmowy lub wykonana zostanie nieprawidłowa lub zabroniona operacja, centralka zablokuje dany telefon. Aby odblokować
telefon należy odłożyć słchawkę.
1.6

ZAWIESZENIE POŁACZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Rozmowa zewnętrzna może zostać zawieszona, bez konieczności zakończenia połączenia. Aby zawiesić połączenia należy wcisnąć R i
poczekać na tonowe potwierdzenie. Zewnętrzny rozmówca na czas zawieszenia połączenia będzie słyszał muzykę oraz komunikat o
zawieszeniu połączenia. Aby wznowić rozmowę naciśnij ponownie R. Jeśli w trakcie zawieszenia połączenia słuchawka zostanie odłożona,
centrala po upływie 50 sekund zadzwoni na telefon wewnętrzny. Jeśli słuchawka nie zostanie podniesiona, połączenie zostanie zakończone.
1.7

Aby zawiesić pierwsze połączenie oraz odebrać kolejne:
1. Naciśnij R, poczekaj na potwierdzenie tonowe. Zewnętrzny rozmówca będzie słyszał muzykę oraz komunikat o zawieszeniu
2. Naciśnij 9 aby odebrać drugie wywołanie
Aby przełączać się między rozmowami używaj R9
Aby zakończyć jedną z prowadzonych rozmów wprowadź RR lub odłóż słuchawkę. W tym wypadku centrala oddzwoni abyś mógł
kontynuować drugą rozmowę.
ZAWIESZENIE POŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ABY WPROWADZIĆ INNE WYWOŁANIE ZEWNĘTRZNE

Połączenie może zostać zawieszone aby móc w trakcie jego trwania zadzwonić do innego abonenta. Można również przełączać się między
połączeniami (w trakcie aktywnej jednej rozmowy druga jest zawieszona)
Aby zawiesić pierwsze połączenie oraz wprowadzić drugie:
1. Naciśnij R, poczekaj na potwierdzenie tonowe. Zewnętrzny rozmówca będzie słyszał muzykę oraz komunikat o zawieszeniu
2. Wybierz linię zewnętrzną poprzez wprowadzenie
80
dowolna linia miejska skonfigurowana jako prywatna
0
dowolna linia miejska
81-83
konkretna linia miejska (pierwsza, druga lub trzecia)
3. Poczekaj na sygnał zwrotny centrali
4a. Jeśli usłyszysz sygnał „wolny”, w przeciągu 10 sekund wprowadź pierwszą cyfrę wybieranego numeru
4b. Jeśli usłyszysz sygnał „odmowy” oznacza to, że twój numer wewnętrzny nie ma uprawnień do wykonywania
połączeń miejskich. Odłóż słuchawkę. Centrala wywoła twój telefon abyś mógł kontynuować zawieszoną rozmowę.
4c. Jeśli usłyszysz „Line not available”, oznacza to że w danej chwili wszystkie linie miejskie są zajęte.
Odłóż słuchawkę. Centrala wywoła twój telefon abyś mógł kontynuować zawieszoną rozmowę.
Aby przełączać się między rozmowami używaj R9
Aby zakończyć jedną z prowadzonych rozmów wprowadź RR lub odłóż słuchawkę. W tym wypadku centrala oddzwoni abyś mógł
kontynuować drugą rozmowę
1.9

WSTĘP
OBSŁUGA

ZAWIESZENIE POŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ABY ODEBRAĆ INNE WYWOŁANIE ZEWNĘTRZNE

Połączenie może zostać zawieszone aby móc odebrać kolejne połączenie przychodzące (sygnalizowane przez sygnał ostrzegawczy). Można
również przełączać się między połączeniami (w trakcie aktywnej jednej rozmowy druga jest zawieszona)

1.8

PROGRAMOWANIE

Połączenie zewnętrzne może zostać odebrane przez dowolny telefon wewn. z udostępnionymi połączeniami przychodzącymi.
Połączenie zewnętrzne może również zostać odebrane przez telefon z wyłączonymi połączeniami przychodzącymi, przy czym taki telefon nie
będzie dzwonił, chyba że jest aktywna funkcja „pick-up”. Wszystkie telefony przestaną dzwonić w momencie odebrania połączenia.
Odebranie połączenia przez telefon z dostępnymi połączeniami przychodzącymi:
1. Podnieś słuchawkę
Odebranie połączenia przez telefon z wyłączonymi połączeniami przychodzącymi:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 38
3. W przypadku telefonu Director2 należy podać numer linii lub nacisnąć odpowiedni przycisk

INSTALACJA

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

ZAWIESZENIE POŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO, ABY WPROWADZIĆ INNE WYWOŁANIE WEWNĘTRZNE

Połączenie może zostać zawieszone aby móc w trakcie jego trwania zadzwonić do innego użytkownika wewnętrznego. Można również
przełączać się między połączeniami (w trakcie aktywnej jednej rozmowy druga jest zawieszona)
Aby zawiesić pierwsze połączenie oraz wprowadzić drugie:
1. Naciśnij R, poczekaj na potwierdzenie tonowe. Zewnętrzny rozmówca będzie słyszał muzykę oraz komunikat o zawieszeniu
2. Wprowadź numer wewnętrzny: 41 - 52 dla rozszerzeń 1-12
9
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ScaiTerm2Net

INSTALACJA

PROGRAMOWANIE

Aby przełączać się między rozmowami używaj R9
Aby zakończyć jedną z prowadzonych rozmów wprowadź RR lub odłóż słuchawkę. W tym wypadku centrala oddzwoni abyś mógł
kontynuować drugą rozmowę.
Aby połączyć abonenta zewnętrznego z użytkownikiem wewnętrznym, w trakcie trwania rozmowy z użytkownikiem wewnętrznym odłóż
słuchawkę.
PARKOWANIE ROZMOWY ZEWNĘTRZNEJ

Funkcja parkowania polega na zawieszeniu aktywnej rozmowy a następnie odebranie i kontynuowanie jej z innego aparatu wewnętrznego.
Aby zawiesić połączenie
1. Naciśnij R, poczekaj na potwierdzenie tonowe
2. Wprowadź 31, poczekaj na komunikat „Service active on line XX”.
3. Odłóż słuchawkę
Aby kontynuować połączenie z innego aparatu:
1. Podnieś słuchawkę i poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 31 a następnie numer zajmowanej linii 81 – 83 odpowiednio dla pierwszej, drugiej lub trzeciej linii
W trakcie parkowania można wykorzystać dowolny aparat. Rozmowa musi zostać wznowiona w przeciągu 90 sekund, w przeciwnym wypadku
wywołanie wróci do pierwszego aparatu.
1.11

PRZEŁĄCZENIE ROZMOWY NA INNY NUMER WEWNĘTRZNY – Z ZAPOWIEDZENIEM

Aby przełączyć rozmowę na inny numer wewnętrzny:
1.
Wprowadź R, poczekaj na sygnał. Zewnętrzny rozmówca usłyszy muzykę oraz komunikat o zawieszeniu.
2. Wprowadź numer wewnętrzny (41 - 52)
3. Poczekaj na odebranie połączenia przez użytkownika wewnętrznego
4a. Jeśli użytkownik wewnętrzny odbierze oraz wyrazi zgodę na rozmowę, odłóż swoją słuchawkę zestawiając tym samym połączenie
4b. Jeśli użytkownik wewnętrzny nie odbierze lub odrzuci rozmowę, naciśnij R aby powrócić do rozmowy z abonentem zewnętrznym
4c. Jeśli użytkownik wewnętrzny nie odbiera lub ma zajętą linię, naciśnij RR aby powrócić do rozmowy z abonentem zewnętrznym
1.12

PRZEŁĄCZENIE ROZMOWY NA INNY NUMER WEWNĘTRZNY

Aby przełączyć rozmowę na inny numer wewnętrzny:
1.
Wprowadź R, poczekaj na sygnał. Zewnętrzny rozmówca usłyszy muzykę oraz komunikat o zawieszeniu.
2. Wprowadź numer wewnętrzny (41 - 52), odłóż słuchawkę.
Jeśli użytkownik wewnętrzny nie odbierze wywołania lub ma zajętą linię, rozmowa po 50 sekundach powróci na nasz telefon.
1.13

PRZEŁĄCZENIE ROZMOWY NA DRUGIEJ LINII MIEJSKIEJ

Po zawieszeniu rozmowy na pierwszej linii, możliwe jest przełączenie rozmowy trwającej na drugiej linii miejskiej.
Aby przełączyć rozmowę na drugiej linii miejskiej na inny numer wewnętrzny:
1.
Wprowadź R, poczekaj na sygnał. Zewnętrzny rozmówca usłyszy muzykę oraz komunikat o zawieszeniu.
2. Wprowadź numer wewnętrzny (41 - 52).
Mogą mieć miejsce następujące zdarzenia:
 Jeśli odłożysz słuchawkę bez oczekiwania na odpowiedź, oddzwoni na twój numer rozmowa na pierwszej linii miejskiej
 Jeśli poczekasz i użytkownik wewnętrzny do którego przełączałeś zaakceptuje rozmowę: odłóż słuchawkę, na twój numer oddzwoni
rozmowa z pierwszej linii miejskiej.
 Jeśli poczekasz ale użytkownik wewnętrzny do którego przełączałeś odrzuci połączenie: zostaniesz ponownie połączony z rozmową
na drugiej linii.
 Jeśli przełączenie nie uda się (użytkownik wewnętrzny nie odbierze lub ma zajętą linię): rozmowa na drugiej linii zostanie
zakończona
1.14

ROZMOWA KONFERENCYJNA

Ta funkcja pozwala na przeprowadzenie konferencji między 3 stronami (2 użytkowników wewnętrznych i jeden abonent miejski lub 2
abonentów miejskich i jeden użytkownik wewnętrzny).
Aby w trakcie rozmowy wywołać 3 stronę i przeprowadzić rozmowę konferencyjną:
1. Naciśnij R i poczekaj na sygnał
2. Wprowadź numer miejski lub numer wewnętrzny
Poczekaj na odpowiedź 3 strony, poinformuj o zamiarze przeprowadzenia rozmowy konferencyjnej. Następnie naciśnij R i wprowadź 78.
W trakcie rozmowy konferencyjnej, wszystkie strony będą słyszały sygnał rozmowy konferencyjnej. Sygnalizacja zostanie wyłączona w
momencie zakończenia rozmowy przez jedną ze stron (tym samym zakończenie rozmowy konferencyjnej).
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Aby wyłączyć czasowe przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 325 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Sprawdzenie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 32540 i poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę
1.16

FUNKCJA ZA MNĄ

Funkcja ta pozwala na przekierowanie wywołnia na inny telefon wewnętrzny (funkcja DISA musi być aktywna). Po podniesieniu słuchawki w
telefonie z którego dokonano przekierowania będzie słyszalny dźwięk przekierowania.
Aby włączyć funkcję:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #627 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Aby wyłączyć funkcję:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #627 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Sprawdzenie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #62740 i poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę
1.17

NATYCHMIASTOWE PRZEKIEROWANIE WYWOŁAŃ NA INNY NUMER WEWNĘTRZNY

Funkcja ta pozwala na przełączanie wywołań miejskich przychodzących na nasz telefon na inny numer wewnętrzny po pięciu dzwonkach.
(funkcja DISA mu być aktywna) poprzez aktywowanie funkcji Dyrektor/Sekretarka. Po podniesieniu słuchawki w telefonie z którego
dokonano przekierowania będzie słyszalny dźwięk przekierowania.
Aby włączyć natychmiastowe przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 326 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Aby wyłączyć natychmiastowe przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 326 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Sprawdzenie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 32640 i poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę
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Aby włączyć czasowe przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 325 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę

PROGRAMOWANIE

Funkcja ta pozwala na przełączanie wywołań miejskich przychodzących na nasz telefon na inny numer wewnętrzny po pięciu dzwonkach.
(funkcja DISA mu być aktywna). Po podniesieniu słuchawki w telefonie z którego dokonano przekierowania będzie słyszalny dźwięk
przekierowania.

INSTALACJA

CZASOWE PRZEKIEROWANIE WYWOŁAŃ NA INNY NUMER WEWNĘTRZNY

ScaiTerm2Net
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1.18

Numer wewnętrzny- zwany „Dyrektorem” z którego ustawione zostało natychmiastowe przełączanie na numer wewnętrzny „Sekretarka” nie
zadzwoni w przypadku jakiegokolwiek wywołania (zewnętrzne/wewnętrzne/domofonowe). Wyjątek stanowi wywołania pochodzące od
telefonu „Sekretarka”.
Przykład: „Dyrektor” o numerze wewnętrznym 41 ustawił natychmiastowe przełączanie na numer 42 „Sekretarka”. „Sekretarka” jako jedyna
będzie przechwytywała wywołania kierowane do „Dyrektora”. Może je wtedy również przekierować do „Dyrektora”.
1.19

PRZEŁĄCZNIE NA INNY NUMER WEWNĘTRZNY W PRZYPADKU ZAJĘTOŚCI

Aby włączyć przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny w przypadku zajętości:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 327 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Aby wyłączyć przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny w przypadku zajętości:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 327 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Sprawdzenie:
1.
Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 32740 i poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę
1.20

ScaiTerm2Net

FUNKCJA DYREKTOR/SEKRETARKA

RĘCZNE POŁĄCZENIE DWÓCH LINII MIEJSKICH (Funkcja Most)

Funkcja ta pozwala użytkownikowi wewnętrznemu na wzajemne skojarzenie dwóch rozmów miejskich. Dopuszczalny czas rozmowy jest
parametrem programowalnym (patrz 11.6), może jednak zostać wydłużony przez rozmówcę poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza DTMF w
ostatnich 10 sekundach rozmowy (sygnalizacja dźwiękowa)
Przykład: Użytkownik wewnętrzny prowadzi równocześnie dwie rozmowy miejskie (jedna aktywna, druga zawieszona). Aby aktywować
funkcję Most, czyli zestawić połączenie między obydwoma rozmówcami zewnętrznymi należy:
1. Wprowadzić R#610 następnie poczekać na komunikat „Function on, please hang up”
2. Odłożyć słuchawkę
1.21

NATYCHMIASTOWE PRZEKIEROWANIE NA ZEWNĘTRZNĄ LINIĘ PRYWATNĄ

Funkcja ta jest dostępna pod warunkiem, że wcześniej jedna z linii miejskich została skonfigurowana jako linia prywatna.
Funkcja ta pozwala na natychmiastowe przekierowanie przychodzącej rozmowy zewnętrznej na wcześniej zaprogramowany numer miejski,
wykorzystując przy tym drugą linię zewnętrzną skonfigurowaną jako „prywatna” (DISA mu być dostępna). Centrala automatycznie wybiera
zaprogramowany wcześniej numer oraz łączy ze sobą obydwie linie. Każdemu numerowi wewnętrznemu można zaprogramować inny numer
miejski wykorzystywany w tej funkcji. Czas skojarzonej rozmowy trwa 12,6 sek (patrz 11.6), może być wydłużony poprzez naciśnięcie
dowolnego klawisza DTMF w ostatnich 10 sekundach rozmowy (sygnalizacja dźwiękowa). Przy aktywnej funkcji dla danego numeru
wewnętrznego, po podniesieniu słuchawki będzie słyszalny dźwięk sygnalizujący aktywne przekierowanie. Mimo wszystko z danego telefonu
można w dalszym ciągu bez przeszkód wykonywać połączenia. Aby zakończyć rozmowę naciśnij ***.
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Aby aktywować funkcję:
2. Wprowadź #671 L oraz poczekaj na potwierdzającą wiadomość.
L=80 dla dowolnej linii prywatnej
L=81-83
dla określonej linii 1-3
3. Odłóż słuchawkę
Aby deaktywować funkcję:
2. Wprowadź #670 oraz poczekaj na potwierdzającą wiadomość.
3. Odłóż słuchawkę
Aby sprawdzić funkcję:
2. Wprowadź #672 oraz poczekaj wiadomość.
3. Odłóż słuchawkę
Funkcja ta może również zostać aktywowana zdalnie poprzez wprowadzenie:
* Hasło główne * #numer
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Aby deaktywować funkcję:
2. Wprowadź #660 oraz poczekaj na potwierdzającą wiadomość.
3. Odłóż słuchawkę
Aby sprawdzić funkcję:
2. Wprowadź #662 oraz poczekaj wiadomość.
3. Odłóż słuchawkę
Funkcja ta może również zostać aktywowana zdalnie poprzez wprowadzenie:
* Hasło główne * #numer
W przypadku próby aktywacji funkcji na nieprywatnej linii zewnętrznej lub bez podania numeru na który ma zostać przekierowania rozmowa,
pojawi się komunikat „incorrect command” .
1.23

WYWOŁANIE GRUPY

Funkcja ta jest wykorzystana, aby przy wywołaniu z linii zewnętrznej dzwoniły wszystkie telefony należące do skonfigurowanej wcześniej
grupy. Telefony przestają dzwonić w momencie podniesienia przez jeden z nich słuchawki.
Aby utworzyć grupę, w wybranych telefonach:
1. Zadzwoń na centralę, zaczekaj na komunikat DISA
2. Wprowadź 73 X, gdzie
X= 1 – 7 odpowiednio dla grup 1 – 7.
1.24

PRZECHWYTYWANIE POŁĄCZEŃ PRZEZ FAX, AUTOMATYCZNĄ SEKRETARKĘ LUB MODEM

Aby aktywować funkcję:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #641
1.25

KOD ZASTĘPCZY

Za pomocą 4 cyfrowego kodu można tymczasowo zaimportować ustawienia twojego numeru wewnętrznego na inny telefon
Aby wprowadzić wywołanie z innego aparatu, używając twoich ustawień:
1. Podnieś słuchawkę, wprowadź #615 + hasło dodatkowe + * + twój numer wewnętrzny
2. Po usłyszeniu sygnału wprowadź numer wywołania
Zastępstwo będzie aktywne przez 30 sekund po zakończeniu rozmowy. W tym czasie możesz wprowadzić kolejne wywołanie bez konieczności
powtarzania procedury.
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1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Aby aktywować funkcję:
2. Wprowadź #661 L oraz poczekaj na potwierdzającą wiadomość.
L=80
dla dowolnej linii prywatnej
L=81-83 dla określonej linii 1-3
3. Odłóż słuchawkę

INSTALACJA

Funkcja ta jest dostępna pod warunkiem, że wcześniej jedna z linii miejskich została skonfigurowana jako linia prywatna.
W przypadku nieodebrania przez użytkownika połączenia po 5 sygnale, funkcja ta przekieruje dane wywołanie na wcześniej zaprogramowany
numer miejski, wykorzystując przy tym drugą linię zewnętrzną skonfigurowaną jako „prywatna” (DISA mu być dostępna). Centrala wybiera
zaprogramowany wcześniej numer oraz łączy ze sobą obydwie linie. Czas skojarzonej rozmowy trwa 12,6 sek (patrz 11.6), może być
wydłużony poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza DTMF w ostatnich 10 sekundach rozmowy (sygnalizacja dźwiękowa). Przy aktywnej
funkcji dla danego numeru wewnętrznego, po podniesieniu słuchawki będzie słyszalny dźwięk sygnalizujący aktywne przekierowanie. Mimo
wszystko z danego telefonu można w dalszym ciągu bez przeszkód wykonywać połączenia. Aby zakończyć rozmowę naciśnij ***.
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PRZEKIEROWANIE ROZMOWY NA LINIĘ PRYWATNĄ
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W przypadku próby aktywacji funkcji na nieprywatnej linii zewnętrznej lub bez podania numeru na który ma zostać przekierowania rozmowa,
pojawi się komunikat „incorrect command” .
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2

FUNKCJONALNOŚĆ CENTRALI DLA LINII WEWNĘTRZNYCH

2.1

WYWOŁANIA WEWNĘTRZNE

Aby wywołać numer wewnętrzny:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź numer wewnętrzny z zakresu 41 - 52 (dla rozszerzeń 1-12)
3. Poczekaj na sygnał zwrotny, w zależności od stanu centrali:
4a.
Wolny: słyszysz potwierdzający sygnał dzwonienia, poczekaj na odebranie połączenie. Jeśli użytkownik podniesie i
momentalnie
odłoży słuchawkę, usłyszysz sygnał odrzucenia.
4b. Zajęty: słyszysz sygnał zajętości. W takim wypadku możesz: odłożyć słuchawkę i spróbować ponownie za chwilę, poczekać na
linii, zarezerwować połączenie, przerwać bieżącą rozmowę użytkownika (jeśli twoje rozszerzenie ma takie uprawnienie)
2.1.1

FUNKCJA CLI (identyfikacja numeru dzwoniącego)

W przypadku wykorzystywania telefonów z funkcją CLI, centrala pozwala również na identyfikację numerów wewnętrznych.
2.2

WYWOŁANIE ZBIOROWE (JEDNOCZESNE WYWOŁANIE WSZYSTKICH WOLNYCH TELEFONÓW WEWN.)

Aby wywołać zbiorowo wszystkie telefony:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 40, poczekaj na potwierdzenie. Wszystkie dostępne, wolne telefony wewnętrzne dzwonią do czasu podniesienia przez
jeden z nich słuchawki.
2.3

WYWOŁANIE GRUPOWE

Aby wywołać jednocześnie skonfigurowaną wcześniej grupę telefonów wewnętrznych:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 73 X, gdzie X jest numerem grupy z zakresu 1 – 7.
2.4

REZERWOWANIE POŁĄCZENIA

Jeśli numer wewnętrzny do którego dzwonimy ma zajęty aparat, możemy zarezerwować to połączenie. Po zwolnieniu aparatu adresata, nasz
telefon zadzwoni.
Aby zarezerwować połączenie:
1. W stanie zajętości wprowadź R30, poczekaj na potwierdzający sygnał
2. Odłóż słuchawkę
2.5

ODBIERANIE WYWOŁAŃ WEWNĘTRZNYCH

Wywołanie wewnętrzne ma przypisany inny ton dzwonka. Po usłyszeniu dzwonka twojego telefonu, wystarczy podnieść słuchawkę aby
rozpocząć rozmowę.
Wywołanie wewnętrzne może być również podebrane przez inny aparat:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 38, następnie numer wewnętrzny telefonu który chcesz podebrać
2.6

ZAWIESZANIE ROZMOWY WEWNĘTRZNEJ

Rozmowa wewnętrzna może zostać zawieszona, bez jej definitywnego rozłączenia. Po chwili rozmowa może zostać wznowiona z tego samego
aparatu.
Aby zawiesić rozmowę wewnętrzną:
1. Naciśnij R, poczekaj na sygnał. Użytkownik usłyszy sygnał zawieszenia
2. Ponownie naciśnij R aby wznowić rozmowę.
2.7

ZAWIESZENIE ROZMOWY WEWNĘTRZNEJ ABY WYKONAĆ INNE POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE

1. Naciśnij R, poczekaj na sygnał. Użytkownik usłyszy sygnał zawieszenia
2. Wprowadź numer wewnętrzny na który chcesz zadzwonić 41- 52 (dla rozszerzeń 1 - 12)
Aby przełączać się między rozmowami, wprowadź R9.
Aby zakończyć aktywną rozmowę, oraz kontynuować obecnie zawieszoną, wprowadź RR.
Aby zestawić rozmowę między dwoma użytkownikami, odłóż swoją słuchawkę.
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2.9

ZAWIESZENIE ROZMOWY WEWNĘTRZNEJ ABY WYKONAĆ POŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNE

Możesz zawiesić rozmowę wewnętrzną, aby zadzwonić na numer zewnętrzny. Możesz również przełączać się między rozmowami.
1. Wprowadź R, poczekaj na sygnał. Użytkownik usłyszy sygnał zawieszenia.
2. Wybierz linię miejską:
80
dowolna wolna linia prywatna
0
dowolna wolna linia miejska
81-83
konkretna linia miejska 1 -3
3. Poczekaj na sygnał zwrotny centrali
4a. Jeśli usłyszysz sygnał „wolny”, w przeciągu 10 sekund wprowadź pierwszą cyfrę wybieranego numeru
4b. Jeśli usłyszysz sygnał „odmowy” oznacza to, że twój numer wewnętrzny nie ma uprawnień do wykonywania
połączeń miejskich. Odłóż słuchawkę.
4c. Jeśli usłyszysz „Line not available”, oznacza to że w danej chwili wszystkie linie miejskie są zajęte.
Odłóż słuchawkę i spróbuj ponownie za chwilę lub zarezerwuj linię miejską.
Aby przełączać się między rozmowami, wprowadź R9.
Aby zakończyć aktywną rozmowę, oraz kontynuować obecnie zawieszoną, wprowadź RR.
Odłożenie słuchawki podczas aktywnej rozmowy zewnętrznej zakończy to połączenie. Centrala oddzwoni na twój numer, po podniesieniu
słuchawki możesz kontynuować rozmowę wewnętrzną.
Odłożenie słuchawki podczas aktywnej rozmowy wewnętrznej spowoduje zestawienie połączenia zewnętrznego z rozszerzeniem
wewnętrznym.
2.10

PRZERYWANIE POŁĄCZEŃ W PRZYPADKU ZAJĘTOŚCI

W przypadku zajętego numeru wewnętrznego z którym chcesz się połączyć, możesz wymusić przerwanie trwającej rozmowy (twoje
rozszerzenie musi mieć tą funkcję dostępną).
Aby przerwać trwającą rozmowę:
1. Wprowadź R, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 2, usłyszysz sygnał włączenia, ustanowione zostanie połączenie z numerem wewnętrznym
Aby połączyć rozmowę zewnętrzną z zajętym rozszerzeniem wewnętrznym:
Zawieś rozmowę zewnętrzną, wywołaj rozszerzenie wewnętrzne, w momencie usłyszenia dźwięku zajętości:
1. Wprowadź R, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 2, usłyszysz sygnał włączenia, ustanowione zostanie połączenie z numerem wewnętrznym
3. Odłóż słuchawkę: abonent zewnętrzny zostanie połączony z wybranym numerem wewnętrznym
2.11

ROZMOWA KONFERENCYJNA

Ta funkcja pozwala na przeprowadzenie konferencji między 3 stronami (2 użytkowników wewnętrznych i jeden abonent miejski lub 2
abonentów miejskich i jeden użytkownik wewnętrzny).
Aby w trakcie rozmowy wywołać 3 stronę i przeprowadzić rozmowę konferencyjną:
1. Naciśnij R i poczekaj na sygnał
2. Wprowadź numer miejski lub numer wewnętrzny
Poczekaj na odpowiedź 3 strony, poinformuj o zamiarze przeprowadzenia rozmowy konferencyjnej. Następnie naciśnij R i wprowadź 78.
W trakcie rozmowy konferencyjnej, wszystkie strony będą słyszały sygnał rozmowy konferencyjnej. Sygnalizacja zostanie wyłączona w
momencie zakończenia rozmowy przez jedną ze stron (tym samym zakończenie rozmowy konferencyjnej).
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Otrzymanie ostrzegawczego sygnału w trakcie trwania rozmowy wewnętrznej oznacza, że nasz numer jest wywoływany przez abonenta linii
zewnętrznej. W tym momencie możesz zawiesić połączenie wewnętrzne aby odebrać wywołanie zewnętrzne, możesz również przełączać się
między rozmowami.
1. Wprowadź R, poczekaj na sygnał. Użytkownik usłyszy sygnał zawieszenia
2. Wprowadź 9 aby odebrać wywołanie zewnętrzne
Aby przełączać się między rozmowami, wprowadź R9.
Aby zakończyć aktywną rozmowę, oraz kontynuować obecnie zawieszoną, wprowadź RR.
Odłożenie słuchawki podczas aktywnej rozmowy zewnętrznej zakończy to połączenie. Centrala oddzwoni na twój numer, po podniesieniu
słuchawki możesz kontynuować rozmowę wewnętrzną.
Odłożenie słuchawki podczas aktywnej rozmowy wewnętrznej spowoduje zestawienie połączenia zewnętrznego z rozszerzeniem
wewnętrznym.
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ZAWIESZENIE ROZMOWY WEWNĘTRZNEJ ABY ODEBRAĆ WYWOŁANIE ZEWNĘTRZNE
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2.12

CZASOWE PRZEKIEROWANIE WYWOŁAŃ NA INNY NUMER WEWNĘTRZNY

Funkcja ta po piątym nieodebranym dzwonku przekieruje każde przychodzące do Ciebie wywołanie na inny numer wewnętrzny.
Po podniesieniu słuchawki w telefonie z którego dokonano przekierowania będzie słyszalny dźwięk przekierowania.
Aby włączyć czasowe przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 325 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Aby wyłączyć czasowe przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 325 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Sprawdzenie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 32540 i poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę
2.13

FUNKCJA ZA MNĄ

Funkcja ta automatycznie przekieruje każde przychodzące do Ciebie wywołanie na inny numer wewnętrzny. Po podniesieniu słuchawki w
telefonie z którego dokonano przekierowania będzie słyszalny dźwięk przekierowania.
Aby włączyć funkcję:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #627 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Aby wyłączyć funkcję:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #627 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Sprawdzenie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #62740 i poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę
2.14

NATYCHMIASTOWE PRZEKIEROWANIE WYWOŁAŃ NA INNY NUMER WEWNĘTRZNY

Funkcja ta przekieruje każde przychodzące do Ciebie wywołania na inny numer wewnętrzny poprzez aktywowanie funkcji
Dyrektor/Sekretarka. Po podniesieniu słuchawki w telefonie z którego dokonano przekierowania będzie słyszalny dźwięk przekierowania.
Aby włączyć funkcję:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 326 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Aby wyłączyć funkcję:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 326 N, poczekaj na potwierdzający sygnał. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę
Sprawdzenie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 32640 i poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę
2.15

FUNKCJA DYREKTOR/SEKRETARKA

Numer wewnętrzny- zwany „Dyrektorem” z którego ustawione zostało natychmiastowe przekierowanie na numer wewnętrzny „Sekretarka” nie
zadzwoni w przypadku jakiegokolwiek wywołania (zewnętrzne/wewnętrzne/domofonowe). Wyjątek stanowi wywołania pochodzące od
telefonu „Sekretarka”.
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Aby wyłączyć przełączanie wywołań na inny numer wewnętrzny w przypadku zajętości:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 327 N, poczekaj na potwierdzający komunikat. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę

3

INNE WŁAŚCIWOŚCI

3.1

FUNKCJA KTS

INSTALACJA

Sprawdzenie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 32740 i poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę

PROGRAMOWANIE

Aby włączyć przekierowanie wywołań na inny numer wewnętrzny w przypadku zajętości:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 327 N, poczekaj na potwierdzający komunikat. N = numer wewnętrzny na który robimy przekierowanie (zakres 41-52)
3. Odłóż słuchawkę

OBSŁUGA

PRZEKIEROWANIE NA INNY NUMER WEWNĘTRZNY W PRZYPADKU ZAJĘTOŚCI

Telefony serii Director2 mogą pracować w dwóch trybach: Standardowym oraz KTS. Różnica między trybami polega na sposobie odbierania
połączeń zewnętrznych. W trybie standardowymi odebranie połączenie następuje poprzez samo podniesienie słuchawki.
W trybie KTS po podniesieniu słuchawki słyszalny jest sygnał gotowości, należy wcisnąć przycisk funkcyjny przypisany do odpowiedniej linii
lub wpisać odpowiedni kod (np. 81 jeśli wywołanie przychodzi z linii 1). W obydwu trybach odbieranie wywołań wewnętrznych odbywa się
poprzez podniesienie słuchawki.
Obsługa trybu KTS
Odbieranie wywołań zewnętrznych:
Rozszerzenie KTS będzie dzwonić w przypadku jednego lub kilku wywołań przychodzących, po podniesieniu słuchawki słyszalny jest sygnał
gotowości. Po podniesieniu słuchawki można:
 Odebrać połączenie zewnętrzne poprzez wciśnięcie odpowiadającego danej linii przycisku funkcyjnego (F1, F2, F3)
lub
wprowadź numer linii (81, 82, 83)
 Wprowadzić wywołanie wewnętrzne przez wciśnięcie przycisku funkcyjnego przypisanego do pierwszej wolnej linii
lub
wprowadzić numer wolnej linii wewnętrznej
lub
wprowadzić 0 aby zająć pierwszą wolną linię
 Wprowadzić wywołanie wewnętrzne przez wciśnięcie przycisku odpowiadającego danemu rozszerzeniu
lub
wprowadzić numer rozszerzenia
Jeśli jednocześnie dwa wywołania trafią do telefonu Director2, po podniesieniu słuchawki słyszalny będzie sygnał gotowości. Wybierz linię z
której chcesz odebrać wywołanie (za pomocą przycisku funkcyjnego lub poprzez wprowadzenie numeru linii).
Przekierowywanie oraz oddzwanianie:
Odbierz połączenie, naciśnij przycisk odpowiadający rozszerzeniu gdzie ma być przekierowana rozmowa lub naciśnij R a następnie numer
rozszerzenia do którego ma być przekierowana rozmowa.
Telefon KTS automatycznie oddzwoni jeśli rozszerzenie wewnętrzne nie odbierze przekierowanego do niego wywołania. Podnieś słuchawkę i
odbierze wywołanie poprzez naciśnięcie odpowiadającego dzwoniącej linii przycisku lub wprowadzeniu numeru dzwoniącej linii zewnętrznej.
Dzięki KTS ma możliwość wyboru, którą rozmowę odebrać w przypadku kilku zewnętrznych wywołań przychodzących równocześnie.
Odbieranie wywołań wewnętrznych:
Podnieś słuchawkę aby odebrać połączenie
Kilka równoczesnych wywołań
Jeśli KTS otrzyma dwa wywołania – jedno wewnętrzne, a drugie zewnętrzne, podniesienie słuchawki spowoduje odebranie połączenia
wewnętrznego.
UWAGA: Tryb działania jest ustawiany programowo (patrz rozdział „Konfiguracja rozszerzeń”). Może być również zmieniany poprzez
przyciski funkcyjne F1 – standard; F2 – KTS.
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Przykład: „Dyrektor” o numerze wewnętrznym 41 ustawił natychmiastowe przekierowanie na numer 42 „Sekretarka”. „Sekretarka” jako
jedyna będzie przechwytywała wywołania kierowane do „Dyrektora”. Może je wtedy również przełączyć do „Dyrektora
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3.2

STACJA OPERATORSKA

Wywołania zewnętrzne, wywołania domofonowe, wywołania systemu DISA kierowane do nieistniejących rozszerzeń (niepodłączonych
numerów wewnętrznych) zostaną automatycznie przekierowane do Stacji Operatorskiej (jeśli jest aktywna). Po upływie zaprogramowanego
czasu, wywołanie takie (z wyjątkiem wywołania domofonowego) zostanie przekierowane na wszystkie rozszerzenia wewnętrzne.
Jeśli Stacja Portierska w tym czasie prowadzi rozmowę, słyszalny będzie dźwięk ostrzegawczy, połączenie zostanie odrzucone.
Aby aktywować Stację Operatorską:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #771, poczekaj na potwierdzający komunikat
3. Odłóż słuchawkę
Aby deaktywować Stację Operatorską:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #770, poczekaj na potwierdzający komunikat
3. Odłóż słuchawkę
3.3

FUNKCJA NIE PRZESZKADAĆ

Funkcja ta powoduje wyciszenie dzwonka danego telefonu, przy próbie wywołania wysyła sygnał odrzucenia.
W trakcie programowania można ustawić rodzaj odrzucanych połączeń (zewnętrzne, wewnętrzne, domofonowe)
1. Podnieś słuchawkę
Aby skonfigurować funkcję nie przeszkadzać:
2. Wprowadź 322 a następnie ciąg 0 lub 1 według wzoru: I, C1, C2, C3, L1, L2, L3 gdzie:
I
1 – funkcja aktywna, 0 – funkcja nieaktywna dla połączeń wewnętrznych
C1 – C3
1 – funkcja aktywna, 0 – funkcja nieaktywna dla połączeń domofonowych z paneli 1-3
L1 – L3
1 – funkcja aktywna, 0 – funkcja nieaktywna dla połączeń zewnętrznych, dla linii 1 – 3
3. Poczekaj na potwierdzający komunikat
4. Odłóż słuchawkę
Aby włączyć funkcję:
2. Wprowadź 321, poczekaj na potwierdzający komunikat
3. Odłóż słuchawkę
Aby wyłączyć funkcję:
2. Wprowadź 320, poczekaj na potwierdzający komunikat
3. Odłóż słuchawkę
3.4

TRYB NOCNY

Funkcja ta pozwala ręczne przełączenie centrali w tryb nocny. Ręczne przełączenie ma wyższy priorytet od zaprogramowanego
automatycznego.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź * hasło główne # , poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby włączyć tryb nocny
4. Wprowadź 761 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź 1#, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Odłóż słuchawkę
Aby wyłączyć tryb nocny
4. Wprowadź 761 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź 0#, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Odłóż słuchawkę
Aby sprawdzić w jakim trybie znajduje się centrala
4. Wprowadź 761 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Odłóż słuchawkę
Tryb nocny może być również włączony przy użyciu kodu skróconego (musi być on skonfigurowany i aktywowany w trakcie programowania).
Aby włączyć tryb nocny
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #624, poczekaj na potwierdzający komunikat
3. Odłóż słuchawkę.
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Aby wyłączyć tryb nocny
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #623, poczekaj na potwierdzający komunikat
3. Odłóż słuchawkę

OBSŁUGA

Aby sprawdzić w jakim trybie znajduje się centrala
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #628, poczekaj na potwierdzający komunikat
3. Odłóż słuchawkę

HOT LINE

Funkcja ta jest wykorzystywana do automatycznego wyboru zaprogramowanego numeru poprzez samo podniesienie słuchawki oraz nie
podejmowania żadnej akcji w przeciągu 30 sekund.
Zaprogramowany numer może być numerem miejskim, numerem wewnętrznym lub numerem funkcyjnym (wysterowanie przekaźnika).
DOSTĘP DO ZEWNĘTRZNEGO WZMACNIACZA

Aby uzyskać dostęp do zewnętrznego wzmacniacza:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 32840.
Sygnał z telefonu będzie dostępny na wyjściach COM and AMP
3. Odłóż słuchawkę
3.7

TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY TELEFONU DIRECTOR2

Aby włączyć tryb głośnomówiący telefonu Director2
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 328 a następnie numer wewnętrzny telefonu Director2
3. Odłóż słuchawkę
3.8

MONITOROWANIE POMIESZCZENIA

Istnieje możliwość słuchania dźwięków i głosów w innym pomieszczeniu. Funkcja ta może być wykorzystywana do monitorowania
aktywności w pomieszczeniu.
W pomieszczeniu które chcemy monitorować:
1. Podnieś słuchawkę telefonu
2. Wprowadź 323 N, poczekaj na potwierdzający komunikat, gdzie:
N – numer rozszerzenia 41 – 52
3. Nie odkładaj słuchawki
W telefonie w innym pomieszczeniu:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 323 N, gdzie:
N – numer rozszerzenia 41 – 52
3. Nie odkładaj słuchawki
Aby zakończyć monitorowanie należy odłożyć słuchawkę w monitorowanym pomieszczeniu.
3.9

ZDALNE MONITOROWANIE POMIESZCZENIA

Istnieje możliwość zdalnego monitorowania pomieszczenia z telefonu miejskiego. DISA musi być dostępna.
Czas monitorowania jest programowalny, może być przedłużony poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku DTMF w trakcie ostatnich 10
sekund połączenia (sygnalizowane dźwiękiem)
W pomieszczeniu, które chcemy monitorować:
1. Podnieś słuchawkę telefonu
2. Wprowadź 323 N, poczekaj na potwierdzający komunikat, gdzie:
N – numer rozszerzenia 41 – 52
3. Nie odkładaj słuchawki
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3.5

PROGRAMOWANIE

Ustawieniem domyślnym jest 0.

WSTĘP
OBSŁUGA

3.10
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PROGRAMOWANIE

Na telefonie zewnętrznym:
1. Wprowadź numer telefonu, poczekaj na komunikat DISA
2. Wprowadź * hasło główne * # 323 N, gdzie
N – numer rozszerzenia 41 – 52
3. Odłóż słuchawkę aby zakończyć monitorowanie
SYGNALIZACJA OBECNOŚCI WIADMOŚCI W AUTOMATYCZNEJ SEKRETARCE

Przy pomocy tej usługi można uzyskiwać sygnalizację obecności komunikatów w sekretarce oraz zdalnie je wysłuchać z innej lokalizacji.
Po nagraniu wiadomości (co najmniej 30 sekund) centrala zadzwoni na zaprogramowany numer wykorzystując linię prywatną, odgrywa 5 razy
komunikat o obecności nowej wiadomości. Naciśnij dowolny przycisk DTMF aby ustanowić połączenie z automatyczną sekretarką.
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Aby aktywować funkcję z dowolnego rozszerzenia:
2. Wprowadź #621 L, poczekaj na potwierdzający komunikat, gdzie:
L=80 Dla dowolnej linii prywatnej
81-83 Dla linii 1 -3
3. Odłóż słuchawkę
Aby deaktywować funkcję z dowolnego rozszerzenia:
2. Wprowadź #620, poczekaj na komunikat „Function off”
3. Odłóż słuchawkę
Aby sprawdzić stan funkcji z dowolnego rozszerzenia:
2. Wprowadź #622, poczekaj na komunikat „Function off”
3. Odłóż słuchawkę
Funkcja może być również aktywowana zdalnie poprzez wprowadzenie:
* hasło główne * # kod
3.11

USŁUGA DOSA

Funkcja ta umożliwia abonentowi zewnętrznemu wykorzystanie drugiej linii telefonicznej zewnętrznej do wykonania połączenia.
Centralka łączy praktycznie dwie miejskie linie telefoniczne na zaprogramowany czas. Aby przedłużyć czas rozmowy należy wcisnąć
dowolny przycisk DTMF podczas ostatnich 10 sekund połączenia. Naciśnij *** aby zakończyć rozmowę.
Aby aktywować funkcję:
1. Zadzwoń na centralę, poczekaj na komunikat DISA
2. Wprowadź * hasło główne * # L N gdzie:
L=0 dowolna wolna linia
80
dowolna linia prywatna
81-83 konkretna linia zewnętrzna 1 -3
N= numer telefonu który ma być wywołany
3. Centrala połączy ze sobą dwie linie zewnętrzne
Jeśli numer jest zaprogramowany w spisie numerów centrali, w miejsce N należy wprowadzić 39 xxx, gdzie xxx jest pozycją w spisie pod
którą jest zapisany dany numer.
3.12

ODDZWANIANIE

Dzwoniący do centrali na linię prywatną może zostać połączony z innym numerem miejskim na określony czas (maks. 99 minut). Dzięki temu
koszt połączenia między dwoma abonentami PSTN będzie naliczony centrali.
Przykład zastosowania tej funkcji: pracownik będący poza firmą musi skontaktować się z własnego prywatnego telefonu z zagranicznym
kontrahentem, dzięki funkcji oddzwaniania nie będzie płacił za to połączenie z prywatnych środków.
Aby zakończyć połączenie naciśnij ***.
Aby aktywować funkcję z linii zewnętrznej:
1. Zadzwoń na centralę portierską, poczekaj na komunikat DISA
2. Wprowadź * hasło główne * # # 792 Numer1 * Numer2 * Czas #.
Aby aktywować funkcję z linii wewnętrznej:
1. Zajmij linię wewnętrzną, wprowadź # 792 Numer1 * Numer2 * Czas # gdzie
Numer1
numer zajmujący pierwszą linię prywatną
Numer2
numer zajmujący drugą linię prywatną
Czas dopuszczalny czas rozmowy
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3.14

OBSŁUGA

Funkcja ta pozwala na sprawdzenie aktualnej godziny poprzez wysłuchanie komunikatu
Aby wysłuchać aktualnej godziny:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź #650 poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę

WSTĘP

3.13

ALARM
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał

PROGRAMOWANIE

Aby ustawić alarm
2. Wprowadź 324 HH MM, poczekaj na komunikat
HH
godzina (00-23)
MM minuty (00-59)
3. Odłóż słuchawkę

INSTALACJA

Aby wyłączyć alarm (deaktywować alarm)
1. Wprowadź 324 99, poczekaj na komunikat
2. Odłóż słuchawkę
Aby sprawdzić ustawienie alarmu
1. Wprowadź 324 40, poczekaj na komunikat
2. Odłóż słuchawkę

4

FUNKCJONALNOŚĆ CENTRALI DLA LINII DOMOFONOWEJ

Centrala Agora2 pozwala na łączność głosową między panelem domofonowym a telefonami podłączonymi do centrali.
Jako odbiorniki mogą być wykorzystywane telefony analogowe, telefony Director2 oraz kombifony (dedykowane telefony Urmet przewidziane
do współpracy z systemami domofonowymi).
Wykorzystanie urządzeń URMET (kombifony oraz Director2) ułatwia korzystanie z wszystkich dostępnych funkcji, m.in. dzięki
dedykowanym przyciskom otwarcia elektrozaczepu, łączności z panelem, sterującym dodatkowymi przekaźnikami.
Centrala Agora2 może zostać podłączona do różnych typów systemów domofonowych URMET poprzez wykorzystanie odpowiednich
interfejsów:
 Interfejs systemu analogowe 4+n
nr ref. 1372/56
 Interfejs systemu analogowego 1+n
nr ref. 1372/55
 Interfejs systemu cyfrowego Bibus
nr ref. 1372/54
 Interfejs systemu cyfrowego Digivoice
nr ref. 1372/53
Dostępne funkcjonalności różnią się w zależności od wykorzystywanych interfejsów.
4.1

POŁĄCZENIE Z PANELEM DOMOFONOWYM

Aby z poziomu odbiornika połączyć się z panelem domofonowym:
 Telefon
Podnieś słuchawkę, wprowadź 34
 Kombifon
Naciśnij przycisk funkcyjny
 Director2
Naciśnij przycisk funkcyjny
UWAGA: funkcja łączności z panelem nie jest dostępna w systemach Digivoice oraz Bibus. W systemie 1+n możliwa jest łączność tylko z
panelem z którego ostatnio pochodziło wywołanie.
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O określonej godzinie dany telefon wewnętrzny zacznie dzwonić 20 sekund następnie pauza 40. Sekwencja zostanie powtórzona 5 razy.

WSTĘP
OBSŁUGA
PROGRAMOWANIE

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ DOMOFONOWYCH

Wywołanie z panela domofonowego charakteryzuje się odmiennym dzwonkiem. Po wywołaniu z panela domofonowego dzwonią określone
dla tej funkcji telefony, w przypadku podniesienia słuchawki przez jeden z telefonów zostaje nawiązana rozmowa, pozostałem telefony
przestają dzwonić.
Odebranie połączenia
1. Podnieś słuchawkę
Odebranie połączenia w nie przypisanym do tej funkcji telefonie:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 34 lub 38
UWAGA: opisana powyżej procedura nie dotyczy systemów Digivoice oraz Bibus.
4.3

ODBIERANIE POŁĄCZENIA DOMOFONOWEGO W TRAKCIE INNEJ ROZMOWY

Prowadzona rozmowa może zostać zawieszona w celu odebrania przychodzącego wywołania domofonowego (sygnalizacja sygnałem
ostrzegawczym). Istnieje możliwość przełączania się między dwoma rozmowami.
Aby zawiesić połączenie wewnętrzne i odebrać wywołanie domofonowe:
1. W trakcie rozmowy wprowadź R, poczekaj na potwierdzający sygnał. Rozmówca usłyszy sygnał zawieszenie
2. A) Aby odebrać połączenie domofonowe wprowadź lub naciśnij:
Telefon
34
Kombifon
odpowiedni przycisk funkcyjny
Director2
odpowiedni przycisk funkcyjny
B) W przypadku systemu Bibus oraz Digivoice wprowadź
Telefon
9
Aby rozłączyć połączenie z panelem oraz przywrócić zawieszone połączenie, wprowadź:
Telefon
RR
Kombifon
RR
Director2
RR

ScaiTerm2Net
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4.2

Odłożenie słuchawki w trakcie połączenia z panelem domofonowym spowoduje powrót do zawieszonej rozmowy.
4.4

PRZEŁĄCZENIE ROZMOWY DOMOFONOWEJ NA INNY NUMER WENĘTRZNY – Z ZAPOWIEDZENIEM

Aby przełączyć rozmowę domofonową na inny numer wewnętrzny – z zapowiedzeniem (uprzedzenie użytkownika do którego
przełączamy rozmowę):
1. Wprowadź R, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź numer wewnętrzny na który chcemy przełączyć
3. Poczekaj na zgłoszenie się użytkownika
- jeśli użytkownik odbierze oraz zaakceptuje połączenie: odłóż słuchawkę aby zestawić połączenie panel-użytkownik
- jeśli użytkownik nie odbierze lub odrzuci połączenie odkładając słuchawkę: wprowadź R aby wznowić połączenie z panelem
- jeśli użytkownik nie odbiera lub ma zajętą linię: wprowadź RR aby wznowić połączenie z panelem.
4.5

PRZEŁĄCZANIE ROZMOWY DOMOFONOWEJ NA INNY NUMER

Aby przełączyć rozmowę domofonową na inny numer wewnętrzny – bez zapowiedzeniem (bez uprzedzenie użytkownika):
1. Wprowadź R, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź numer wewnętrzny na który chcemy przełączyć
3. Odłóż słuchawkę
Mogą mieć miejsce następujące zdarzenia:
 Użytkownik odbierze połączenie, rozmowa zostanie zestawiona
 Użytkownik nie odbierze połączenie. Rozmowa wróci do pierwotnego adresata
 Użytkownik ma zajęta linię, po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego zawiesza swoją rozmowę oraz odbiera połączenie domofonowe.
 Użytkownik ma zajętą linię, ignoruję sygnał ostrzegawczy. Rozmowa po 50 sekundach wraca do pierwotnego adresata
Innymi słowy jeśli przełączenie nie zakończy się powodzeniem, rozmowa powróci do pierwotnego adresata (centrala automatycznie go
wywoła).
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OBSŁUGA

Funkcja ta pozwala na przekierowanie wywołań domofonowych na zewnętrzny numer miejski (wcześniej zdefiniowany).
Połączenie to może trwać przez zaprogramowany czas, czas ten można wydłużyć poprzez naciśnięcie w przeciągu ostatnich 10 sekund
rozmowy (sygnalizacja dźwiękowa) dowolnego przycisku DTMF. Po podniesieniu słuchawki w telefonie z aktywną funkcją będzie słyszalny
sygnał przekierowania. Telefon w dalszym ciągu może wykonywać połączenia.
Naciśnij *** aby zakończyć rozmowę.
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał

PROGRAMOWANIE

Aby aktywować funkcję:
2. Wprowadź #631 L, poczekaj na potwierdzający komunikat
L=0
dowolna wolna linia miejska
L=81-83
określona linia miejska 1 -3
3. Odłóż słuchawkę
Aby deaktywować funkcję:
2. Wprowadź #630, poczekaj na potwierdzający komunikat
3. Odłóż słuchawkę

INSTALACJA

Aby sprawdzić stan funkcji:
2. Wprowadź #632, poczekaj na komunikat
3. Odłóż słuchawkę
Funkcja ta może również być aktywowana zdalnie:
* hasło główne * # kod
4.7

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA DLA WYWOŁAŃ DOMOFONOWYCH

Funkcja służy na nagrywania oraz późniejszego odsłuchania pozostawionych przez odwiedzających wiadomości w przypadku nieodebrania
połączenia domofonowego w przeciągu zaprogramowanego czasu.
Automatyczna sekretarka poprzez centralę wyśle do panela domofonowego komunikat z prośbą o pozostawienie wiadomości. Po określonym
w automatycznej sekretarce czasie na nagranie wiadomości, połączenie zostanie zakończone.

5

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU DOMOFONOWEGO

Centrala Agora2 pozwala na łączność głosową między panelem domofonowym a telefonami podłączonymi do centrali.
Jako odbiorniki mogą być wykorzystywane telefony analogowe, telefony Director2 oraz kombifony (dedykowane telefony Urmet przewidziane
do współpracy z systemami domofonowymi).
Wykorzystanie urządzeń URMET (kombifony oraz Director2) ułatwia korzystanie z wszystkich dostępnych funkcji, m.in. dzięki
dedykowanym przyciskom otwarcia elektrozaczepu, łączności z panelem, sterującym dodatkowymi przekaźnikami.
Centrala Agora2 może zostać podłączona do różnych typów systemów domofonowych URMET poprzez wykorzystanie odpowiednich
interfejsów:
 Interfejs systemu analogowe 4+n
nr ref. 1372/56
 Interfejs systemu analogowego 1+n
nr ref. 1372/55
 Interfejs systemu cyfrowego Bibus
nr ref. 1372/54
 Interfejs systemu cyfrowego Digivoice
nr ref. 1372/53
Dostępne funkcjonalności różnią się w zależności od wykorzystywanych interfejsów.
5.1

WSTĘP

PRZEKIEROWANIE WYWOŁANIA DOMOFONOWEGO NA NUMER ZEWNĘTRZNY

OTWARCIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Aby otworzyć drzwi (elektrozaczep)
 Telefon
- podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
- wprowadź 35 N, gdzie N=1/2/3/4 jest numerem panela (system 4+n)
- wprowadź 35 (Bibus, Digivoice, 1 +n. W przypadku 1+n otwarty zostanie elektrozaczep panela, z którego ostatnio pochodziło
wywołanie)
- odłóż słuchawkę
 Kombifon
- naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny, następnie wprowadź 35 N, gdzie N=1/2/3/4 jest numerem panela (system 4+n)
- naciśnij odpowiedni przycisk (Bibus, Digivoice, 1 +n. W przypadku 1+n otwarty zostanie elektrozaczep panela, z którego ostatnio
pochodziło wywołanie)
 Director2
- naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny, następnie wprowadź 35 N, gdzie N=1/2/3/4 jest numerem panela (system 4+n)
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4.6

WSTĘP

- naciśnij odpowiedni przycisk (Bibus, Digivoice, 1 +n. W przypadku 1+n otwarty zostanie elektrozaczep panela, z którego ostatnio
pochodziło wywołanie)
UWAGA: W systemie Digivoice oraz Bibus nie ma możliwości otwarcia konkretnych drzwi przy braku wywołania.

OBSŁUGA

5.2

OTWARCIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE AKTYWNEJ ROZMOWY




Telefon
Kombifon
Director2

wprowadź R35
naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny
naciśniej odpowiedni przycisk funkcyjny

5.3

STEROWANIE PRZEKAŹNIKAMI

Centrala Agora2 posiada wbudowany przekaźnik ATT1, który może być wykorzystany przykładowo do: załączenia oświetlenia, orzewania,
napędu bramowego. Przekaźnik może pracować w trybie bistabilnym (włącz/wyłącz) lub monostabilny (800ms lub 1600ms).
W zależności od wykorzystanych interfejsów domofonowych :
 Interfejs systemu 4+n posiada kolejne 3 przekaźniki normalnie otwarte (ATT2, ATT3, ATT4),
 Interfejsy systemów cyfrowych obsługują dekodery funkcji specjalnych wchodzące w skład systemu domofonowego
Zdalne sterowanie przekaźnikiem ATT1 z poziomu telefonu wewnętrznego:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź 550 aby załączyć przekaźnik (tryb bistabilny) lub załączyć go na 800ms (tryb czasowy)
551 aby rozłączyć przekaźnik (tryb bistabilny) lub załączyć go na 1600ms (tryb czasowy)
3. Odłóż słuchawkę

ScaiTerm2Net
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PROGRAMOWANIE

Otwarty zostanie elektrozaczep podłączony do panela z którego pochodziło wywołania.

Interfejs

ATT2

ATT3

ATT4

Otwarcie drzwi 1
Programowalny czas
(1-9 sec)
R35+1

Otwarcie drzwi 2
Programowalny czas
(1-9 sec)
R35+2

1) bistabilny: R37+0/1(OFF/ON) – domyślnie

1+n
(1372/55)

Otwarcie drzwi 1
R35

Otwarcie drzwi 2
R35

Otwarcie drzwi 3
R35

Digivoice
(1372/53)

Otwarcie drzwi 1
R35

Wywołanie centrali portierskiej
R36

Zapalenie oświetlenia
R37

Bibus
(1372/54)

Otwarcie drzwi 1
R35

Wywołanie centrali portierskiej
R36

Zapalenie oświetlenia
R37

4+n
(1372/56)

2) czasowy: R37+0/1 (800/1600ms)
3) otwarcie drzwi 3
Programowalny czas (1-9 sec)
R35+3

Zdalne sterowanie z poziomu telefonu zewnętrznego (dostępne hasło dostępu oraz DISA):
1. Zadzwoń na centralę, poczekaj na komunikat DISA
2. Wprowadź *hasło główne**kod przekaźnika poczekaj na potwierdzenie. Kod przekaźnika dla ATT1: 55 0/1, dla pozostałych
przekaźników patrz tabela.
Zdalne sterowanie z poziomu telefonu zewnętrznego (poprzez CLI, bez znanego hasło dostępu – patrz 6.15 – 6.16) :
1. Zadzwoń na centralę, poczekaj na sygnał
2. W przeciągu 5 sekund wprowadź *przekaźnik tryb# , gdzie:
przekaźnik=
1 dla ATT1
2-3-4 dla odpowiednich przekaźników wbudowanych w interfejsy telefoniczne
Tryb=
1 aby deaktywować
2 aby aktywować
3 aktywować na czas 800ms
4 aktywować na czas 1600ms
5.4

DRUGIE WYWOŁANIE DOMOFONOWE

Drugie wywołanie domofonowe może być zapewnione poprzez podłączenie wywołania do zacisku CA2/6 (interfejs 4+n) lub zacisku 1/2B
(interfejs 1+n).
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Trzecie wywołanie domofonowe może być zapewnione poprzez podłączenie wywołania do zacisku CA3/6 (interfejs 4+n) lub zacisku 1/2C.
(interfejs 1+n).
5.6

WSTĘP

TRZECIE WYWOŁANIE DOMOFONOWE

AKTYWACJA PRZEKAŹNIKA W OPARCIU O IDENTYFIKACJĘ NUMERU DZWONIĄCEGO (CLI)

Funkcja ta pozwala na sterowanie wbudowanym w centralę przekaźnikiem ATT1 poprzez zadzwonienie na centralę z zaprogramowanego
wcześniej numeru miejskiego (wykorzystanie funkcji identyfikacji numeru dzwoniącego CLI ). Centrala może zapamiętać do 10 numerów.
Funkcja ta jest aktywna również w przypadku braku DISA.

OBSŁUGA

5.5

ScaiTerm2Net

INSTALACJA

PROGRAMOWANIE

Działanie tej funkcji wymaga wcześniejszego zaprogramowania.
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WSTĘP

Centrala Agora2 może być konfigurowana za pomocą:
 telefonu wewnętrznego
 komputera PC z aplikacją SCAITERM2NET podłączonego do centrali poprzez interfejs RS232 lub USB
 PDS poprzez port IrDA
Centrala musi zostać wstępnie skonfigurowana przez instalatora, następnie użytkownik może samodzielnie dokonywać pewnych zmian według
własnych potrzeb. Istniej możliwość przywrócenia pierwotnej konfiguracji.
Konfiguracja za pomocą programu SCAITERM2NET jest najprostsza. Pozwala również na zapisanie kilku wersji konfiguracji i późniejsze
zaimplementowanie najodpowiedniejszej. Aplikacja jest opisana w osobnej instrukcji.
Programowanie z poziomu telefonu jest wspierane poprzez potwierdzenia tonowe oraz komunikaty głosowe.
Programowanie składa się z następujących kroków:
1. Wejście w tryb programowania poprzez podanie hasła
2. Wybór funkcji
3. Wprowadzenie odpowiednich parametrów
Rodzaje haseł:
 Główne hasło (4 znaki). Programowanie globalnych ustawić centrali. Domyślnie 1000.
 Dodatkowe hasło (4 znaki) dla każdego rozszerzenia. Programowanie ustawień poszczególnych rozszerzeń (numerów
wewnętrznych). Domyślnie 2011 dla 1 rozszerzenia, 2012 dla 2 rozszerzenia i tak dalej aż do 2022 dla 12 rozszerzenia.
Programując funkcję możemy:
 Wprowadzić nową wartość parametru
 Skasować bieżącą wartość parametru oraz przywrócić ustawienie fabryczne
 Sprawdzić bieżącą wartość parametru
Ogólna procedura programowania:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź * hasło # poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź *, poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Aby wprowadzić nową wartośc parametru:
1. Wprowadź kod funkcji, następnie *, poczekaj na „Enter setting”
2. Wprowadź wartość parametru, następnie # , powtarzany będzie komunikat „The setting is …”
3. Wprowadź * aby kontynuować programowanie kolejnych funkcji labo odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować bieżącą wartość oraz przywrócić ustawienie domyślne:
1. Wprowadź kod funkcji, następnie *, poczekaj na „Enter setting”
2. Wprowadź #, powtarzany będzie komunikat „The setting is …”
3. Wprowadź * aby kontynuować programowanie kolejnych funkcji labo odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić bieżącą wartość parametru:
1. Wprowadź kod funkcji, następnie #, powtarzany będzie komunikat „The setting is …”
2. Wprowadź * aby kontynuować programowanie kolejnych funkcji labo odłóż słuchawkę aby zakończyć
Wystąpienie błędu jest sygnalizowane komunikatem „Incorrect command” oraz odpowiednim tonem.
„9” zostawia wcześniejszą wartość parametru
Jeśli należy z zmodyfikować jeden parametr w całym ciągu cyfr, nie ma potrzeby wprowadzania wszystkich wartości od początku do końca
łańcucha. Po zmianie wybranej wartości naciśnij # aby zakończyć programowanie.
Przy użyciu hasła dodatkowego można modyfikować ustawienia tylko i wyłącznie określonego rozszerzenia. Aby zmieniać konfigurację
rozszerzenia z innego aparatu należy wprowadzić hasło w następujący sposób * hasło dodatkowe * nr twojego rozszerzenia #
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WSTĘP

DOSTĘPNE KLASY

Centrala pozwala na zróżnicowanie zakresów dostępnych funkcji w zależności od faktycznych potrzeb poszczególnych użytkowników.
Użytkownicy posiadający taki sam profil należą do tej samej klasy.

OBSŁUGA

KLASY TELEFONICZNE

Klasy telefoniczne określają jakie połączenia miejskie mogą być realizowane przez dane rozszerzenia
ROZMOWY TELEFONICZNE
Typ

wychodzące

Odbieranie przekierowanych połączeń

DISA

Odbieranie połączeń przełączanych przez DISA

Rozgłoszeniowe

Odbieranie połączeń zewnętrznych

Pełne lokalne

Możliwość wykonywania połączeń lokalnych z tym samym numerem kierunkowym

Ograniczone
Lokalne

Możliwość wykonywania połączeń lokalnych z numerami kierunkowymi wpisanymi do Tabeli kodów
lokalnych.

Pełne krajowe

Możliwość wykonywania połączeń na wszystkie numery krajowe

Ograniczone
krajowe

Możliwość wykonywania połączeń krajowych z numerami krajowymi wpisanymi do Tabeli kodów
krajowych.

Pełne
międzynarodowe

Możliwość wykonywania połączeń zagranicznych (prefiks 00)

Ograniczone
międzynarodowe

Możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych z numerami wpisanymi do Tabeli kodów
międzynarodowych.

Pełne operatora

Możliwość wykonywania połączeń do abonentów innych operatorów

Ograniczone
firmowe

Możliwość wykonywania połączeń do abonentów należących do operatorów wpisanych do Tabeli
operatorów

Telefony
komórkowe

Możliwość wykonywania połączeń do abonentów sieci komórkowej

ScaiTerm2Net

przychodzące

Opis

Przekierowane

Istnieje możliwość ustanowienia do 8 różnych klas.
Poniższa tabela zawiera domyślnie ustawione klasy (1=ON, 0=OFF).
DOMYŚLNE KLASY
Typ
przychodzące

wychodzące

Klasa 0

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Przekierowane

A

0

1

1

1

1

1

1

1

1

DISA

D

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Rozgłoszeniowe

C

0

0

1

1

1

1

1

1

1

Pełne lokalne

D

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Ograniczone lok.

E

0

0

0

1

0

1

1

1

1

Pełne krajowe

F

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Ograniczone kraj.

G

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Pełne międzynar.

H

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ogr. Międzynar.

I

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Pełne operatora

L

0

0

0

0

0

1

1

0

1

Ogr. operatora

M

0

0

0

0

1

1

1

0

1

Sieć komórkowa

N

0

0

0

0

0

0

1

1

1
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Klasa

Opis

0

Pozwala na wybieranie oraz odbieranie połączeń wewnętrznych

1

Pozwala na odbieranie połączeń przekierowywanych z innych rozszerzeń oraz DISA

2

Pozwala na nieograniczone odbieranie połączeń

3

Pozwala na nieograniczone odbieranie połączeń oraz dzwonienie na numery lokalne z uwzględnieniem Tabeli kodów
lokalnych

4

Pozwala na nieograniczone odbieranie połączeń, nieograniczone dzwonienie na numery lokalne, dzwonienie na pozostałe
numery z uwzględnieniem Tabeli operatorów

5

Pozwala na nieograniczone odbieranie połączeń, nieograniczone dzwonienie na numery lokalne, dzwonienie na numery
między miastowe z uwzględnieniem Tabeli kodów krajowych oraz nieograniczone dzwonienie do abonentów różnych
operatorów

6

Pozwala na nieograniczone odbieranie połączeń, nieograniczone dzwonienie na numery lokalne, nieograniczone
dzwonienie na numery między miastowe, nieograniczone dzwonienie do abonentów różnych operatorów oraz dzwonienie
do sieci komórkowych

7

Pozwala na nieograniczone odbieranie połączeń, nieograniczone dzwonienie na numery lokalne, nieograniczone
dzwonienie na numery między miastowe, dzwonienie na numery międzynarodowe z uwzględnieniem tabeli kodów
międzynarodowych oraz dzwonienie do sieci komórkowych

8

Brak ograniczeń

Domyślnie wszystkie rozszerzenia są przypisane do klasy 8.

ScaiTerm2Net

* W różnych krajach obowiązują różne plany numeracji. W Polsce od 2005 r. obowiązuje zamknięty plan numeracji krajowej, miastowe
numery kierunkowe jako takie przestały istnieć stając się integralną częścią każdego numeru telefonicznego.
Za pomocą klas nie można zablokować wybranych numerów specjalnych, dodatkowo płatnych numerów komercyjnych. Aby zablokować
wybrane typy numerów należy skorzystać z funkcji Czarnej Listy Numerów.
2.2

KLASY DOMOFONOWE

Klasy domofonowe pozwalają na określenie, które rozszerzenia mają mieć możliwość odebrania wywołania domofonowego.
Ten krok programowania pozwala na określenie, które telefony wewnętrzne mają być bezpośrednio wywoływane z paneli domofonowych, jak
również które telefony mają nie dzwonić bezpośrednio jednak mają mieć możliwość podebrania wywołania domofonowego.
DOMYŚLNE KLASY
Klasa

Opis

0

Brak możliwości odebrania wywołania domofonowego

1

Po wywołaniu z panela 1 telefon nie dzwoni, możliwość nawiązania połączenia poprzez wprowadzenie 34.

2

Bezpośrednie wywołania z panela 1, możliwość nawiązania połączenia poprzez wprowadzenie 34.

3

Bezpośrednie wywołania z panela 1, możliwość nawiązania połączenia poprzez wprowadzenie 34.
Po wywołaniu z panela 2 telefon nie dzwoni, możliwość nawiązania połączenia poprzez wprowadzenie 34.

4

Bezpośrednie wywołania z paneli 1-2, możliwość nawiązania połączenia z panelami poprzez wprowadzenie 34.

5

Bezpośrednie wywołania z panela 1, możliwość nawiązania połączenia poprzez wprowadzenie 34.
Po wywołaniu z panela 3 telefon nie dzwoni, możliwość nawiązania połączenia poprzez wprowadzenie 34.

6

Bezpośrednie wywołania z paneli 1 oraz 3, możliwość nawiązania połączenia z panelami poprzez wprowadzenie 34.

7

Bezpośrednie wywołania z paneli 2 oraz 3, możliwość nawiązania połączenia z panelami poprzez wprowadzenie 34.

8

Bezpośrednie wywołania z paneli1, 2 oraz 3, możliwość nawiązania połączenia z panelami poprzez wprowadzenie 34.

Domyślnie wszystkie rozszerzenia są przypisane do klasy 8.
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HASŁA DOSTĘPU

Centrala posiada dwa typy haseł: Hasło główne pozwalające na programowanie wszystkich funkcji oraz hasła dodatkowe przypisane do
każdego rozszerzenia, pozwalające na programowanie funkcji dotyczących wyłącznie danego rozszerzenia.

3.2

OKREŚLENIE HASEŁ DODATKOWYCH

Hasło dodatkowe jest przypisane do każdego rozszerenia. Składa się maksymalnie z 4 cyfr (z zakresu 0-9, hasła domyślne dla kolejnych
rozszerzeń: 2011, 2012 .. 2022).
1.
2.
3.
4.
5.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło dodatkowe# , poczekaj na sygnał programowania
Wprowadź * poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 930*, poczekaj na „Enter the extension”
Wprowadź numer rozszerzenia * poczekaj na „Enter setting”. Numer rozszerzenie = 41 -52

Aby zmienić hasło dostępu:
6. Wprowadź nowe hasło (bez *,#)
7. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is…”
8. Odłóż słuchawkę
Aby sprawdzić hasło:
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat ” The setting is...”
7. Odłóż słuchawkę

4

PROGRAMOWANIE LINII MIEJSKICH

4.1

KONFIGURACJA LINII ZEWNĘTRZNEJ

Należy skonfigurować następujące parametry każdej linii zewnętrznej:
 DISA oraz FAX
DISA jest używana do bezpośredniego przełączania rozmowy na konkretne rozszerzenie.
Funkcja Fax wykrywa przychodzący sygnał faxu i automatycznie przełącza połączenie do konkretnego, zaprogramowanego
wcześniej rozszerzenia (patrz rozdz. 9.4).
uprawnienia DISA oraz FAX są zależne od trybu pracy: dzień, noc, wakacje.
Możliwe ustawienia:
0
nie dostępne
1
tylko FAX
2
tylko DISA
3
DISA oraz FAX
 Autoryzacja
Służy do włączania lub wyłączania linii lokalnej.
0
OFF
1
ON
 Typ
Służy do konfiguracji linii jako linię prywatną
Linia prywatna nie może zostać zajęta poprzez naciśnięcie 0. Linia prywatna jest wymagana do realizacji niektórych funkcji np.:
przekierowanie rozmów na linię zewnętrzną, DOSA, oddzwanianie, komunikaty automatycznej sekretarki.
0
lokalna linia miejska
1
linia prywatna
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Aby sprawdzić hasło:
4. Wprowadź 940#, poczekaj na komunikat „” The setting is...”
5. Odłóż słuchawkę

INSTALACJA

Hasło główne jest 4 cyfrowe (wyłącznie cyfry z zakresu 0-9, hasło domyślne 1000).
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne# , poczekaj na sygnał programowania
3. Wprowadź * poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Aby zmienić hasło dostępu:
4. Wprowadź 940* poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź nowe hasło (bez *,#)
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Odłóż słuchawkę

OBSŁUGA

OKREŚLENIE HASŁA GŁÓWNEGO

ScaiTerm2Net
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LCR
LCR jest funkcją centrali portierskiej pozwalająca na kierowaniu rozmów wychodzących na konkretne linie zewnętrzne należące
przykładowo do różnych operatorów lub różnych taryf, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć koszty połączeń.
 Wiadomość FAX
Przyjście Faxu może być sygnalizowane:
- Brak tonu
- Dźwięk (Beep)
- „Please wait”
 Sterowanie przekaźnikiem wykorzystując CLI
Funkcja ta pozwala na wysterowanie przekaźnika ATT1 wbudowanego w centralę, po identyfikacja CLI dzwoniącego numeru z
linii zewnętrznej. Przekaźnik jest aktywowany na czas 1600ms. Numer sterujący musi zostać wcześniej zaprogramowany w tabeli
numerów sterujących przekaźnikiem. ATT1 musi być ustawiony w trybie monostabilnym.
Procedura:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Aby skonfigurować linię zewnętrzną
4. Wprowadź 45 X *, poczekaj na komunikat „Enter setting”; gdzie X= 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych.
5. Wprowadź A, B, C, D, E, F, G, H gdzie:
A=0–3
tryb dzienny, DISA i FAX
B=0–3
tryb nocny, DISA i FAX
C=0–3
Sobota/Niedziela DISA i FAX
D = 0/1
Linia włączona/wyłączona
E = 0/1
Linia lokalna/Linia prywatna
F = 0/1
LCR off/on
G = 0/1/2
wiadomość FAX 0: brak / 1:Ton / 2:Please wait
H = 0/1
sterowanie przekaźnikiem włączony/wyłączony
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować ustawienia linii zewnętrznej:
4. Wprowadź 45 X *, poczekaj na komunikat „Enter setting”; gdzie X= 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych.
5. Wprowadź # poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić skonfigurowane parametry:
4. Wprowadź 45 X #, poczekaj na komunikat „Enter setting”; gdzie X= 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych.
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienia domyślne linii zewnętrznej: 00010010
4.2

AUTOMATYCZNE TRASOWANIE POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH NA INTERFEJS GSM

Istnieje możliwość automatycznego trasowania określonych typów połączeń wychodzących (przykładowo do sieci komórkowych, lub
międzynarodowych) na określoną linię zewnętrzną z zainstalowanym interfejsem GSM lub bramką VoIP (patrz katalog URMET DOMUS).
Funkcja ta zapewnia optymalizację kosztów połączeń.
Można również określić zachowanie centrali w przypadku niemożności zrealizowania trasowania (np. interfejs GSM jest zajęty). Można
określić, czy połączenie to ma być zrealizowane przez inną dostępną linię zewnętrzną PSTN (ustaw 1) czy też nie (ustaw 0).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
Wprowadź 769 X *, poczekaj na komunikat „Enter the programming value”
gdzie X = 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych
Wprowadź A, B, C gdzie:
A=0/1
Trasowanie niedostępne/dostępne
B=0/1
Aktywna/nieaktywna zmiana trasy na standardową linię miejską w przypadku zajętości optymalnej trasy
C=0/1
Aktywna/nieaktywna zmiana trasy na optymalną w przypadku zajętości standardowej linii miejskiej
Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The programming value …”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

Aby skasować ustawienia
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
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Ustawienie domyślne: 000
4.2.1

KODY AKTYWUJĄCE AUTOMATYCZNE TRASOWANIE POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH NA MODÓŁ GSM

Funkcja ta pozwala na określenie dla każdej z linii zewn. 1 lub 2 kodów aktywujących automatyczne trasowanie połączeń wychodzących na
moduł GSM.
Aby zaprogramować kody:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 77 X N * „Enter the programming value ”
gdzie X = 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych
N = numer kodu (0 lub 1)
5. Wprowadź NUM #
gdzie NUM = max. 4 cyfrowy kod
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wykasować kod:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 77 X N * „Enter the programming value ”
gdzie X = 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych
N = numer kodu (0 lub 1)
5. Wprowadź # , centrala odpowie „The programming value … ”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić kod:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 77 X N # centrala odpowie „Tthe programming value … ”
gdzie X = 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych
N = numer kodu (0 lub 1)
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
4.3

PRZYPISANIE LINII WYCHODZĄCYCH DO ROZSZERZEŃ

Funkcja ta pozwala zdefiniować, które linie miejskie mogą być wykorzystywane przez rozszerzenia do wykonywania połączeń wychodzących.
1.
2.
3.
4.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming number”
Wprowadź 410 * , centrala odpowie „Enter the extension”

Aby przypisać linie przychodzące:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
gdzie: rozszerzenie = numer rozszerzenie (41 - 52)
6. Wprowadź A, B, C gdzie:
A = 0/1:
linia 1 off/on
B = 0/1:
linia 2 off/on
C= 0/1:
linia 3 off/on
7.

Wprowadź # , poczekaj na komunikat “The setting is”
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Aby sprawdzić ustawienia:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 769 X *, poczekaj na komunikat „Enter the programming value”
gdzie X = 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

INSTALACJA

5.
6.

Wprowadź 769 X *, poczekaj na komunikat „Enter the programming value”
gdzie X = 1 – 3 dla poszczególnych linii zewnętrznych
Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The programming value …”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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8.

Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

Aby skasować:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
gdzie: rozszerzenie = numer rozszerzenie (41 - 52)
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat “The setting is”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
gdzie: rozszerzenie = numer rozszerzenie (41 - 52)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienie domyślne: 111.
4.4

PRZYPISANIE LINII PRZYCHODZĄCYCH DO ROZSZERZEŃ

Funkcja ta pozwala zdefiniować, z których linii miejskich rozszerzenia mogą odbierać rozmowy przychodzące.
1.
2.
3.
4.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming number”
Wprowadź 420 * , centrala odpowie „Enter the extension”

Aby przypisać linie wychodzące do rozszerzenia:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
gdzie: rozszerzenie = numer rozszerzenie (41 - 52)
6. Wprowadź A, B, C gdzie:
A = 0/1:
linia 1 off/on
B = 0/1:
linia 2 off/on
C= 0/1:
linia 3 off/on
7. Wprowadź # , poczekaj na komunikat “The setting is”
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
gdzie: rozszerzenie = numer rozszerzenie (41 - 52)
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat “The setting is”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
gdzie: rozszerzenie = numer rozszerzenie (41 - 52)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienie domyślne: 111.
4.5

USTAWIENIE CZASU FLASH

Funkcja ta służy do ustawienia czasu flash, w zależności od specyfiki linii PSTN danego kraju.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming number”

Aby zaprogramować czas flash:
4. Wprowadź 480 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź X # , poczekaj na komunikat “Enter setting” gdzie:
X=
flash 1 – 4 (1=100ms, 2=270ms, 3=600ms, 4=900ms)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować:
5. Wprowadź 480 *,poczekaj na komunikat „Enter setting”
6. Wprowadź # poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Aby sprawdzić:
5. Wprowadź 480 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w programowanie
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming number”

Aby zaprogramować kod:
4. Wprowadź 600 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź X # , poczekaj na komunikat “Enter setting” gdzie:
X = 0 lub 9 (kod rezerwujący linię)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować:
4. Wprowadź 600 *,poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź # poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić:
4. Wprowadź 600 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienie domyślne: 0.

5.

PROGRAMOWANIE ROZSZERZEŃ WEWNĘTRZNYCH

5.1

KONFIGURACJA ROZSZERZEŃ








Natychmiastowe zajęcie linii Funkcja ta pozwala na określenie sposobu zajęcia linii wewnętrznej poprzez samo podniesienie
słuchawki bez konieczności wprowadzenia 0. Jeśli chcesz wykonać połączenie wewnętrzne lub programować PABX naciśnij R i
poczekaj na sygnał gotowości.
A = 0 off
A = 1 on
Czas rozłączenia Funkcja ta określa czas rozłączenia rozpoznawany przez centralę
B = 0 dla 99ms
B = 1 dla 199ms
B = 2 dla 299ms
B = 3 dla 399ms
B = 4 dla 499ms
B = 5 dla 599ms
B = 6 dla 699ms
B = 7 dla 799ms
B = 8 dla 899ms
Czas przycisku R
C = 0 dla 80ms
C = 1 dla 180ms
C = 2 dla 280ms
C = 3 dla 380ms
C = 4 dla 480ms
C = 5 dla 580ms
C = 6 dla 680ms
C = 7 dla 780ms
C = 8 dla 880ms
Dźwięk ostrzegawczy Funkcja ta wyłącza sygnał ostrzegawczy generowany przez przychodzące, kolejne wywołanie w trakcie
prowadzonej już rozmowy
D = 0 dźwięk ostrzegawczy wyłączony
D = 1 dźwięk ostrzegawczy włączony
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Funkcja ta służy do zaprogramowania kodu przy pomocy którego można zarezerwować pierwszą wolną linię zewnętrzną
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PROGRAMOWANIE KODU REZERWUJĄCEGO LINIĘ ZEWNĘTRZNĄ
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Przerwania Funkcja ta pozwala na przerwanie przez rozszerzenie prowadzonej przez 2 inne rozszerzenia rozmowy
E = 0 brak możliwości przerwania
E = 1 przerwania aktywne
Dzwonek dzienny Funkcja ta pozwala na wyłączenie dzwonka telefonu dla wywołań zewnętrznych w trybie dziennym. Połączenie
może być odebrana poprzez wprowadzenie 38.
F = 0 dzwonek wyłączony
F = 1 dzwonek włączony
Dzwonek nocny Funkcja ta pozwala na wyłączenie dzwonka telefonu dla wywołań zewnętrznych w trybie nocnym. Połączenie może
być odebrana poprzez wprowadzenie 38.
G = 0 dzwonek wyłączony
G = 1 dzwonek włączony
Typ telefonu
H = 0 telefon MF
H = 1 telefon Director2
H = 2 telefon KTS

Procedura:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
4. Wprowadź 440 * poczekaj na komunikat „Enter the extansion”
Aby skonfigurować rozszerzenie
5. Wprowadź Rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting”;
gdzie Rozszerzenie = numer rozszerzenia (41 - 52).
6. Wprowadź A, B, C, D, E, F, G, H gdzie:
A = 0/1
natychmiastowe zajęcie linii off/on
B=0–8
czas rozłączenia
C=0–8
czas przycisku R
D = 0/1
dźwięk ostrzegawczy off/on
E = 0/1
przerwania off/on
F = 0/1
dzwonek dzienny off/on
G = 0/1
dzwonek nocny off/on
H = 0/1/2
typ telefonu
7. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is…”
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować ustawienia rozszerzenia:
5. Wprowadź Rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting”;
gdzie Rozszerzenie = numer rozszerzenia (41 - 52).
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić ustawienia rozszerzenia
5. Wprowadź Rozszerzenie #, poczekaj na komunikat „Enter setting is …”;
gdzie Rozszerzenie = numer rozszerzenia (41 - 52).
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienia domyślne linii zewnętrznej: 01011110

6

DOSTĘPNE PROCEDURY WYWOŁAŃ

6.1

DOZWOLONE NUMERY

Funkcja ta służy do zaprogramowania tabeli dostępnych rodzajów numerów (lokalne, międzymiastowe, międzynarodowe). Tabela ta ma
zastosowanie do ograniczenia połączeń wychodzących z centrali. Przykładowo, jeśli telefon ma zezwolenie na wykonywanie połączeń
krajowych, ale z pewnymi ograniczeniami określonymi w tabeli, z telefonu takiego istnieje możliwość wykonania połączenia wychodzącego na
numer krajowy jeśli początek numeru jest określony w tabeli. Mówiąc inaczej, każda tabela kodów pełni rolę filtrującą odpowiednie rodzaje
połączeń.
Każda tabela może zawierać do 10 numerów.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
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Aby sprawdzić ustawienia tabeli kodów:
4. Wprowadź 88 X N gdzie:
X:
typ tabeli
0 = Tabela kodów lokalnych
1 = Tabela kodów krajowych
2 = Tabela kodów międzynarodowych
N: indeks numerów 0-9
5. Wprowadź #, poczekaj na „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienia domyślne: puste tabele kodów
6.2

DOZWOLENI OPERATORZY

Funkcja ta służy do zaprogramowania tabeli dostępnych operatorów (możliwość wykonywania połączeń do abonentów wybranych operatorów
telekomunikacyjnych). Można wprowadzić do 6 operatorów, rozpoznawanych na podstawie początku stosownych przez nich numerów.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby wprowadzić dozwolonego operatora do tabeli operatorów:
4. Wprowadź 800 N * , poczekaj na komunikat „Enter setting”:
N: indeks operatora 0-5
5. Wprowadź początek numeru składający się z 4 lub 5 cyfr (w tym z *, # oraz flash – wprowadzenie R*, R#, RR)
6. Wprowadź #, poczekaj na „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wykasować dozwolonego operatora:
4. Wprowadź 800 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N: indeks operatora 0-5
5. Wprowadź #, poczekaj na „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić ustawienia tabeli kodów:
4. Wprowadź 800 N #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
N: indeks operatora 0-5
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Aby wykasować dozwolony numer z tabeli kodów:
4. Wprowadź 88 X N gdzie:
X:
typ tabeli
0 = Tabela kodów lokalnych
1 = Tabela kodów krajowych
2 = Tabela kodów międzynarodowych
N: indeks numerów 0-9
5. Wprowadź * poczekaj na komunikat „Enter programming number”
6. Wprowadź #, poczekaj na „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

ScaiTerm2Net

Aby wprowadzić dozwolony numer do tabeli kodów:
4. Wprowadź 88 X N gdzie:
X:
typ tabeli
0 = Tabela kodów lokalnych
1 = Tabela kodów krajowych
2 = Tabela kodów międzynarodowych
N: indeks numerów 0-9
5. Wprowadź * poczekaj na komunikat „Enter programming number”
6. Wprowadź początek numeru składający się maks. 4 cyfr (w tym z *, # oraz flash – wprowadzenie R*, R#, RR)
7. Wprowadź #, poczekaj na „The setting is …”
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

WSTĘP

6.3

PROGRAMOWANIE NUMERÓW DOZWOLONYCH OPERATORÓW

Funkcja ta służy do programowania określonych dozwolonych numerów należących do operatorów.

ScaiTerm2Net
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1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby wprowadzić dozwolony numer należący do dozwolonego operatora:
4. Wprowadź 80 N X * , poczekaj na komunikat „Enter setting”:
N:
indeks operatora 1 - 6
X:
indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź początek numeru składający się z maks. 4 cyfr (w tym z *, # oraz flash – wprowadzenie R*, R#, RR)
6. Wprowadź #, poczekaj na „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wykasować dozwolony numer należący do dozwolonego operatora:
4. Wprowadź 80 N X *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N:
indeks operatora 1 – 6
X:
indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź #, poczekaj na „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić ustawienia tabeli kodów:
6. Wprowadź 80 N X #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
N:
indeks operatora 1 - 6
X:
indeks numeru 0 - 9
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienia domyślne: puste tabele kodów
6.4

PROGRAMOWANIE KLAS TELEFONICZNYCH

Funkcja ta służy do konfiguracji własnych klas połączeń telefonicznych.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować klasę:
4. Wprowadź 401 X *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
X=
dostępne klasy 0 – 8
5. Wprowadź A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, gdzie:
A = 0/1 wywołania przychodzące przekierowywane z innego rozszerzenia off/on
B = 0/1 trasowanie DISA off/on
C = 0/1 rozgłoszeniowe wywołania przychodzące off/on
D = 0/1 lokalne połączenia wychodzące off/on
E = 0/1 lokalne połączenia wychodzące ograniczone do zaprogramowanej tabeli off/on
F = 0/1 krajowe połączenia wychodzące off/on
G = 0/1 krajowe połączenia wychodzące ograniczone do zaprogramowanej tabeli off/on
H = 0/1 międzynarodowe połączenia wychodzące off/on
I = 0/1 międzynarodowe połączenia wychodzące ograniczone do zaprogramowanej tabeli off/on
L = 0/1 połączenia wychodzące do dowolnych operatorów off/on
M = 0/1 połączenia wychodzące do określonych w tabeli operatorów off/on
N = 0/1 połączenia wychodzące do sieci telefonii komórkowej
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wykasować parametry klasy i przywrócić ustawienie domyślne:
4. Wprowadź 401 X *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
X=
dostępne klasy 0 – 8
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić ustawione parametry klasy:
4. Wprowadź 401 X #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
X=
dostępne klasy 0 – 8
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Funkcja ta służy do konfiguracji własnych klas połączeń domofonowych.

Aby wykasować parametry klasy i przywrócić ustawienie domyślne:
7. Wprowadź 402 X *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
X = dostępne klasy 0 – 8
8. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
9. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić ustawione parametry klasy:
6. Wprowadź 402 X #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
X = dostępne klasy 0 – 8
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
6.6

PRZYPISYWANIE KLAS OKREŚLONYM ROZSZERZENIOM

Funkcja ta służy do przypisania określonych klas telefonicznych i domofonowych do konkretnym rozszerzeniom (telefonom wewnętrznym).
1.
2.
3.
4.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 400 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”

Aby przypisać klasę do rozszerzenia:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
rozszerzenie = numer rozszerzenia 41- 52
6. Wprowadź A, B, C, D gdzie:
A = dostępna klasa w trybie dziennym (0 - 8)
B = dostępna klasa w trybie nocnym (0 - 8)
C = 0/1
dostępna klasa domofonowa w trybie dziennym (0 - 8)
D = 0/1
dostępna klasa domofonowa w trybie nocnym (0 - 8)
7. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby przywrócić domyślne przypisanie:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
rozszerzenie = numer rozszerzenia 41- 52
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić przypisaną klasę:
5. Wprowadź rozszerzenie #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
rozszerzenie = numer rozszerzenia 41- 52
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienia domyślne: 8888
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Aby zaprogramować klasę:
4. Wprowadź 402 X *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
X = dostępne klasy 0 – 8
5. Wprowadź A, B, C, D, E, F gdzie:
A = 0/1
wywołanie 1, opcja głosowa on/off
B = 0/1
wywołanie 1, opcja dzwonka on/off
C = 0/1
wywołanie 2, opcja głosowa on/off
D = 0/1
wywołanie 2, opcja dzwonka on/off
E = 0/1
wywołanie 3, opcja głosowa on/off
F = 0/1
wywołanie 3, opcja dzwonka on/off
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

OBSŁUGA

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

INSTALACJA

1.
2.
3.

WSTĘP
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6.7

PROGRAMOWANIE GRUP

Funkcja ta służy do określenia grup rozszerzeń wywoływanych równocześnie z poziomu DISA (wywołanie z zewnętrz) lub wywoływanych
przez inne rozszerzenie. W praktyce, funkcja ta polega na zaprogramowaniu danego rozszerzenia do wybranych grup.
1.
2.
3.
4.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 690 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”

Aby przypisać rozszerzenie do grup:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
rozszerzenie = numer rozszerzenia 41- 52
6. Wprowadź X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 gdzie:
X1 – X7= 0
jeśli rozszerzenie nie należy do grup 1- 7
X1 – X7 =1
jeśli rozszerzenie należy do grup 1 -7
7. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby usunąć rozszerzenie z grup oraz powrócić do ustawień domyślnych:
5. Wprowadź rozszerzenie *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
rozszerzenie = numer rozszerzenia 41- 52
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić do jakich grup jest przypisane dane rozszerzenie:
7. Wprowadź rozszerzenie #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
rozszerzenie = numer rozszerzenia 41- 52
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienia domyślne: 0000000 (rozszerzenie nie należą do grup)
6.8

PROGRAMOWANIE NUMERÓW ALARMOWYCH

Funkcja ta służy do zaprogramowania max. 10 numerów alarmowych. Połączenie z numerem alarmowym jest realizowane z dowolnego
rozszerzenia, niezależnie od zajętości centrali (najwyższy priorytet) oraz klasy do jakiej należy rozszerzenie.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować numer alarmowy:
4. Wprowadź 896 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź NUM # , gdzie:
NUM= maks. 26 cyfrowy numer mogący zawierać *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby usunąć numer alarmowy:
5. Wprowadź 896 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer alarmowy:
5. Wprowadź 896 N #, poczekaj na komunikat „The setting is ..” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Domyślnie zaprogramowane są numery: 112, 113, 115, 118.
6.9

PROGRAMOWANIE „CZARNEJ LISTY” NUMERÓW

Funkcja ta służy do programowania czarnej listy numerów, które są niedostępne dla połączeń wychodzących. Przykładowo wybrane
rozszerzenie nie ma możliwości wywołania określonego numeru (lub typu numerów) zawartych w „czarnej liście”. Każda tabela może
zawierać do 10 numerów.
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Aby usunąć numer z czarnej listy:
4. Wprowadź 859 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numery znajdujące się na czarnej liście:
4. Wprowadź 859 N #, poczekaj na komunikat „The setting is ..” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

PROGRAMOWANIE

Aby dodać numer/typ numeru do czarnej listy:
4. Wprowadź 859 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź numer składający się maks. z 20 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

OBSŁUGA

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

INSTALACJA

1.
2.
3.

WSTĘP

Jeśli używana jest tabela dostępnych operatorów „czarna lista numerów” nie jest aktywna. Aby zblokować wybrane numery należy
skonfigurować dozwolone numery danych operatorów (6.3)

Indeks

Numer

Rozszerzenie

Opis

0

144

Wszystkie

Blokowanie wszystkich numerów zaczynających się na 144

1

16

Wszystkie

Blokowanie wszystkich numerów zaczynających się na 16

2

199

wszystkie

Blokowanie wszystkich numerów zaczynających się na 199

3

4

Wszystkie

Blokowanie wszystkich numerów zaczynających się na 4

4

5

Wszystkie

Blokowanie wszystkich numerów zaczynających się na 5

5

8

Wszystkie

Blokowanie wszystkich numerów zaczynających się na 8

6

Puste

Wszystkie

7

Puste

Wszystkie

8

Puste

Wszystkie

9

Puste

wszystkie

UWAGA: Tabela dostępnych operatorów nie jest blokowana przez „czarną listę” ponieważ tabela ta daje możliwość stworzenia własnej listy
dostępnych numerów obsługiwanych przez operatora. Jeśli używasz tabeli dostępnych operatorów, musisz uzupełnić listę dostępnych
numerów, tak aby móc blokować pozostałe, niepożądane numery.
UWAGA: Ustawienia domyślne czarnej listy uwzględniają włoski rynek telekomunikacyjny. Zaleca się wykasowanie czarnej listy lub
wprowadzenie własnych numerów.
6.10

PRZYPISANIE „CZARNEJ LISTY” DO ROZSZERZEŃ

Funkcja ta służy do przypisania danym numerom wewnętrznych listy zastrzeżonych numerów „czarnej listy”
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby przypisać numer z „czarnej listy” do rozszerzeń
4. Wprowadź 861 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12 gdzie:
X1 – X12 = 0 jeśli ograniczenie ma nie dotyczyć danego rozszerzenia
X1 – X12 =1 jeśli ograniczenie ma dotyczyć danego rozszerzenia
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Aby usunąć przypisanie numeru z czarnej listy do rozszerzeń:
4. Wprowadź 861 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 – 9
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić przypisanie numeru z czarnej listy do rozszerzeń:
4. Wprowadź 861 N #, poczekaj na komunikat „The setting is ..” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
„CZARNA LISTA” NUMERÓW DLA KONKRETNYCH LINII ZEWNĘTRZNYCH

Funkcja ta pozwala na określenie dla każdej z trzech linii zewnętrznych własnej listy numerów zastrzeżonych dla rozmów wychodzących.
Każda z trzech tabel może zawierać do 10 numerów lub typów numerów.
Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

INSTALACJA

1.
2.
3.

Aby dodać numer/typ numeru do czarnej listy dla danej linii zewnętrznej:
4. Wprowadź 84 T N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
T = numer linii zewnętrznej 1 -3
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź numer składający się maks. z 20 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

ScaiTerm2Net

PROGRAMOWANIE

6.11

Aby usunąć numer/typ numeru z czarnej listy dla danej linii zewnętrznej:
4. Wprowadź 84 T N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
T = numer linii zewnętrznej 1 - 3
N = indeks numeru 0 – 9
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer/typ numeru jaki znajduje się na czarnej liście dla danej linii zewnętrznej:
4. Wprowadź 84 T N #, poczekaj na komunikat „The setting is ..” gdzie:
T = numer linii zewnętrznej 1 - 3
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienie domyślne: czarne listy dla linii zewnętrznych puste
Czarna lista dla linii1
indeks

numer

Czarna lista dla linii 2
opis

indeks

numer

Czarna lista dla linii 3
opis

indeks

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9
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numer

opis

1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby aktywować ogólną czarną listę oraz czarne listy dla poszczególnych linii:
4. Wprowadź 872*, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź 1# , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Odłóż słuchawkę

PROGRAMOWANIE

Aby deaktywować czarną listę:
4. Wprowadź 872*, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź 0# , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Odłóż słuchawkę

WSTĘP

AKTYWACJA CZARNEJ LISTY

OBSŁUGA

6.12

Aby sprawdzić stan:
4. Wprowadź 872#, poczekaj na komunikat „The setting is…”
5. Odłóż słuchawkę

ROZPOZNAWANIE SYGNAŁU FAX (KONFIGURACJA TABELI FAX)

Funkcja ta służy do określenia tabeli numerów fax. Połączenie przychodzące z określonych numerów zostanie automatycznie przekierowane do
rozszerzenia skonfigurowanego jako fax. Funkcja CLI (identyfikacja numeru dzwoniącego) musi być aktywna. Tabela może zawierać do 10
numerów.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby dodać numer do tabeli fax:
4. Wprowadź 898 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź numer składający się maks. z 26 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby usunąć numer z tabeli fax:
4. Wprowadź 898 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 – 9
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numery w tabeli fax:
4. Wprowadź 898 N #, poczekaj na komunikat „The setting is ..” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
6.14
1.
2.
3.

AKTYWACJA ROZPOZNAWANIA SYGNAŁU FAX (AKTYWACJA TABELI FAX)
Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby aktywować tabelę fax:
4. Wprowadź 871*, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź 1# , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Odłóż słuchawkę
Aby deaktywować tabelę fax:
7. Wprowadź 871*, poczekaj na komunikat „Enter setting”
8. Wprowadź 0# , poczekaj na komunikat „The setting is…”
9. Odłóż słuchawkę
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6.13

INSTALACJA

Domyślnie czarna lista jest nieaktywna.

WSTĘP

Aby sprawdzić stan:
6. Wprowadź 871#, poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Odłóż słuchawkę
Domyślnie tabela fax jest nieaktywna.
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6.15

TABELA NUMERÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ ZDALNEGO STEROWANIA PRZEKAŹNIKAMI

Funkcja ta służy do określenia tabeli numerów zewnętrznych, które mają mieć możliwość zdalnego sterowania przekaźnikami wbudowanymi
w interfejs domofonowy, bez konieczności podawania hasła. Funkcja CLI (identyfikacja numeru dzwoniącego) musi być aktywna. Tabela
może zawierać do 10 numerów.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby dodać numer do tabeli:
4. Wprowadź 897 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź numer składający się maks. z 26 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby usunąć numer z tabeli:
4. Wprowadź 897 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 – 9
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numery w tabeli:
4. Wprowadź 897 N #, poczekaj na komunikat „The setting is ..” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
6.16

AKTYWACJA TABELI ZDALNEGO STEROWANIA PRZEKAŹNIKAMI
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby aktywować tabelę fax:
4. Wprowadź 870*, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź 1# , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Odłóż słuchawkę
Aby deaktywować tabelę fax:
4. Wprowadź 870*, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź 0# , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Odłóż słuchawkę
Aby sprawdzić stan:
4. Wprowadź 870#, poczekaj na komunikat „The setting is…”
5. Odłóż słuchawkę
6.17

TABELA NUMERÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ ZDALNEGO STEROWANIA PRZEKAŹNIKIEM ATT1

Funkcja ta służy do określenia tabeli numerów zewnętrznych, które mają mieć możliwość zdalnego sterowania przekaźnika ATT1
wbudowanego w centralę. Funkcja CLI (identyfikacja numeru dzwoniącego) musi być aktywna. Tabela może zawierać do 10 numerów.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby dodać numer do tabeli:
4. Wprowadź 711 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź numer składający się maks. z 26 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
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Aby usunąć numer z tabeli:
4. Wprowadź 711 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
N = indeks numeru 0 – 9
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numery w tabeli:
4. Wprowadź 711 N #, poczekaj na komunikat „The setting is ..” gdzie:
N = indeks numeru 0 - 9
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Jeśli funkcja ta ma być wykorzystywana razem z interfejsem GSM podłączonym do linii zewnętrznej, przy programowaniu numerów należy
uwzględniać prefiks międzynarodowy: 00 + kod danego państwa (dla Polski 48).

7.1

NAGRYWANIE ZAPOWIEDZI DISA

WSTĘP

Funkcja ta służy nagrywaniu powitalnego komunikatu DISA. Domyślnie wgrana jest wiadomość „Proszę czekać lub wprowadź odpowiedni
numer wewnętrzny”. Można nagrać dwie zapowiedzi DISA.

INSTALACJA

PROGRAMOWANIE DISA

Aby nagrać zapowiedź DISA:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
4. Wprowadź 300 * N, gdzie:
N = indeks zapowiedzi 1 – 2
5. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Record your message …” oraz ton
6. Nagraj własną zapowiedź (maks. 15 sekund)
7. Wprowadź R aby zakończyć nagrywanie
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

ScaiTerm2Net

7.

OBSŁUGA

Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

PROGRAMOWANIE

6.
7.

7.2

ODSŁUCHANIE ZAPOWIEDZI DISA

Funkcja ta pozwala na odsłuchanie nagranych wcześniej zapowiedzi.
Aby odsłuchać zapowiedź DISA:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
4. Wprowadź 300 * N, gdzie:
N = indeks zapowiedzi 1 –4 (1-2 zapowiedź nagrana poprzez telefon, 3 dla zapowiedzi nagranych przez PC, 4 dla zapowiedzi
fabrycznej)
5. Wprowadź #, odsłuchaj nagraną zapowiedź
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
7.3

PROGRAMOWANIE KOMUNIKATÓW DISA DLA LINII

Funkcja ta służy do przypisania sekwencji dwóch zapowiedzi do danej linii zewnętrznej.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby skonfigurować wiadomość DISA dla linii:
4. Wprowadź 31 T X *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
T = numer linii 1 -3
X = 0 dla godzin pracy (dni robocze od poniedziałku dla piątku, w trakcie godzin pracy)
X= 1 dla godzin po zakończeniu pracy (dni robocze od poniedziałku do piątku, po godzinach pracy)
X = 2 weekendy (sobota i niedziela, cała dobra)
X = 3 dla tzw. dzikiej karty (identyczna zapowiedź dla każdego dnia)
5. Wprowadź NN, gdzie NN jest sekwencją dwóch zapowiedzi DISA
N = 0 brak wiadomości
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6.
7.

Aby skasować wiadomość DISA dla linii oraz przywrócić ustawienie fabryczne:
4. Wprowadź 31 T X *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
T = numer linii 1 -3
X = 0 dla godzin pracy (dni robocze od poniedziałku dla piątku, w trakcie godzin pracy)
X= 1 dla godzin po zakończeniu pracy (dni robocze od poniedziałku do piątku, po godzinach pracy)
X = 2 weekendy (sobota i niedziela, cała dobra)
X = 3 dla tzw. dzikiej karty (identyczna zapowiedź dla każdego dnia)
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

Aby sprawdzić skonfigurowaną wiadomość dla danej linii:
4. Wprowadź 31 T X #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
T = numer linii 1 -3
X = 0 dla godzin pracy (dni robocze od poniedziałku dla piątku, w trakcie godzin pracy)
X= 1 dla godzin po zakończeniu pracy (dni robocze od poniedziałku do piątku, po godzinach pracy)
X = 2 weekendy (sobota i niedziela, cała dobra)
X = 3 dla tzw. dzikiej karty (identyczna zapowiedź dla każdego dnia)
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienie fabryczne: 30 (Domyślna + brak)
7.4
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N= 1-2 (zapowiedzi 1-2)
N=3 Zapowiedź fabryczna
N=4 Zapowiedź PC
Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

KONFIGUROWANIE ZAPOWIEDZI „DZIKA KARTA”

Funkcja ta służy do nadpisania wiadomości tzw. dzikiej karty, która jest wykorzystywana zawsze, z pominięciem podziału na godziny pracy,
dni pracy, dni wolne, itp…
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby aktywować/deaktywować wiadomość DISA „dzikiej karty”:
4. Wprowadź 32 T *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
T = numer linii 1 -3
5. Wprowadź 0 lub 1 aby deaktywować lub aktywować
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować wiadomość DISA „dziekiej karty” oraz przywrócić ustawienia domyślne:
7. Wprowadź 32 T *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
T = numer linii 1 -3
8. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
9. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić stan:
1. Wprowadź 32 T #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
T = numer linii 1 -3
2. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
7.5

OKREŚLENIE ILOŚCI DZWONKÓW POPRZEDZAJĄCYCH DISA

Funkcja ta służy do określenia ilości dzwonków, po których pojawi się komunikat DISA
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby określić liczbę dzwonków:
4. Wprowadź 33 T *, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
T = numer linii 1 -3
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Aby sprawdzić liczbę dzwonków:
4. Wprowadź 33 T #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
T = numer linii 1 -3
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienie domyślne: komunikat DISA po piątym dzwonku
UWAGA: Funkcja CLI będzie niedostępna, jeśli ustawimy komunikat DISA po pierwszym dzwonku (X=1)

8

PROGRAMOWANIE ROZSZERZEŃ WEWNĘTRZNYCH

8.1

PROGRAMOWANIE STANOWISKA OPERATORA

WSTĘP
OBSŁUGA

Aby przywrócić ustawienie domyślne liczby dzwonków (2):
4. Wprowadź 33 T*, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
T = numer linii 1 -3
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

PROGRAMOWANIE

6.
7.

Wprowadź X gdzie:
X = 1-5 (DISA po pierwszym – piątym dzwonku)
Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

INSTALACJA

5.

1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować stanowisko operatora:
4. Wprowadź 630 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia # (41-52, według planu numerowego 011-022, lub grupy 731-737)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować stanowisko operatora:
4. Wprowadź 630 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer stanowiska operatora:
4. Wprowadź 630 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
8.2

PROGRAMOWANIE STACJI AUTOMATYCZNEJ SEKRETARKI

Funkcja ta służy do określenia, do którego rozszerzenia jest podłączona automatyczna sekretarka
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować stację automatycznej sekretarki:
4. Wprowadź 640 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia # (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować stację automatycznej sekretarki:
4. Wprowadź 640 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Funkcja ta służy do określenia, które z rozszerzeń albo grup rozszerzeń ma pełnić rolę operatora (przykładowo sekretariat). Stacja operatorska
będzie odbierać wszystkie połączenia przychodzące do nie określonych numerów wewnętrznych jak również odbierać będzie wszystkie
nieodebrane połączenia po upływie określonego limity (czas T1)

WSTĘP

Aby sprawdzić numer wewnętrzny automatycznej sekretarki:
4. Wprowadź 640 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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8.3

PROGRAMOWANIE NUMERU NA KTÓRY BĘDĄ WYSYŁANE INFORMACJĘ Z AUTOMATYCZNEJ SEKRETARKI

Funkcja ta służy określeniu, na jaki zewnętrzny numer telefoniczny (stacjonarny lub komórkowy) będą wysyłane wiadomości o stanie skrzynki
głosowej automatycznej sekretarki. Aktywacja funkcji: patrz 3.10
1.
2.
3.

Aby zaprogramować numer:
4. Wprowadź 571 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź NUM # (NUM = numer składający się maks. z 26 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować numer:
4. Wprowadź 571 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer:
4. Wprowadź 571 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
8.4

ScaiTerm2Net

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

PROGRAMOWANIE FAX/MODEM

Funkcja ta służy do określenia na które rozszerzenie ma trafiać połączenie z sygnałem FAX lub MODEM.
Należy wcześniej udostępnić funkcję rozpoznawania sygnału FAX lub MODEM (patrz 4.1)
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować rozszerzenie FAX/MODEM:
4. Wprowadź 650 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia # (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować rozszerzenie FAX/MODEM:
4. Wprowadź 650 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer rozszerzenia FAX/MODEM:
4. Wprowadź 650 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
8.5

OSTRZEŻENIE O WYKORZYSTANIU BUFORA W 80%

Funkcja ta służy do określenia numeru rozszerzenia, na które zostanie wysłane ostrzeżenie o 80% wykorzystaniu bufora pamięci rozmów. W
takiej sytuacji zaleca się wydrukowania lub zarchiwizowanie bufora oraz jego wyczyszczenie.
Numer podany w tej funkcji będzie również alarmowany o konieczności sprawdzenia ustawienia aktualnego czasu w przypadku zaniku
zasilania przez okres ponad 48 godzin.
Wiadomość o przepełnionym buforze: „Telephone buffer full”
Wiadomość o konieczności sprawdzenia czasu: „Check clock select 6 5 0”. Odłóż słuchawkę kończąc rozmowę, podnieś ją ponownie,
poczekaj na sygnał, wprowadź #650. W innym wypadku wiadomość będzie wysyłana co godzinę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 632 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
Wprowadź numer rozszerzenia # (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować rozszerzenie jako panel domofonowy:
4. Wprowadź 68 X *, poczekaj na komunikat „Enter the extension” gdzie:
X = 1 -3 dla paneli 1 -3
5. Wprowadź numer rozszerzenia # (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować rozszerzenie jako panel domofonowy:
7. Wprowadź 68 X *, poczekaj na komunikat „Enter the extension” gdzie:
X = 1 -3 dla paneli 1 - 3
8. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
9. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer rozszerzenia zaprogramowanego jako panel domofonowy:
6. Wprowadź 68 X #, poczekaj na komunikat „The setting is …” gdzie:
X = 1 -3 dla paneli 1 - 3
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

9

ZARZĄDZANIE ROZMOWAMI

9.1

PRZEKIEROWANIE ROZMOWY NA INNĄ LINIĘ ZEWNĘTRZNĄ

Funkcja ta pozwala na przekierowanie przychodzącego wywołania centrali na inny, zaprogramowany wcześniej numer zewnętrzny po piątym
nieodebranym dzwonku. Centrala automatycznie wybierze zaprogramowany numer zewnętrzny oraz połączy ze sobą dwie linie miejskie.
Funkcja ta wymaga podłączenia do centrali co najmniej dwóch linii miejskich.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować numer:
4. Wprowadź 541 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź NUM # (NUM = numer składający się maks. z 26 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować numer:
4. Wprowadź 541 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer:
4. Wprowadź 541 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
9.2

MOŻLWOŚĆ PODEBRANIA ZEWNĘTRZNEJ ROZMOWY PRZYCHODZĄCEJ Z RÓŻNYCH LINII MIEJSKICH

Funkcja ta służy do określenia, czy dane rozszerzenia ma mieć możliwość podebrania zewnętrznej rozmowy przychodzącej z wybranych linii
zewnętrznych poprzez wprowadzenie 38.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź *, poczekaj na komunikat „Enter programming number”
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PROGRAMOWANIE

1.
2.
3.

INSTALACJA

Funkcja ta pozwala na zaprogramowanie do 3 rozszerzeń jako zewnętrzne panele domofonowe (przykładowo panele systemu Entry Guard nr
ref.1145/1 lub nr ref. 1145/2). Skonfigurowane tak 3 rozszerzenia telefoniczne przejmują rolę paneli domofonowych.
UWAGA: Korzystając z tej funkcji nie ma możliwości używania jeszcze interfejsów domofonowych.

OBSŁUGA

PROGRAMOWANIE PANELI DOMOFONOWYCH SERII ENTRY GUARD NR REF. 1145/1..2
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Aby skonfigurować dostęp rozszerzenia do podbierania rozmów zewnętrznych:
4. Wprowadź 430 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia * (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
6. Wprowadź A B C gdzie:
A = 0/1 Linia 1 off/on
B = 0/1 Linia 2 off/on
C = 0/1 Linia 3 off/on
7. Wprowadź #, poczekaj na “The setting is …”
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować dostęp rozszerzenia do podbierania rozmów zewnętrznych:
4. Wprowadź 430 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia * (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić dostęp rozszerzenia do podbierania rozmów:
4. Wprowadź 430 * poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia * (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
9.3

HOT LINE

Funkcja ta służy do automatycznego zadzwonienia na zaprogramowany numer poprzez samo podniesienie słuchawki i odczekania 30 sekund.
Numerem Hot-line może być numer zewnętrzny, numer wewnętrzny lub numer funkcyjny.
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Aby zaprogramować numer hot-line:
4. Wprowadź 560 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź numer w sposób zależny od jego typu:
5a.
numer zewnętrzny: Wprowadź L N gdzie:
L = 80 dowolna linia prywatna
L=0
dowolna wolna linia miejska
L = 81 – 83 linia 1 -3
N
Numer składający się maks. z 26 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
5b.
numer wewnętrzny: Wprowadź X gdzie:
X
numer wewnętrzny 41 – 52
5c
numer funkcyjny: Wprowadź odpowiedni kod, przykładowo 550 lub 551 do sterowania przekaźnikiem 1.
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować numer hot-line:
4. Wprowadź 560 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is…”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer hot-line:
4. Wprowadź 560 # poczekaj na komunikat „The setting is ..”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
9.4

ZEWNĘTRZNE PRZEKIEROWANIA

Funkcja ta służy do przekierowywania zewnętrznych wywołań rozszerzeń wewnętrznych (poprzez DISA) na zaprogramowane wcześniej
numery zewnętrzne. Centrala automatycznie wybierze zaprogramowany numer zewnętrzny oraz połączy ze sobą dwie linie miejskie. Funkcja
ta wymaga podłączenia do centrali co najmniej dwóch linii miejskich. Czas trwania rozmowy jest programowalny, może zostać wydłużony
poprzez wciśnięcie jakiegokolwiek sygnału DTMF w trakcie trwania ostatnich 10 sekund rozmowy (sygnalizacja tonowa).
Każde rozszerzenia może posiadać zaprogramowany inny numer zewnętrzny, na który mogą być przekierowywane rozmowy.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować zewnętrzny numer przekierowania:
4. Wprowadź 551 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia * (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
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9.5

TRYB NOCNY

Funkcja ta służy do konfigurowania trybów dzień/noc oraz metod przełączania się między trybami. Istnieją trzy możliwe sposoby przełączania
z trybu dzień w tryb noc: ręczny za pomocą zewnętrznego przełącznika, ręczny za pomocą wpisania odpowiedniego kodu oraz automatyczny
(określone godziny).
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby skonfigurować przełączanie automatyczne:
4. Wprowadź 762 X, gdzie:
X
=0
ustawienie czasu od poniedziałku do piątku
X=1
ustawienie czasu dla soboty i niedzieli
5. Wprowadź * poczekaj na komunikat „Enter programming number”
6. Wprowadź start/end gdzie:
start = czas włączenia tryby noc, format hhmm
end =
czas wyłączenia trybu noc, format hhmm
7. Wprowadź # poczekaj na komunikat „The setting is…”.
8. Odłóż słuchawkę
Aby skonfigurować sposób przełączania trybów dzień/noc:
4. Wprowadź 760 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź X, gdzie:
X=0
ręczne przełączanie za pomocą zewnętrznego przełącznika
X=1
ręczne
X= 2
automatyczne (czasowe)
6. Wprowadź # , poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Odłóż słuchawkę
Aby aktywować tryb nocny za pomocą kodu skróconego
4. Wprowadź 763 * poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź 1 # poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Odłóż słuchawkę
Aby deaktywować tryb nocny za pomocą kodu skróconego
1. Wprowadź 763 * poczekaj na komunikat „Enter setting”
2. Wprowadź 0 # poczekaj na komunikat „The setting is …”
3. Odłóż słuchawkę
Domyślne ustawienie parametru 760: 1
Domyślne ustawienie parametru 762: brak
Domyślne ustawienie parametru 763: 1
9.6

PRZEKIEROWANIE WYWOŁANIA DOMOFONOWEGO NA NUMER ZEWNĘTRZNY
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
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Aby sprawdzić zewnętrzny numer przekierowania:
4. Wprowadź 551 * poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia # (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

PROGRAMOWANIE

Aby skasować zewnętrzny numer przekierowania:
4. Wprowadź 551 *, poczekaj na komunikat „Enter the extension”
5. Wprowadź numer rozszerzenia * (41-52 lub według planu numerowego 011-022)
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

INSTALACJA

Wprowadź NUM #, gdzie NUM jest to numer składający się maks. z 26 cyfr, w tym również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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6.
7.
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Aby określić, dla którego panela domofonowego ma być aktywna funkcja:
4. Wprowadź 582 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź C #, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie:
C = 1/2/3 dla wywołań domofonowych CA1, CA2, CA3
6. Wprowadź *, aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby usunąć zaprogramowane ustawienie:
4. Wprowadź 582 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić zaprogramowane ustawienie:
4. Wprowadź 582 #, poczekaj na komunikat„The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby zaprogramować numer telefonu na jaki ma być ustawione przekierowanie:
4. Wprowadź 581 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź NUM #, poczekaj na komunikat „Enter setting” gdzie NUM jest to numer składający się maks. z 26 cyfr, w tym również
znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wykasować numer telefonu na jaki jest ustawione przekierowanie:
4. Wprowadź 581 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić numer telefonu na jaki jest ustawione przekierowanie:
4. Wprowadź 581 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
9.7

WIADOMOŚĆ ZWROTNA PRZEKIEROWANIA DOMOFONOWEGO NA NUMER ZEWNĘTRZNY

Centrala na czas zrealizowania przekierowania na numer zewnętrzny może wysyłać do panela domofonowego komunikat „Please wait”. Ten
krok programowania może aktywować lub deaktywować tę funkcję.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.8

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 583 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
Wprowadź X #, poczekaj na komunikat „Enter setting”
X=0
komunikat wyłączony
X=1
komunikat włączony
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
MUZYKA ZAWIESZENIA POŁĄCZENIA

Na czas zawieszenia połączenia centrala może generować muzykę oraz wysyłać cyklicznie powtarzany komunikat. Komunikat oraz muzyka
może być zmieniana oraz wgrywana.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby skonfigurować muzykę:
4. Wprowadź 340 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź X #, gdzie:
X=0
muzyka oraz komunikaty wyłączone
X=1
włączone domyślna muzyka oraz komunikaty
X=2
włączone muzyka oraz komunikaty wgrane przez PC
X=3
włączona muzyka z zewnętrznego źródła
X=4
włączona muzyka oraz komunikaty z telefonu
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby przywrócić ustawienie fabryczne:
4. Wprowadź 340 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź #
52

NAGRYWANIE MUZYKI PRZEZ TELEFON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.10

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 341 * 0 *, poczekaj na komunikat „Record your music” a następnie sygnał dźwiękowy
Nagraj muzykę (do 15 sekund)
Wprowadź R aby zakończyć nagrywanie
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

ODSŁUCHANIE USTAWIONEJ MUZYKI DLA ZAWIESZONEGO POŁĄCZENIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
9.11

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 341 * N, gdzie:
N=0
muzyka nagrana przez telefon
N=1
muzyka wgrana przez PC
N=2
muzyka domyślna
Wprowadź # aby odsłuchać muzykę
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
SEKWENCYJNE WYWOŁYWANIE ROZSZERZEŃ

Funkcja ta pozwala na sekwencyjne dzwonienie (w 3 etapach) wybranych rozszerzeń, z określoną dla każdego etapu liczbą dzwonków.
Przykład: Rozszerzenia 41 oraz 45 dzwonią 4 razy (1 etap), następnie wywołanie przekierowywane jest do rozszerzenia 42 oraz 51 na 3
dzwonki (2 etap), jeśli nikt nie odbierze połączenia trafia ono do wszystkich rozszerzeń i dzwoni 5 razy. Jeśli aktywna jest funkcja DISA, jeśli
nikt nie odbierze połączenia, zostanie ono odrzucone po ostatnim dzwonku 3 etapu.
9.11.1

PROGRAMOWANIE ROZSZERZEŃ DLA WYWOŁAŃ SEKWENCYJNYCH

Każda linia może posiadać zaprogramowane różne kroki dla trybu dzień oraz noc. Można skonfigurować maks. 3 etapy. Każdy etap musi mieć
określone rozszerzenia oraz liczbę dzwonków.
Aby przypisać rozszerzenia do etapów:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź *, poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 81 X N * , gdzie:
X = 1 -3 linie miejskie 1 -3
N = 0/1 dzień/noc
5. Wprowadź S *, gdzie
S = 1 -3 etap 1 -3
6. Wprowadź X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12, gdzie:
X1-X12 = 0
jeśli dane rozszerzenie ma nie dzwonić w danym etapie
X1-X12 = 1 jeśli dane rozszerzenie ma dzwonić w danym etapie
7. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The programming value”
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować przypisanie rozszerzeń do etapów:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 81 X N * , gdzie:
X = 1 -3 linie miejskie 1 -3
N = 0/1 dzień/noc
5. Wprowadź S *, gdzie
S = 1 -3 etap 1 -3
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The programming value”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić przypisanie rozszerzeń do etapów:
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Aby sprawdzić ustawienie:
4. Wprowadź 340 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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9.11.2

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
Wprowadź 81 X N * , gdzie:
X = 1 -3 linie miejskie 1 -3
N = 0/1 dzień/noc
Wprowadź S #, gdzie
S = 1 -3 etap 1 -3
Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The programming value…”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
OKREŚLENIE LICZBY DZWONKÓW

Każdemu etapowi można przypisać inną liczbę dzwonków
Aby przypisać liczbę dzwonków do etapów:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź *, poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 82 X N * , gdzie:
X = 1 -3 linie miejskie 1 -3
N = 0/1 dzień/noc
5. Wprowadź S *, gdzie
S = 1 -3 etap 1 -3
6. Wprowadź R #, gdzie:
R = 0-5 0 – etap wykluczony, 1 -5 odpowiednia liczba dzwonków
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować zaprogramowana liczbę dzwonków:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 82 X N * , gdzie:
X = 1 -3 linie miejskie 1 -3
N = 0/1 dzień/noc
5. Wprowadź S *, gdzie
S = 1 -3 etap 1 -3
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The programming value …”:
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić zaprogramowaną liczbę dzwonków:
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter the programming item number”
4. Wprowadź 82 X N * , gdzie:
X = 1 -3 linie miejskie 1 -3
N = 0/1 dzień/noc
5. Wprowadź S #, gdzie
S = 1 -3 etap 1 -3
6. Poczekaj na komunikat „The programming value …”:
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

10

STEROWANIE PRZEKAŹNIKAMI

10.1

TRYB STEROWANIA PRZEKAŹNIKAMI

Funkcja ta służy do programowania przekaźnika 1 wbudowanego w centralę (ATT1) oraz 3 przekaźników (ATT2, ATT3, ATT4)
zintegrowanych z kartami domofonowymi 4+n oraz 1+n.
Przekaźnik wbudowany w centralę może pracować w trybie bistabilnym (załączenie i rozłączenie na skutek odpowiednich komend) lub
czasowym (załączenie na 800ms lub 1600ms). Przekaźniki zintegrowane z kartami domofonowymi mogą pracować dodatkowo jako
przekaźniki monostabilne (określony czas aktywacji z zakresu 1 -9sek. , najczęściej do obsługi elektrozaczepu)
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby skonfigurować tryb przekaźnika:
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Aby skasować ustawiony tryb przekaźnika:
4. Wprowadź 46 N *, poczekaj na komunikat „Enter programmine number” gdzie:
N = 1 -4 odpowiednio dla przekaźników ATT1 – ATT4
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić tryb przekaźnika:
4. Wprowadź 46 N #, poczekaj na komunikat „Enter programmine number” gdzie:
N = 1 -4 odpowiednio dla przekaźników ATT1 – ATT4
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby ustawić czas pracy przekaźnika:
4. Wprowadź 47 N *, poczekaj na komunikat „Enter programmine number” gdzie:
N = 2 -4 odpowiednio dla przekaźników ATT2, ATT3 lub ATT4 (przekaźniki zintegrowane z interfejsami domofonowymi)
5. Wprowadź X #, gdzie:
X = 1-9 czas załączenia przekaźnika 1-9sekund
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować ustawiony czas:
4. Wprowadź 47 N *, poczekaj na komunikat „Enter programmine number” gdzie:
N = 2 -4 odpowiednio dla przekaźników ATT2, ATT3 lub ATT4 (przekaźniki zintegrowane z interfejsami domofonowymi)
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić ustawiony czas:
4. Wprowadź 47 N #, poczekaj na komunikat „Enter programmine number” gdzie:
N = 2 -4 odpowiednio dla przekaźników ATT2, ATT3 lub ATT4 (przekaźniki zintegrowane z interfejsami domofonowymi)
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

11

OBCIĄŻENIE CENTRALI

11.1

PROGRAMOWANIE LOKALNEGO NUMERU KIERUNKOWEGO

Funkcja ta służy do określenia lokalnego numeru kierunkowego. Pozwala na rozróżnienie rozmów lokalnych od krajowych i w konsekwencji
pozwala na użycie klas użytkowników oraz funkcji LCR.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować lokalny numer kierunkowy:
4. Wprowadź 350 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź NUM #, gdzie NUM jest maks. 4 cyfrowym numerem mogącym zawierać również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować lokalny numer kierunkowy:
4. Wprowadź 350 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić zaprogramowany lokalny numer kierunkowy:
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5.

Wprowadź 46 N *, poczekaj na komunikat „Enter programmine number” gdzie:
N = 1 -4 odpowiednio dla przekaźników ATT1 – ATT4
Wprowadź X #, gdzie:
X=1
tryb bistabilny
X=2
tryb czasowy
X=3
tryb sterowania elektrozaczepem
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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4.
5.
11.2

Wprowadź 350 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
PROGRAMOWANIE KRAJOWEGO NUMERU KIERUNKOWEGO
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Funkcja ta służy do określenia krajowego numeru kierunkowego. Pozwala na rozróżnienie rozmów krajowych od międzynarodowych i w
konsekwencji pozwala na użycie klas użytkowników oraz funkcji LCR.
1.
2.
3.

Aby zaprogramować lokalny numer kierunkowy:
4. Wprowadź 351 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź NUM #, gdzie NUM jest maks. 4 cyfrowym numerem mogącym zawierać również znaki *, # oraz flash (R*, R#, RR)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować lokalny numer kierunkowy:
4. Wprowadź 351 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić zaprogramowany lokalny numer kierunkowy:
4. Wprowadź 351 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
11.3

ScaiTerm2Net

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ ROZMOWY DOMOFONOWEJ
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby ustawić maks. długość rozmowy domofonowej:
4. Wprowadź 490 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź X #, gdzie:
X = 0 - 60
czas rozmowy w sekundach
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować ustawioną długość rozmowy domofonowej:
4. Wprowadź 490 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić długość rozmowy domofonowej:
4. Wprowadź 490 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienie domyślne: 10 sekund
11.4

CZAS PARKOWANIA
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby ustawić czas parkowania:
4. Wprowadź 610 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź X #, gdzie:
X=
czas w sekundach od 0 do 300
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować ustawiony czas parkowania:
4. Wprowadź 610 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Aby sprawdzić czas parkowania:
4. Wprowadź 610 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

Tryb działania:
Czas1 przy włączonej funkcji DISA: czas po którym zewnętrzne wywołanie kierowane bezpośrednio na numer wewnętrzny, na skutek nie
odebrania połączenia trafi do stacji operatorskiej lub wszystkich rozszerzeń
Czas1 przy wyłączonej funkcji DISA: czas po którym zewnętrzne wywołanie jest przekierowywane przez stację operatorska do odpowiedniego
rozszerzenia.
Czas2: czas po którym połączenie przekierowane do stacji operatorskiej lub wszystkich rozszerzeń jest rozłączane.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby ustawić czasy:
4. Wprowadź 62 X *, gdzie:
X=0
dla ustawienia czas1
X=1
dla ustawienia czas2
5. Wprowadź X #, gdzie:
X=
czas w sekundach od 1 do 99
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować ustawione czasy:
4. Wprowadź 62 X *, gdzie
X = 0 dla ustawienia czas1
X = 1 dla ustawienia czas2
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić czasy:
4. Wprowadź 62 X #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
X = 0 dla ustawienia czas1
X = 1 dla ustawienia czas2
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Ustawienie domyślne parametru 620: 25 sekund
Ustawienie domyślne parametru 621:25 sekund
11.6 CZAS ZAJĘCIA LINII ZEWNĘTRZNEJ
Funkcja ta służy do określenia czasu rozmowy dla następujących funkcji: monitorowanie pomieszczenia, zewnętrznego przekierowania,
DOSA, oddzwaniania, przekierowania domofonowego. Czas ten można przedłużyć naciskając w przeciągu ostatnich 10 sekund dowolny
klawisz DTMF (ostatnie 10 sekund jest sygnalizowane dźwiękiem ostrzegawczym).
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby ustawić czas:
4. Wprowadź 663 *
5. Wprowadź X #, gdzie:
X=
czas w minutach od 1 do 99 min.
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Aby skasować ustawiony czas:
4. Wprowadź 663 *, gdzie
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić czas:
4. Wprowadź 663 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

12

PROGRAMOWANIE KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

Centrala może zapamiętać do 100 numerów dostępnych dla wszystkich rozszerzeń. Spis może zawierać numery telefoniczne (z określoną linią
zewnętrzną) oraz numery funkcyjne.
12.1

WPISYWANIE NUMERÓW DO SPISU
1.
2.
3.
4.
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5.

6.
12.2

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź N * gdzie:
N=
indeks numeru z zakresu 000-099
Wprowadź L N #, gdzie:
L
linia zewnętrzna
L = 80 dowolna dostępna prywatna linia
L=0
dowolna dostępna linia miejska
L=81-83 linia miejska 1 -3
N
numer telefonu, mogący zawierać również * # oraz flash. Należy mieć na uwadze, że L+N nie może zawierać więcej niż 26
znaków!!!
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
KASOWANIE NUMERU ZE SPISU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.3

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź N * gdzie:
N=
indeks numeru z zakresu 000-099
Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
SPRAWDZANIE NUMERU W SPISIE

1.
2.
3.
4.
5.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź N # gdzie:
N=
indeks numeru z zakresu 000-099
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

13

KONFIGURACJA WYDRUKÓW

13.1

WYDRUK ORAZ OSTRZEŻENIE O PRZEPEŁENIENIU BUFORA

Funkcja ta służy do aktywacji wydruku ruchu telefonicznego centrali. Wszystkie dane zapisywane są w buforze o pojemności 1000 połączeń.
Funkcja może również zaprogramować ostrzeżenie w przypadku wypełnienia bufora w 80%.
1.
2.
3.
4.
5.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 700 *
Wprowadź X #, gdzie:
X=0
Wydruki wyłączone, ostrzeżenie wyłączone
X=1
Wydruki wyłączone, ostrzeżenie włączone
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X=2
Wydruki włączone, ostrzeżenie wyłączone
X=3
Wydruki włączone, ostrzeżenie włączone
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

Przy aktywacji ciągłych wydruków, centrala wysyła do PC aplikację ze wszystkimi logami.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby wykasować listę nieodebranych połączeń powiązanych z danym rozszerzeniem:
4. Wprowadź 703 *
5. Wprowadź rozszerzenie #, gdzie:
rozszerzenie =
numer rozszerzenie 41-52 lub według planu numerowego 011-022.
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wykasować listę rozmów wewnętrznych powiązanych z danym rozszerzeniem:
4. Wprowadź 704 *
5. Wprowadź rozszerzenie #, gdzie:
rozszerzenie =
numer rozszerzenie 41-52 lub według planu numerowego 011-022.
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wykasować listę rozmów zewnętrznych powiązanych z danym rozszerzeniem:
4. Wprowadź 705 *
5. Wprowadź rozszerzenie #, gdzie:
rozszerzenie =
numer rozszerzenie 41-52 lub według planu numerowego 011-022.
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wykasować listę rozmów wewnętrznych i zewnętrznych powiązanych z danym rozszerzeniem:
4. Wprowadź 706 *
5. Wprowadź rozszerzenie #, gdzie:
rozszerzenie =
numer rozszerzenie 41-52 lub według planu numerowego 011-022.
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić stan bufora:
4. Wprowadź 707 #, poczekaj na komunikat „Number of telephone calls …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
13.3

DRUKOWANIE OSTATNICH TRZECH WPISÓW
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby aktywować/deaktywować drukowanie:
4. Wprowadź 708 *
5. Wprowadź X #, gdzie:
X = 0/1 drukowanie wyłączone/włączone
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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Centrala zadzwoni z odpowiednią wiadomością na określone rozszerzenie (jeśli ostrzeżenie jest włączone) w przypadku wypełnienia bufora w
80%. Wiadomość będzie ponawiana co pół godziny, aż do momentu wyczyszczenia historii logów. Centrala automatycznie skasuje 20%
najstarszych wpisów jeśli bufor jest wypełniony w całości.
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14

PROGRAMOWANIE DATY, GODZINY ORAZ ALARMÓW

14.1

PROGRAMOWANIE DATY
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby ustawić datę:
4. Wprowadź 370 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź DD MM YY, gdzie:
DD =
dzień (01-31)
MM = miesiąc (01-12)
YY=
rok (00-99)
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić:
4. Wprowadź 370 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
14.2

PROGRAMOWANIE GODZINY
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby ustawić godzinę:
4. Wprowadź 360 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź HH MM, gdzie:
HH =
godzina (00-23)
MM = minuty (00-59)
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić:
6. Wprowadź 360 #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
14.3

PROGRAMOWANIE ALARMU

Funkcja pozwala na ustawienie alarmu (przypomnienia) dla każdego z rozszerzeń.
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło dodatkowe #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby ustawić alarm:
4. Wprowadź 390 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź rozszerzenie *, gdzie:
rozszerzenie = 41 – 52 (lub w formacie 011 – 022)
6. Wprowadź HH MM, gdzie:
HH =
godzina (00-23)
MM = minuty (00-59)
7. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
8. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby wyłączyć alarm:
4. Wprowadź 390 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Wprowadź rozszerzenie *, gdzie:
rozszerzenie = 41 – 52 (lub w formacie 011 – 022)
6. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
7. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić ustawienie alarmu:
4. Wprowadź 390 *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
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6.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 362 *
Wprowadź X #, gdzie:
X=0
Automatyczne zmiana wyłączona
X=1
Automatyczna zmiana włączona
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

Ustawienie domyślne: 1

15

PARAMETRY SYSTEMU

15.1

WERSJA SOFTWARE
1.
2.
3.
4.
5.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło dodatkowe #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 910 #, poczekaj na komunikat „Number of telephone calls”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

16

PROGRAMOWANIE ZDALNE

16.1

DOSTĘPNE

Funkcja pozwala na włączenie/wyłączenie możliwości zdalnego programowania centrali. Programowanie może odbywać się z zewnętrznego
telefonu, przy zachowaniu takich samych procedur jak w przypadku programowania z telefonu wewnętrznego.
UWAGA: Funkcja DISA musi być włączona i działać poprawnie.
Aby włączyć programowanie zdalne:
1. Zadzwoń z linii miejskiej na jedno z rozszerzeń w trybie DISA
2. Poczekaj na komunikat DISA
3. Wprowadź * hasło główne # poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
4. Wprowadź *, poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Centrala rozłączy połączenie w przypadku braku działania przez 90 sekund.
UWAGA: * # flash nie mogą być zdalnie programowane
16.2

ZEWNĘTRZNE NUMERY Z DOSTĘPEM DO PROGRAMOWANIA ZDALNEGO
1.
2.
3.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”

Aby zaprogramować zewnętrzne numery z dostępem do programowania zdalnego:
4. Wprowadź 895 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
N=
indeks numeru (0-9)
5. Wprowadź NUM #
NUM = numer składający się maks. z 26 znaków (również * # i flash)
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby skasować zewnętrzny numer z dostępem do programowania zdalnego:
4. Wprowadź 895 N *, poczekaj na komunikat „Enter setting”
N=
indeks numeru (0-9)
5. Wprowadź #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
6. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
Aby sprawdzić zewnętrzny numer z dostępem do programowania zdalnego:
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Wprowadź rozszerzenie #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć
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5.
6.

17

RESET USTAWIEŃ

17.1

RESET „CZARNEJ LISTY”
1.
2.
3.
4.
5.

17.2

INSTALACJA

17.3

17.4

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 955 #, poczekaj na komunikat „Enter setting”
Odłóż słuchawkę
RESET TABELI KODÓW ORAZ TABELI OPERATORÓW

1.
2.
3.
4.
5.

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 966 #, poczekaj na komunikat „Enter setting”
Odłóż słuchawkę
RESET TABELI DOZWOLONYCH NUMERÓW

1.
2.
3.
4.
5.
17.5

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 977 #, poczekaj na komunikat „Enter setting”
Odłóż słuchawkę
RESET KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

1.
2.
3.
4.
5.
17.6

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 944 #, poczekaj na komunikat „Enter setting”
Odłóż słuchawkę
RESET KLAS

1.
2.
3.
4.
5.
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4. Wprowadź 895 N #, poczekaj na komunikat „The setting is …”
N=
indeks numeru (0-9)
5. Wprowadź * aby kontynuować programowanie lub odłóż słuchawkę aby zakończyć

Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
Wprowadź * , poczekaj na komunikat „Enter programming number”
Wprowadź 988 #, poczekaj na komunikat „Enter setting”
Odłóż słuchawkę
RESET SYSTEMU

Funkcja ta powoduje reset wszystkich ustawień centrali do nastaw fabrycznych!!!
1. Podnieś słuchawkę, poczekaj na sygnał
2. Wprowadź *hasło główne #, poczekaj na sygnał wejścia w tryb programowania
3. Wprowadź *, poczekaj na komunikat „Enter programming number”
4. Wprowadź 999 #, poczekaj na komunikat „Enter setting”
5. Odłóż słuchawkę
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Zawartość opakowania:
1. Baza centrali nr ref. 1372/100
2. 1 rozszerzenie linii miejskiej nr ref. 1372/2
3. 4 rozszerzenia wewnętrzne nr ref. 1372/3
4. Zestaw śrub z kołkami rozporowymi
5. Płyta CD z oprogramowaniem SCAITERM2NET
6. Instrukcję

1

OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia dotyczące bezpiecznej instalacji, eksploatacji oraz utrzymania centrali.
 Centrala może być wyłącznie używana zgodnie z przeznaczeniem
 Producent nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wynikające z nieprawidłowej instalacji lub eksploatacji centrali
 Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi standardami
 Przed włączeniem zasilania upewnij się, że napięcie sieciowe wynosi 230 VAC
 Przed czyszczeniem urządzenia z kurzu zawsze odłączaj zasilanie
 Na linii zasilającej urządzenie powinny znajdować się odpowiednie zabezpieczenia oraz wyłączniki prądowe umożliwiające
natychmiastowe wyłączenie zasilania w awaryjnych sytacjach
 W celu naprawy urządzenia zawsze kontaktuj się z oficjalnym serwisem URMET
 Podświetlony symbol w trójkącie równobocznym oznacza obecność napięcia zasilającego
 Urządzenie należy montować w określonych w niniejszej instrukcji warunkach
 Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją
 Zainstaluj dodatkowe urządzenia ochronne na linię zasilającą oraz linie telefoniczne

W miarę możliwości staraj się unikać montowania centrali w bezpośredniej bliskości innych urządzeń elektrycznych, które mogą nie
spełniać norm kompatybilnościowych
 Nie narażaj urządzenia na kontakt z płynami, wilgocią oraz kurzem. Pokrywę centrali zdejmuj wyłącznie na czas instalacji
urządzenia. W normalnych warunkach pracy pokrywa musi być założona
 Opakowanie stanowi potencjalne zagrożenie, trzymaj je z dala od dzieci

2

BRAK ZASILANIA

Funkcje centrali są niedostępne w przypadku braku zasilania.
Rozmowy mogą być wykonywane oraz odbierane poprzez trzy linie miejskie (zasilanie z PSTN) odpowiednio na rozszerzeniach 41, 42 i 43.
Ustawienia centrali są przechowywane w wewnętrznej pamięci, zanik zasilanie nie powoduje utraty konfiguracji. Centrala powraca do
normalnej pracy jak tylko przywrócone zostanie zasilanie.
Zalecane jest zainstalowanie UPS w celu podtrzymania pełnej funkcjonalności centrali również w przypadku krótkotrwałego zaniku zasilania.
Zaleca się wybrać UPS o parametrach nie gorszych niż 200W lub 400VA.

3

INSTALACJA SYSTEMU

Wykonując instalację pamiętaj o następujących zasadach:
1.
Typy przewodów
Połączenia telefoniczne muszą być zrealizowane za pomocą sparowanych, powleczonych przewodów. Jeśli zdecydujesz się na
użycie przewodów wieloparowych, nie wykorzystuj przewodu telefonicznego do transmisji innych sygnałów. Zgodnie z
zaleceniami CE przewody należące do różnych systemów powinny biec w osobnych korytach.
2.
Długość połączeń
Maksymalna odległość między centralą a rozszerzeniami wynosi 500m
3.
Przekroje przewodów części domofonowej
Należy uwzględnić wymagania odnośnie przekrojów poszczególnych żył sygnałowych dla danego systemu domofonowego
4.
Odbiorniki
Można używać różnych typów telefonów, muszą one jednak posiadać odpowiednią homologację
5.
Ochrona linii telefonicznej
Instaluj ochronniki linii telefonicznej na wejściach centrali telefonicznej, jak również na liniach wewnętrznych biegnących poza
budynkiem oraz na liniach wewnętrznych podłączonych do urządzeń dodatkowo zasilanych z sieci 230 (Fax, Modem,
Automatyczna sekretarka, Telefony bezprzewodowe)
6.
Zabezpieczenie linii zasilającej
Zabezpieczenie linii należy podłączyć pod wejście PABX 230Vac.
Należy wykorzystywać zacisk uziemiający.
7.
Zasilanie
Korzystaj z odpowiednich tras kablowych oraz puszek montażowych
WAŻNE: Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia linii telefonicznych oraz elektrycznych.
Głównymi przyczynami interferencji między linią telefoniczna oraz zasilającą (mogących powodować nieprawidłową pracę lub zniszczenie
centrali) są:
 Przypadkowe zwarcia obydwu linii
 Oddziaływania elektromagnetyczne między blisko siebie ułożonymi przewodami
 Nagłe zmiany poboru prądu
 Wyładowania atmosferyczne
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W pokrywie (A) znajduje się okienko (D) z dwoma diodami diagnostycznymi:
 Dioda Zielona wskazuje obecność napięcia zasilającego
 Migająca czerwona dioda wskazuje wykonywanie operacji przez centralę

4.2

MONTAŻ NAŚCIENNY

UWAGA: Wymiary zewnętrzne oraz rozstaw i rozmieszczenie otworów mocujących centrali 1372/312 oraz centrali starszego typu 1332/528
są identyczne. Pozwala to na bezproblemowe wymienienie centrali na nowszą, bardziej funkcjonalną.
INSTALACJA Z DWOMA PUSZKAMI 1032/50 ORAZ JEDNĄ PUSZKĄ 1032/51
Jeśli centrala 1332/528 była zainstalowana przy pomocy puszek 1032/50 oraz 1032/51, obecna centrala zapewnia lepszy dostęp do przewodów
dzięki większym otworom. W tego typu instalacji, przewody zasilające 230 V muszą być wyprowadzone przez przelotkę w górnej części
centrali.

Dwie puszki muszą zostać połączone, zapewniając doprowadzenie przewodów telefonicznych i domofonowych. Trzecia puszka jest
wykorzystana do doprowadzenia przewodów zasilających 230 V.
 Połącz puszki za pomocą wsuwanych łączników
 Zainstaluj dwie puszki podtynkowe na wysokości 1,35m
 Przez lewą puszkę poprowadź przewody domofonowe, przez prawą puszkę przewody telefoniczne
 Przewody telefoniczne oraz domofonowe powinny biec osobnymi korytami
 Przewody zasilające muszę być wprowadzone przez osobną puszkę zamontowana powyżej
Zdejmij frontową pokrywę aby uzyskać dostęp do listw zaciskowych
Aby przykręcić centralę do ściany:
 Ustaw centralę, tak aby dolna krawędź była 30mm niżej od krawędzi puszek.
 Odznacz na ścianie otwory montażowe
 Wykonaj otwory, przyprowadź wszystkie przewody przez odpowiednie otwory, przykręć centralę do ściany
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Centralę należy montować w miejscach nie narażonych na wpływ warunków atmosferycznych.
Urządzenie może być montowane w dowolnej pozycji, domyślnie jednak w zestawie posiada uchwyt pozwalający na zawieszenie na ścianie.

OBSŁUGA

4

Wykonaj wszystkie potrzebne podłączenia linii telefonicznych, domofonowej oraz zasilanie
Zweryfikuj poprawność wszystkich podłączeń, załóż frontową pokrywkę (C) przykręcając śrubami. Załóż zaślepki.

INSTALACJA Z TRZEMA PUSZKAMI 503
Centrala może być zamontowana również przy wykorzystaniu trzech puszek 503.
Zamocuj trzy puszki podtynkowe w sposób pokazany na rysunku. Nie ma potrzeby ustawiania centrali specjalnie dokładnie względem puszek.

INSTALACJA PRZY UŻYCIU STANDARDOWYCH PUSZEK ELEKTRYCZNYCH:
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PODŁĄCZENIA

Urządzenia odbiorcze zaleca się podłączać przy wykorzystaniu 1 parowego, skręconego przewodu telefonicznego AWG 24. Długość przewodu
nie powinna przekraczać 500m. Przewody telefoniczne powinny być prowadzone w odległości co najmniej 20cm od przewodów elektrycznych
230 V.

WSTĘP

4.3
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przewód typu linka:
Małym wkrętakiem wciśnij zaczep znajdujący się nad otworem zaciskowym, wprowadź przewód, zwolnij zaczep.

PROGRAMOWANIE

OBSŁUGA

przewód sztywny:
Wciśnij przewód w dedykowany otwór zaciskowy:

Aby wyjąć przewód najpierw naciśnij zaczep:
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INSTALACJA INTERFEJSÓW I ROZSZERZEŃ
UWAGA: Montaż kart oraz wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu centrali!!!

5.1

INSTALACJA KART LINII MIEJSKICH NR REF. 1372/2

Włóż kartę w jeden z 3 portów. Podłącz przewód uziemiający.

ScaiTerm2Net
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OBSŁUGA

WSTĘP

5

W zależności od wybranego portu podłącz linie miejską do zacisków LU1, LU2 lub LU3.
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INSTALACJA KART ROZSZERZEŃ LOKALNYCH NR REF. 1372/3
WSTĘP

5.2
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Włóż kartę w jeden z 12 portów.

Podłącz odpowiednie lokalne linie telefoniczne w zaciski od DER1 do DER12 (rozszerzenie w 1 porcie: linia wewnętrzna DER1…).
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INTERFEJS USB/RS232 NR REF. 1372/50

WSTĘP

5.3
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OBSŁUGA

Włóż kartę w port.

RS232:
Komputer PC może być połączony z centralą za pomocą portu RS232, przewód RS232 należy podłączyć do zacisków GND-TX-RX-DTR-CTS
zgodnie z poniższą instrukcją:
Zaciski centrali
9 pinowa wtyczka żeńska
GND
pin 5
Tx
pin 3
Rx
pin 2
DTR
pin 4
CTS
pin 8

USB:
Komputer PC może być połączony z centralą za pomocą dołączonego przewodu USB. Aby podłączyć przewód USB do centrali należy
wysunąć zaślepkę.
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INTERFEJS IrDA NR REF. 1372/58
WSTĘP

5.4

ScaiTerm2Net

INSTALACJA

PROGRAMOWANIE

OBSŁUGA

Wsuń kartę w odpowiedni port.

Karta IrDA nie wymaga żadnych dodatkowych podłączeń.
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FILTR ADSL

Włóż kartę filtru ADSL w odpowiedni port.

ScaiTerm2Net

INSTALACJA

PROGRAMOWANIE

OBSŁUGA

WSTĘP

5.5

Aby podłączyć internetowy modem ADSL należy:
 Zainstalować filtr ADSL w odpowiednim porcie
 Podłączyć linię modemu ADSL pod zaciski MODEM



Zainstaluj kartę linii miejskiej w pozycji LU3!!!
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5.6
KARTY INTERFEJSÓW DOMOFONOWYCH:
4+N 1372/56; 1+N 1372/55; BIBUS 1372/54; DIGIVOICE 1372/53
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Włóż kartę w odpowiedni port:

KARTA INTERFEJSU DOMOFONOWEGO 4+N NR REF. 1372/56
Podłączenie systemu domofonowego oraz opcjonalnie 3 przekaźników normalnie otwartych ATT2, ATT3, ATT4:
 Podłącz pion domofonowy do odpowiednich zacisków (patrz schemat 13.1)
 Podłącz przekaźniki ATT2, ATT3, ATT4
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KARTA INTERFEJSU DOMOFONOWEGO 1+N NR REF. 1372/55
Podłączenie systemu domofonowego:
 Podłącz pion domofonowy do odpowiednich zacisków (patrz schemat 13.2)

KARTA INTERFEJSU DOMOFONOWEGO BIBUS NR REF. 1372/54
Podłączenie systemu domofonowego:
 Podłącz pion domofonowy do odpowiednich zacisków (patrz schemat 13.3)

KARTA INTERFEJSU DOMOFONOWEGO DIGIVOICE NR REF. 1372/53
Podłączenie systemu domofonowego:
 Podłącz pion domofonowy do odpowiednich zacisków (patrz schemat 13.4)

6

PRZEKAŹNIK ATT1

ScaiTerm2Net

Centrala posiada wbudowany jeden przekaźnik NO-NC. Parametry przekaźnika: max. napięcie 48Vac – max. prąd 1 Amper

7

PODŁĄCZENIE LINII ZASILAJĄCEJ

Zaleca się zainstalowanie na linii zasilającej centrali wyłącznika dwubiegunowego.
Zaleca się zainstalowanie na linii zasilającej filtrów sieciowych oraz urządzeń zabezpieczających (przykładowo ochronnik Urmet nr ref.
1332/85 oraz filtr Urmet nr ref. 1332/86)
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Telefon „Director2” oraz inne telefony wyposażone w panele LED np. StudioCL, TeamCL, EuroCL pokazują wykorzystanie sieci poprzez
wskazywanie aktywnych linii miejskich oraz wewnętrznych.
W zależności od typu wykorzystywanych telefonów należy ustawić przełącznik DATA:
 Dla telefonów StudioCL, EuroCL oraz TeamCL (maks. 3 sztuki) przełącznik w pozycji 1 (A)
 Dla telefonów Director2 Top oraz Director2 CL (maks. 8 sztuk) przełącznik w pozycji 2 (B)
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4 żyłowe podłączenie jest możliwe dla pierwszych 8 rozszerzeń DER1-DER8 oraz SE1-SE8
UWAGA: Ustawienie przełącznika DATA można zmieniać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu!!!

WSTĘP

PODŁĄCZENIE TELEFONU DIRECTOR2 ORAZ TELEFONU Z PANELEM LED

OBSŁUGA
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9

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO MUZYKI

Zewnętrzne źródło muzyki (słyszalnej w trakcie zawieszenia rozmowy) należy podłączyć pod zaciski:
 COM
masa
 IN
wejście
 +12V
zasilanie
Istnieje również możliwość regulacji głośności muzyki na centrali.
Aby wykorzystywać zewnętrzną muzykę należy centralę zaprogramować.

10

PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO WZMACNIACZA

Zewnętrzny wzmacniacz należy podłączyć pod zaciski:
 AMP
sygnał
 COM
masa
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ZEWNĘTRZNY PRZEŁĄCZNIK TRYBU DZIEŃ/NOC

Zewnętrzny przełącznik trybu dzień/noc należy podłączyć pod zaciski:
 G/N
 COM

OBSŁUGA

WSTĘP

11
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12

TESTOWANIE CENTRALI I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przy pierwszym uruchomieniu centrali należy sprawdzić:
1. Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić czy wszystkie karty są prawidłowo wsadzone w port, w razie potrzeby docisnąć je.
2. Przed włączeniem zasilania należy podnieść słuchawkę pierwszego rozszerzenia (41) i sprawdzić obecność sygnału linii miejskiej
3. Powtórzyć krok 2 dla rozszerzeń 42 i 43 dla pozostałych linii miejskich (LU2 i LU3)
4. Włączyć zasilanie, sprawdzić stan zielonej diody
5. Po kilku sekundach powinna zapalić się czerwona dioda, po chwili auto-testowania centrali dioda powinna zacząć migać
6. Przeprowadź test funkcyjny:
Podnieś słuchawkę i wprowadź
#900 uruchomi się diagnostyka centrali. Centrala będzie komunikować stan kolejnych parametrów:
Main power
1
OK
2
OK
3
OK
Line
1, 2, 3 (w zależności od liczby podłączonych linii miejskich)
Extension
41, 42, …, 52 (w zależności od liczby rozszerzeń)
Door phone
53, 54, 55, 56 (w zależności od liczby rozszerzeń domofonowych)
7. Podnieś słuchawkę w rozszerzeniu 41, sprawdź obecność sygnału centrali
8. Wprowadź 0, sprawdź czy zajęta zostanie linia miejska (identyczny ton jak w kroku 2)
9. Powtórz krok 8 dla pozostałych telefonów
10. Wprowadź wywołanie z domofonu, sprawdź czy wywołanie zostało przekierowane na telefony. Podnieś słuchawkę, sprawdź poziom
fonii, otwórz drzwi wprowadzając R35
11. Powtórz wywołania dla innych przycisków domofonu.
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SYSTEM Z INTERFEJSEM DOMOFONOWYM 1+N
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13.3
SYSTEM Z INTERFEJSEM BIBUS
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13.4
SYSTEM Z INTERFEJSEM DIGIVOICE
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13.5
SYSTEM Z MODEMEM ADSL
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1.
2.
3.
4.

1

Tabela programowania parametrów
Plan numerowy oraz tabela z kodami skróconymi
Tony sygnalizacyjne centrali
Typy dzwonków

TABELA PROGRAMOWANIA PARAMETRÓW
PAR.

FUNKCJA

ScaiTerm2Net

POLECENIA

USTAWIENIA

FABR.

H.

000900

Spis numerów centrali

*000*NUM#
*000*#
*000#

NUM=max 26 cyfrowy numer (mogący zawierać *, #,
flash)

brak

G

300

Nagrywanie komunikatów DISA

*300*N*
*300*N#

N=

1 nagraj komunikat 1
2 nagraj komunikat 2
1 odegraj komunikat 1
2 odegraj komunikat 2
3 odegraj komunikat PC
4 odegraj komunikat domyślny

brak

G

1-3 dla linii miejskich
0 dzień DISA pon-pt
1 noc DISA pon-pt
2 DISA sb-ndz
3 DISA dzika karta
Dwie cyfry
0 brak wiadomości
1 nagrany komunikat 1
2 nagrany komunikat 2
3 domyślny komunikat
4 komunikat PC

30

G

X=

3100 3133

Wybór linii dla komunikatów
DISA
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*31TX*AB#
*31TX*#
*31TX#

T=
X=

AB=

321323

Komunikat DISA dzikiej karty

*32T*X#
*32T*#
*32T#

T=
X=

1-3 dla linii miejskich
0 wył.
1 wł

0

G

331333

Dzwonki przed komunikatem
DISA

*33T*X#

T=
X=

1-3 dla linii miejskich
1 DISA po 1 dzwonku
2 DISA po 2 dzwonku
3 DISA po 3 dzwonku
4 DISA po 4 dzwonku
5 DISA po 5 dzwonku

2

G

340

Muzyka zawieszonej rozmowy

*340*X#
*340*#
*340#

T=
X=

1-3 dla linii miejskich
1domyślna
2 z PC
3 zewnętrzne źródło
4 nagrana telefonem

1

G

*341*N#
*341*X#

N=
X=

0 nagrywanie przez telefonu
0 odegraj muzykę nagraną telefonem
1 odegraj muzykę wgraną przez PC
2 odegraj domyślną muzykę

brak

G

341

Nagrywanie muzyki

350

Numer kierunkowy miasta

*350*nr kierunkowy#
*350*#
*350#

Numer kierunkowy twojego miasta, 4 cyfry

brak

G

351

Numer krajowy

*351*nr kierunkowy#
*351*#
*351#

Numer kierunkowy kraju, 4 cyfry

brak

G

360

Czas

*360*HH MM#
*360#

HH
MM

Godzina 00-23
Minuta 00-59

brak

G

362

Czas letni

*362* X #
*362 * #
*362#

X=

0 automatyczna zmiana wył
1 automatyczna zmiana czasu na letni

1

G

370

Data

*370*DD MM YY#
*370#

DD
MM
YY

Dzień 01-31
Miesiąc 01-12
Rok 00-99

390

Alarm

*390*EXT*HH MM #
*390*EXT* #
*390*EXT #

EXT
HH
MM

Rozszerzenie 41-52
Godzina 00-23
Minuta 00-59

82

G

99.99

D

400

Przypisanie rozszerzenia do klasy

*400*EXT*ABCD#
*400*EXT*#
*400*EXT#

EXT
A
B
C
D

Rozszerzenie 41-52
Klasa dla trybu dzień
Klasa dla trybu noc
Domofon – dzień
Domofon - noc

40104018

Klasy dla rozmów
wychodzących/przychodzących

*401X*ABCDEFGHIL
MN#
*401X*#
*401X#

X=

Klasy 0-8
A,B,C,D,… =0 off/1 on
Przychodzące, przekierowane
Przychodzące, DISA
Wychodzące, rozgłoszeniowe
Wychodzące, lokalne
Wychodzące, ograniczone lokalne
Wychodzące, krajowe
Wychodzące, ograniczone krajowe
Wychodzące, międzynarodowe
Wychodzące, ograniczone międzynarodowe
Wychodzące, do operatorów
Wychodzące, ograniczone do operatorów
Wychodzące, do sieci komórkowej

G

*402X*ABCDEF#
*402X*#
*402X#

X=

G

A
B
C
D
E
F

Klasy 0-8
A,B,C,… =0 off/1 on
Wywołanie 1 głosowe
Wywołanie 1 dzwonek
Wywołanie 2 głosowe
Wywołanie 2 dzwonek
Wywołanie 2 głosowe
Wywołanie 2 dzwonek

WSTĘP
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410

Przypisanie linii wychodzących do
rozszerzeń

*410*EXT*ABC#
*410*EXT*#
*410*EXT#

EXT
A
B
C

Rozszerzenie 41-52
Linia 1 off/on
Linia 2 off/on
Linia 3 off/on

111

G

420

Przypisanie linii przychodzących
do rozszerzeń

*420*EXT*ABC#
*420*EXT*#
*420*EXT#

EXT
A
B
C

Rozszerzenie 41-52
Linia 1 off/on
Linia 2 off/on
Linia 3 off/on

111

G

430

Podbieranie rozmów

*430*EXT*ABC#
*430*EXT*#
*430*EXT#

EXT
A
B
C

Rozszerzenie 41-52
Linia 1 off/on
Linia 2 off/on
Linia 3 off/on

111

G

83
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Klasy dla rozmów domofonowych
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

8888

Dodatkowe parametry rozszerzeń
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440

*440*EXT*ABCDEFGH#
*440*EXT*#
*440*EXT#

EXT
A

OBSŁUGA
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451 –
453

Parametry Linii

*45T*ABCDEFGH#
*45T*#
*45T#

T
A

B

C

D

E

F

G

H

461

Przekaźnik ATT1

*461*X#
*461*#
*461#

X=

84

Rozszerzenie 41-52
Natychmiastowe zajęcie
0 off
1 on
Czas rozłączenia
0 99ms
1 199ms
.. …
..….
8 899ms
Czas przycisku R
0 80ms
1 180ms
2 280ms
.. ….
.. ….
8 880ms
Ton ostrzegawczy
0 off
1 on
Przerwania
0 off
1 on
Dzienne wyciszenie dzwonka
0 off
1 on
Nocne wyciszenie dzwonka
0 off
1 on
Telefon
0 BCA
1 Director2
2 KTS

01011110

D

Linia miejska 1-3
Dzień DISA/Fax
0 Brak DISA/Fax
1 tylko Fax
2 tylko DISA
3 DISA/Fax
Noc DISA/Fax
0 Brak DISA/Fax
1 tylko Fax
2 tylko DISA
3 DISA/Fax
Sb-Ndz DISA/Fax
0 Brak DISA/Fax
1 tylko Fax
2 tylko DISA
3 DISA/Fax
Off/On
0 off
1 on
Linia prywatna
0 linia lokalna
1 linia prywatna
LCR off/on
0 off
1 on
Komunikat Fax
0 Brak
1 Ton
2 Please wait
Sterowanie przekaźnikiem ATT1
0 niedostępne
1 dostępne

00010010

G

1 bistabilny
2 800/1600ms

1

G

1

G

472 –
474

Czas aktywacji przekaźników
ATT2-ATT4

*47T*X#
*47T*#
*47T#

T=
X=

Przekaźniki 2-4
Czas aktywacji 1-9 sek

1

G

480

Czas flash

*480*X#
*480*#
*480#

X=

1 100ms
2 270ms
3 600ms
4 900ms

1

G

490

Czas rozmowy domofonowej

*490*X#
*490*#
*490

X=

Od 0 do 60 sek

10

G

500

Nie przeszkadzać

*500*EXT*X#
*500*EXT*#
*500*EXT#

EXT
X

Rozszerzenie 41-52
0 off/1on

0

D

501

Ustawienia funkcji nie
przeszkadzać

*501*EXT*I C1 C2 C3
L1 L2 L3#
*501*EXT*#
*501*EXT#

EXT

Rozszerzenie 41-52
I, C1,…L1,…=0 off/1 on
I wewnętrzne
C1,C2, C3 wyw. Domofo.
L1, L2, L3 linie miejskie

0000000

D

510

Przekierowanie natychmiastowe

*510*DES#
*510*#
*510#

DES

Numer rozszerzenia na które ma być
zrobione przekierowanie

brak

D

520

Przekierowanie czasowe

*520*DES#
*520*#
*520#

DES

Numer rozszerzenia na które ma być
zrobione przekierowanie

brak

D

530

Przekierowanie gdy zajęty

*530*DES#
*530*#
*530#

DES

Numer rozszerzenia na które ma być
zrobione przekierowanie

brak

D

540

Przekierowanie rozmowy na daną
linię miejską

*540*T#
*540*#
*540#

T

Linia miejska 0-3
0 dla pierwszej linii prywatnej

brak

D

541

Przekierowanie na numer zewn.

*541*NUM#
*541*#
*541#

NU

Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

550

Przekierowanie na zewnątrz

*550*EXT*T#
*550*EXT*#
*550*EXT#

EXT
T

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022
Linia miejska 0-3
0 dla linii prywatnej

brak

D

551

Przekierowanie na numer zewn.
Dostępne dla każdego rozszerzenia

*550*EXT*NUM#
*550*EXT*#
*550*EXT#

EXT
NU

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022
Maks. 26 cyfrowy numer

brak

D

560

Hot-line

*560*NUM#
*560*#
*560#

NU

Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

570

Ostrzeżenie skrzynki głosowej

*570*T#
*570*#
*570#

T

Linia miejska 0-3
0 dla pierwszej linii prywatnej

brak

D

571

Numer dla skrzynki głosowej

*571*NUM#
*571*#
*571#

NU

Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

580

Przekierowanie domofonu

*580*T#
*580*#
*580#

T

Linia miejska 0-3
0 dla pierwszej linii prywatnej

brak

D

581

Numer przekierowania domofonu

*571*NUM#
*571*#
*571#

NU

Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

582

Ustawienia przekierowania
domofonu

*582*C#
*582*#
*582#

C

Wywołanie 1, 2,3

1

D

583

Komunikat „Please wait” dla
przekierowania domofonu

*583*X#
*583*#
*583#

X=

0 off
1 on

0

G
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1 bistabilny
2 800/1600ms
3 nastawa czasowa 1-9sek
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600

Kod zajęcia linii

*600*X#
*600*#
*600#

X=

0 lub 9

0

G

610

Czas parkowania

*610*X#
*610*#
*610#

X=

0 – 300 sekund

90

G

620 –
621

Czasy przekierowania

*62X*czas#
*62X*#
*62X#

X
czas

0 –Czas1; 1 – Czas2
0-99sekund

25
25

D

630

Stacja operatorska

*630*EXT#
*630*#
*630#

EXT

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

brak

G

631

Wł/Wył Stacji operatorskiej

*631*X#
*631*#
*631#

X=

0 stacja operatorska wył.
1 stacja operatorska wł

0

D

632

Rozszerzenie odpowiedzialne za
bufor (komunikat o 80%
wykorzystaniu bufora)

*632*EXT#
*632*#
*632#

EXT

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

41

G

640

Rozszerzenie z automatyczna
sekretarką

*640*EXT#
*640*#
*640#

EXT

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

brak

G

650

Rozszerzenie z FAXem

*650*EXT#
*650*#
*650#

EXT

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

brak

G

663

Czas zajęcia linii zewnętrznej

*663*Czas#
*663*#
*663#

czas

1-99 sekund

4

G

681 683

Rozszerzenia z panelami
domofonowymi 1145/1

*68X*EXT#
*68X*#
*68X#

X
EXT

Indeks stacji domof. 1- 3
Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

brak

G

690

Ustawianie grup (7)

*690*EXT*XXXXXXX#
*690*#
*690#

EXT
X..X

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022
1 rozszerzenie należy do danej grupy
0 rozszerzenie nie należy do danej grupy

0000000

G

700

Wydruki i ostrzeżenia o buforze

*700*X#
*700*#
*700#

X=

0 wydruk: nie; ostrzeżenie:nie
1 wydruk: nie; ostrzeżenie:tak
2 wydruk: tak; ostrzeżenie:nie
3 wydruk: tak; ostrzeżenie:tak

0

G

703

Kasowanie nieodebranych

*703*EXT#

EXT

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

G

704

Kasowanie przychodzących

*704*EXT#

EXT

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

G

705

Kasowanie wychodzących

*705*EXT#

EXT

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

G

706

Kasowanie
przychodzących/wychodzących

*706*EXT#

EXT

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022

G

707

Stan bufora

*707#

708

Drukowanie ostatnich 3

*708*X#
*708*#
*708#

X

0 off
1 on

0

G

7110 –
7119

Tabela numerów aktywujących
przekaźnik

*711N*NUM#
*711N*#
*711N#

N
Num

Indeks 0-9
Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

760

Przełączanie tryb dzień/noc

*760*X#

X=

0 zewn, przełącznik
1 ręczny
2 automatyczny

1

G

761

Tryb nocny wł/wył.

*761*X#
*761*#
*761#

X=

0 wył
1 wł.

0

G

7620 –
7621

Tryb nocny - czas

*762X*start koniec#
*762X*#
*762X#

X=

0 pon-pt
1 sb-ndz
Format HH MM
Format HH MM

brak

G

X=

0 wył
1 wł.

1

G

763

Kod skrócony trybu nocnego

*763*X#
*763*#
*763#

764

Status centrali

*764#

Max. 1000 rozmów

Start
konie

D

N

86

C

000

G
WSTĘP

Linia miejskca 1-3
Trasowanie na interfejs 0 off/1 on
Trasowanie na inną linię jeśli interfejs zajęty
0 off/a on
Trasowanie na interfejs jeśli linia miejska
zajęta 0 off/1 on

771 773

Kody aktywująca trasowanie na
interfejs GSM

*77TX*NUM#
*77TX*#
*77TX#

T
X
Num

Linia miejska 1-3
0-1 indeks w tabeli
4 cyfrowy kod

3
brak

G

8000 –
8005

Dostępni operatorzy

*800N*Oper#
*800N*#
*800N#

N
Oper

0-5 (6 możliwych operatorów)
Od 4 do 5 cyfr cechujących operatora

brak

G

8010 –
8019

Kody 1 operatora

*801N*Kod#
*801N*#
*801N#

N=
Kod

0-9 indeks kodu
Do 4 cyfr

brak

G

8020 –
8029

Kody 2 operatora

*802N*Kod#
*802N*#
*802N#

N=
Kod

0-9 indeks kodu
Do 4 cyfr

brak

G

8030 –
8039

Kody 3 operatora

*803N*Kod#
*803N*#
*803N#

N=
Kod

0-9 indeks kodu
Do 4 cyfr

brak

G

8040 –
8049

Kody 4 operatora

*804N*Kod#
*804N*#
*804N#

N=
Kod

0-9 indeks kodu
Do 4 cyfr

brak

G

8050 –
8059

Kody 5 operatora

*805N*Kod#
*805N*#
*805N#

N=
Kod

0-9 indeks kodu
Do 4 cyfr

brak

G

8060 –
8069

Kody 6 operatora

*806N*Kod#
*806N*#
*806N#

N=
Kod

0-9 indeks kodu
Do 4 cyfr

brak

G

8110 –
8131

Sekwencyjne wywołania

*81TN*S*X1 X2-X12#
*81TN*S*#
*81TN*S#

T
N
S
X1X12

1-3 dla linii miejskich
0 dzień/1 noc
1-3 krok
1 rozszerzenie przypisanie
0 rozszerzenie nie przypisane

0 dla
wszystkich
rozsz.

G

8210 –
8231

Dzwonki wywołań sekwencyjnych

*82TN*S*R#
*82TN*S*#
*82TN*S#

T
N
S
R

1-3 dla linii miejskich
0 dzień/1 noc
1-3 krok
0 krok wykluczony
1-5 liczba dzwonków

0 dla
wszystkich
krokow

G

8410 –
8439

Czarna lista dla linii miejskich

*84TN*NUM#
*84TN*#
*84TN#

T
N
Num

1-3 dla linii miejskich
0-9 indeks numerów
Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

8590 –
8599

Generalna czarna lista

*859N*Num#
*859N*#
*859N#

N
Num

0-9 indeks numerów
Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

8610 –
8619

Przypisanie rozszerzeń do czarnej
listy

*861N*XXXXXXXXXX
XX#
*861N*#
*861N#

N
X

0-9 indeks numerów
0 rozszerzenie może dzwonić na numer N
1 rozszerzenie nie może dzwonić na numer N

1111
1111
1111

G

870

Zdalne sterowanie przekaźnikiem

*870*X#
*870*#
*870#

X=

0 wył
1 wł.

0

G

871

Rozpoznawanie Fax

*871*X#
*871*#
*871#

X=

0 wył
1 wł.

0

G

872

Aktywacja czarnej listy

*872*X#
*872*#
*872#

X=

0 wył
1 wł.

0

G

8800 –
8829

Numery dozwolone

*88XN*kod#
*88XN*#
*88XN#

X=

0 numery lokalne
1 numery krajowe
2 numery międzynarodowe
0-9 indeks
Maks 4 cyfrowy kod

brak

G

N=
Kod

87
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Automatyczne trasowanie na
interfejs GSM
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8950 –
8959

Numery z dostępem do
numerowania zdalnego

*895N*NUM#
*895N*#
*895N#

N=
Num

0-9 indeks numeru
Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

8960 –
8969

Numery alarmowe

*896N*NUM#
*896N*#
*896N#

N=
Num

0-9 indeks numeru
Maks. 26 cyfrowy numer

112, 113,
115, 118

G

8970 –
8979

Numery z możliwością zdalnego
sterowania przekaźnikiem bez
podawania hasła

*897N*NUM#
*897N*#
*897N#

N=
Num

0-9 indeks numeru
Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

8980 –
8989

Numery automatycznie
rozpoznawane jako fax

*898N*NUM#
*898N*#
*898N#

N=
Num

0-9 indeks numeru
Maks. 26 cyfrowy numer

brak

G

910

Wersja software

*910#

N

920

Data produkcji

*920#

G

930

Hasła dodatkowe

*930*EXT*Hasło#
*930*EXT*#
*930*EXT#

EXT
Hasł

Rozszerzenie 41-52 lub 011-022
4 cyfrowe hasło (bez *# flash)

2011 2022

D

940

Hasło główne

*940*Hasło#
*940*#
*940#

Hasł

4 cyfrowe hasło (bez *# flash)

1000

G

944

Reset czarnej listy

*944#

G

955

Reset Klas

*955#

G

966

Reset tabeli operatorów

*966#

G

977

Reset dostępnych numerów

*977#

G

988

Reset spisu numerów

*988#

G

999

Pełny Reset Centrali

*999#

G

2
LP.

PLAN NUMEROWY I TABELA KODÓW SKRÓCONYCH
KOD

OPIS

1

38

Podebranie

2

328

Dostęp do zewn. Wzmacniacza

3

2

Włączenie się do rozmowy

4

78

Konferencja

5

9

Przełączanie

6

30

Zarezerwuj

7

33

Flash w linii miejskiej

8

31

Parkowanie rozmowy

0

9

#641

Przechwytywanie połączenia przez FAX

10

34

Połączenie z panelem domofonowym

11

41

Rozszerzenie 1

12

42

Rozszerzenie 2

13

43

Rozszerzenie 3

14

44

Rozszerzenie 4

15

45

Rozszerzenie 5

16

46

Rozszerzenie 6

17

47

Rozszerzenie 7

18

48

Rozszerzenie 8

19

49

Rozszerzenie 9

20

50

Rozszerzenie 10

21

51

Rozszerzenie 11

22

52

Rozszerzenie 12

23

40

Ogólne dzwonienie

24

731

Grupa 1

25

732

Grupa 2

88

734

Grupa 4

28

735

Grupa 5

29

736

Grupa 6

30

737

Grupa 7

31

0

Zajęcie wolnej linii miejskiej

32

80

Zajęcie linii prywatnej

33

81

Zajecie 1 linii miejskiej

34

82

Zajęcie 2 linii miejskiej

WSTĘP

27

OBSŁUGA

Grupa 3

83

Zajęcie 3 linii miejskiej

36

#615

Kod zastępczy

37

#610

Ręczne połączenie dwóch linii miejskich

38

35

Otwarcie drzwi w trakcie rozmowy

39

36

Centrala dzwoni CCC

40

55

Przekaźnik 1

41

37

Przekaźnik 4

42

351

Otwarcie drzwi przekaźnikiem ATT2

43

352

Otwarcie drzwi przekaźnikiem ATT3

44

353

Otwarcie drzwi przekaźnikiem ATT4

45

#650

Sprawdzenie aktualnej godziny

46

#631

Przekierowanie domofony

47

#630

Wyłączenie przekierowania domofonu

48

#632

Zapytanie o przekierowanie domofonu

INSTALACJA

35

PROGRAMOWANIE

733

49

#671

Przekierowanie na linię prywatną

50

#670

Wyłączenie przekierowania na linię prywatną

51

#672

Zapytanie o stan przekierowania

52

#660

Wyłączenie przekierowania

53

#661

Przekierowanie na zewnątrz

54

#662

Zapytanie o stan przekierowania

55

#620

Wyłączenie oddzwaniania skrzynki głosowej

56

#621

Włączenie oddzwaniania skrzynki głosowej

57

#622

Zapytanie o oddzwanianie skrzynki głosowej

58

#623

Wyłączenie trybu nocnego

59

#624

Włączenie trybu nocnego

60

#625

Zapytanie o tryb nocny

61

320

Nie przeszkadzać wyłączone

62

321

Nie przeszkadzać włączone

63

322

Konfiguracja funkcji nie przeszkadzać

64

323

Monitoring pomieszczenia włączony

65

324

+hh mm: alarm; +99:wyłączony; +40 zapytanie

66

326

Natychmiastowe przekierowanie

67

325

Czasowe przekierowanie

68

327

Przekierowanie gdy zajęty

69

#627

Funkcja za mną

70

39

+od 000 do 099 wywołanie kodem skróconym w
spisie

71

#628

Zapytanie o tryb nocny centrali

72

#792

Oddzwanianie

73

#900

Tryb testowy

74

#901

Tryb testowy przekaźników

89
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3

Ton

Opis

Znaczenie

Sygnał gotowości

Dwutonowy, ciągły

Centrala gotowa do dzwonienia

Sygnał gotowości 2

2000ms/200ms/200ms/200ms

Aktywne funkcje „za mną”, „nie przeszkadzać”,
przekierowanie

Rozmowa przełączona

1000ms/4000ms/

Rozmowa przełączona na wybrane rozszerzenie

Zajętość

500ms/500ms

Rozszerzenie zajęte

Odrzucenie

100ms/100ms

Rozszerzenie ma podniesioną słuchawkę, rozmowa
zabroniona

Nieosiągalny lub
przeciążony

200ms/200ms

Systemowa niemożność realizacji połączenia

Potwierdzenie

100ms/100ms/100ms/100ms/100ms/1500ms

Wprowadzona wartość zaakceptowana

Ostrzeżenie

100ms/5000ms

Zewnętrzne wywołanie zajętego rozszerzenia

Ostrzeżenie domofonowe

100ms/100ms/100ms/6000ms
100ms/100ms/100ms/100ms/100ms/58000ms
100ms/100ms/100ms/100ms/100ms/100ms
100ms/5600ms

Wywołanie domofonowe (1) zajętego rozszerzenia
Wywołanie domofonowe (2) zajętego rozszerzenia
Wywołanie domofonowe (3) zajętego rozszerzenia

Przerwanie

200ms/200ms/200ms/1400ms

Uprawnione rozszerzenie przerywa trwającą rozmowę
wewnętrzną

Zawieszenie

200ms/200ms/200ms/3400ms

Rozmowa została zawieszona przez drugą strone

Konferencja

200ms/9800ms

Nawiązywanie rozmowy konferencyjnej

4
ScaiTerm2Net

TONY SYGNALIZACYJNE CENTRALI

RODZAJE DZWONKÓW
Dzwonek

Opis

Wewnętrzny

600ms/250ms/250ms/2900ms

Zewnętrzny

1000ms/4000ms

Oddzwanianie rozmowy
zawieszonej

1000ms/4000ms

Ogólne

600ms/250ms/250ms/2900ms

Zewnętrzne
przekierowanie

1000ms/4000ms

Domofon 1

250/500/250/500/250/3100ms

Domofon 2

250/500/250/500/250/500/250/2350ms

Domofon 3

250/500/250/500/250/500/250/500/250/1600ms

Rezerwacja

250/500/250/500/250/3900ms

90
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3
12
1
3
6
8

Zasilanie:
 zasilanie sieciowe
 Moc
 Wyjścia

230Vac ±10%
28VA
+3,3V +12V +24V (Vdc) 60Vac

System wybierania:
 DTMF
 Czas przycisku R

100 – 900ms

INSTALACJA

Generowane tony:
 425Hz ± 25Hz
 350Hz ± 15Hz

PROGRAMOWANIE

OBSŁUGA

Maksymalna konfiguracja centrali:
 linie zewnętrzne
 linie wewnętrzne
 pion domofonowy
 jednoczesne rozmowy zewnętrzne
 jednoczesne rozmowy wewnętrzne
 rozmowy zewn. wewn. i domof.

Linie wewnętrzne:
 Max. odległość do rozszerzeń
 Podłączenie odbiorników BCA
 Podłaczenie odbiorników systemowych

500m
2x0,6mm2
4x0,6mm2

Wymiar i waga
 Waga (ze wszystkimi kartami)
 Wymiar

1.650kg
231 x 218 x 55 (D x S x W)

Warunki pracy:
 Zakres temperaturowy
 Wilgotność

0o C- 40o C
20% - 80%
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INFORMACJE OGÓLNE

Centrala telefoniczna Agora2 może być konfigurowana z poziomu telefonu wewnętrznego jak również za pomocą aplikacji ScaiTerm2Net.
Zalecanym sposobem konfiguracji jest korzystanie z aplikacji ScaiTerm2Net, jest to sposób prostszy, bardziej przyjazny użytkownikowi i
intuicyjny. Jakkolwiek dobrze znać dokładnie funkcjonalność, możliwości oraz pojęcia opisane we wcześniejszym rozdziale poświęconym
tradycyjnemu programowaniu.

WSTĘP

1

3

Intel pentium® 200MHz
64 MB RAM
5MB wolnej przestrzeni na dysku
Karta graficzna SVGA
Myszka
Port RS232 lub USB
System operacyjny Microsoft Windows 95®, 98,2000, NT, XP lub nowszy
Karta LAN

INSTALACJA

UWAGA: Zaleca się zamknięcie wszystkich innych programów przed rozpoczęciem instalacji
UWAGA: W przypadku wykorzystywania przewodu USB konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie odpowiednich sterowników (dostępne
na płycie w folderze Driver).
Aby zainstalować aplikację:
1. Włóż płytę CD do napędu, wybierz Software\ PC Application\AgoraSetup01_00.exe
2. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami
Aby odinstalować aplikację:
W menu start wybierz Programs\Urmet Domus\Agora2\Uninstal ScaiTerm2Net lub wykorzystaj standardową procedurę Windows Dodaj/Usuń
programy.
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MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE
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2

OBSŁUGA

Centralę można podłączyć pod komputer za pomocą karty interfejsu USB/RS232, przewodu USB lub przewodu RS232.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Podłącz centralę do komputera odpowiednim przewodem. Uruchom program ScaiTerm2Net.
Pojawi się okno konfiguracyjne „ScaiTerm2Net – Configuration Mode” pozwalające na wybranie sposobu podłączenia centrali.

ScaiTerm2Net
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PROGRAMOWANIE

OBSŁUGA
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4

Istnieje możliwość bezpośredniego połączenia, połączenia poprzez sieć LAN oraz otworzyć zapisaną wcześniej na dysku konfigurację lub
stworzyć nowa konfigurację w trybie offline.
Po wybraniu bezpośredniego połączenia z centralą otworzy się nowe okno, w którym należy podać adres serwera oraz hasło. W zależności od
zakresu zmian konfiguracji jakie chcemy przeprowadzić możemy podać hasło główne albo dodatkowe.

UWAGA: Centrala może być podłączona do komputera poprzez RS-232 lub USB. Dla długich dystansów należy użyć RS-232. Jeśli musisz
wykorzystywać konwerter USB/RS-232 w przypadku niektórych konwerterów musisz zwrócić uwagę na szczegóły ustawień portu USB na
twoim komputerze.
W szczególności, po próbie połączenia możesz otrzymać następujący komunikat błędu:

Komunikat ten oznacza, że komputer nie jest w stanie nawiązać automatycznej łączności z PABX na ustawionym porcie i należy dokonać
połączenia ręcznego.
Kliknij OK, pojawi się okno konfiguracji portu „serial configuration”
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Istnieje teraz możliwość weryfikacji oraz ręcznego wyboru portu COM do którego podłączony jest konwerter. Jeśli po tej operacji pojawi się
następujący komunikat:

Po ustanowieniu połączenia, należy poczekać aż program w całości wczyta konfigurację. Można również narzucić ponowne wczytanie
konfiguracji w menu Communication\receive programming data.

ScaiTerm2Net

Po wczytaniu wszystkich parametrów, pojawi się główne okno aplikacji:

INSTALACJA

Naciśnij ponownie przycisk Connect, połączenie powinno zostać poprawnie zestawione.
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5

UŻYCIE APLIKACJI

5.1

MENU

W menu Communication mamy możliwość ustanowienia połączenia z PABX oraz wysyłania i odbierania ustawień.
UWAGA: Wszelkie zmiany parametrów dokonywane w programie muszą być zawsze wysłane do PABX za pomocą polecenia Send
programming data.

ScaiTerm2Net

INSTALACJA

PROGRAMOWANIE

OBSŁUGA

W menu Prints mamy możliwość wyboru wydrukowania planu numerowego, ogólnej konfiguracji, konfiguracji rozszerzeń, linii
zewnętrznych, domofonowej. Istnieje również możliwość wydruku spisu numerów (książki telefonicznej), tabeli z numerami telefonów
(alarmowych, zdalnego sterowania, czarnej listy …). Można również udostępnić drukowanie ciągłe ruchu telefonicznego centrali.

Za pomocą okna poniżej można wgrać do centrali nowe oprogramowanie, komunikaty, konfigurację LCR, muzykę zawieszenia rozmowy oraz
komunikaty DISA.
Sound reproduction połączy nas automatycznie z Windowsowym programem nagrywania dźwięku.
UWAGA: Muzyka oraz komunikaty DISA mogą być w formacie wav lub mp3. Max. długość ścieżki dźwiękowej może wynosić 15 sekund,
dłuższe nagrania będą automatycznie ucinane po pierwszych 15 sekundach.
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INSTALACJA

W menu konfiguracja Configuration jest możliwość zapisania ustawień PABX. Zapisana konfiguracja może być później wgrana i wysłana do
PABX. W ostatniej pozycji menu konfiguracyjnym znajduje się Configure application gdzie znajdziemy parametry odpowiadające za
drukowanie i używanie oprogramowania, w tym również zmiana ustawień językowych.
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PABX

W General switchboard settings mamy możliwość dokonania wszystkich możliwych ustawień ogólnych:
 W zakładce Dostępne Enables jest możliwość zdefiniwania typu muzyki zawieszenia (domyślna, z zewnętrznego źródła, wysłana
przez komputer, nagrana telefonem), prefixu lokalneg , głównego hasła centrali oraz prefixu krajowego.
 W zakładce Rozszerzenie specjalne Special extensions jest możliwość zdefiniowania takich rozszerzeń jak: stacja operatorska,
automatyczna sekretraka , Fax, modem, rozszerzenia skonfigurowane jako panele domofonowe (przykładowo panele systemu Entry
Guard 1145/1) , rozszerzenie które będzie informowane o przepełnieniu się bufora rozmów lub o braku zasilania przez ponad 48
godzin (konieczność zweryfikowania poprawności ustawionego w centrali czasu)

ScaiTerm2Net
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5.2



W zakładce Data and Time ustawiamy aktualna godzinę i czas. Jest również możliwość ustawienia automatycznej zmiany czasu na
letni.



W zakładce Timer ustawiamy parametry czasowe: czas parkowania, czasy funkcji DISA (Czas1- czas po którym DISA przekieruje
wywołanie do stacji operatorskiej; Czas2 – po upływie tego czasu i nie odebraniu rozmowy również przez stację operatorską DISA
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W zakładce Group/line numbering ustawiamy: kody wywołania, zajętość linii zewnętrznych i prywatnych, mamy wgląd w grupy
wywołania, numery wykorzystywany do wywołania grup oraz ich nazwy. Aby przypisać rozszerzenie do danej grupy należy wejść w
programowanie rozszerzeń.



Zakładka Printer/Log mamy możliwość aktywowania ciągłego wydruku ruchu telefonicznego w centrali (Form feed), włączenia
drukowania ostatnich 3 cyfr zapisywanych numerów (domyślnie wyłączone ze względu na ochronę prywatności) oraz zdecydowania
czy centrala ma ostrzegać o wypełnieniu bufora w 80%.
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odrzuci połączenie zwalniając linię). External line call trimer jest to czas rozmów na dwóch liniach zewnętrznych połączonych
przez centralę (przekierowanie na linię prywatnę, połaczenie dwóch rozmów zewnętrznych, zewnętrzne przekierowanie
domofonowe)
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Okno PABX Functions zawiera wszystkie możliwe właściwości centrali:

Zakładka Night service określa parametry trybu nocnego centrali: tryb przełączania (ręczny, automatyczny czy przez
przełącznik zewnętrzny). Jeśli ustawisz tryb ręczny lub automatyczny musisz dokonać dokładniejszych ustawień.
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W zakładce Private Line ustawiamy dostępne usługi linii prywatnej.



W zakładce Miscellaneous ustawiamy numer gorącej linii (numer wybierany automatycznie przez samo
podniesienie słuchawki i odczekanie 30 sek).
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W oknie Day/Night enable class jest możliwość podejrzenia i jeśli jest taka potrzeba zmiany struktury 9 dostępnych klas do których mogą być
przypisane poszczególne rozszerzenia (dzięki czemu możemy zróżnicować uprawnienia, przykładowo zblokować możliwość wykonywania
połączeń międzynarodowych niektórym telefonom). Dokładniejszy opis poszczególnych uprawnień znajduje się w rozdziale poświęconym
tradycyjnemu programowaniu z poziomu telefonu.
Poniższy zrzut ekranowy przedstawia uprawnienia klasy 7. Telefony przypisane do tej klasy będą mogły odbierać dowolne rozmowy,
wykonywać połączenia wychodzące na wszystkie numery lokalne, krajowe i komórkowe. Będą mogły również wykonywać połączenia
międzynarodowe ale tylko i wyłącznie na zdefiniowane w innym kroku zakresy numerów (przykładowo wyłącznie do wybranych krajów
europejskich).
Odnośnie wywołań domofonowych, telefony klasy 7 nie będą reagować na wywołania z pierwszego dzwonka domofonowego.
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Następne okno Reset pozwala na przywrócenie nastaw fabrycznych centrali, lub reset wybranych obszarów do ustawień domyślnych

Ostatnie okno to Hardware configuration pokazuje wykryte urządzenia.

Jeśli chcesz stworzyć konfigurację w trybie offline, bez podłączania się pod centralę i sczytywania konfiguracji, należy kliknąć ikonę „OKO”
lub zaznaczyć Display/Display all devices. Dzięki czemu program będzie pokazywał wszystkie możliwe do podłączenia urządzenia oraz
dawał możliwość ich konfiguracji.
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INTERFEJS DOMOFONOWY

ScaiTerm2Net

W oknie Door phone interface setup mamy możliwość ustawienia przekierowania wywołania domofonowego, zmienić czas rozmowy
domofonowej oraz skonfigurować pracę przekaźników (ATT1 wbudowany w centralę, ATT2, ATT3, ATT4 występujące na karcie interfejsu
domofonowego 4+n).
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5.3

Drugie okno Relay control panel pozwala na próbne sterowanie skonfigurowanymi wcześniej przekaźnikami, jak również wykonać test
zasilania.
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SPIS NUMERÓW, OPERATORZY ORAZ PREFIKSY

Następne okno pozwala na zarządzanie spisem numerów, dostępnymi zakresami numerów kierunkowych, uprawnionymi numerami
telefonicznymi (zarządzanie zdalne, zdalne sterowanie przekaźnikami, automatycznie rozpoznawanie faxu), zarządzanie czarną listę numerów
zabronionych.
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5.4

Pierwsze okno zawiera Spis numerów System directory dostępny dla wszystkich użytkowników 100 pozycyjny spis numerów.
Należy pamiętać o początkowym 0 poprzedzajacy numer lub innym kodzie zajmującym linię. Spis numerów również może być zapisany i
załadowany w późniejszym czasie.

Istnieje możliwość wyszukiwania numerów w spisie za pomocą indeksu, nazwy lub numeru kierunkowego.
Drugie okno Companies and prefixes pozwala na: ustawienie do 6 różnych operatorów oraz powiązanie ich z obsługiwanych przez danego
operatora zakresem numerów telefonicznych (pozwala to na obniżenie kosztów połączeń). Jeśli chcemy korzystać z tej funkcjonalności należy
pamiętać o odpowiednim powiązaniu rozszerzeń z klasami które posiadają aktywowaną tablicę operatorów.
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Podobne warunki są przedstawione w następnym oknie Enabled prefixes, które pozwala na określenie zakresów dostępnych prefiksów
(lokalne, krajowe, międzynarodowe) dotyczących rozszerzeń przypisanych do klasy uwzględniającej te ograniczenia.
Należy pamiętać aby nie korzystać z własnych prefiksów (lokalny i krajowy) podanych we właściwościach centrali PABX.

105

WSTĘP
OBSŁUGA
PROGRAMOWANIE
INSTALACJA
ScaiTerm2Net

W ostatnim oknie Telephone numbers jest możliwość ustawienia:

Numerów mogących dokonywać zdalnego programowania

Numerów alarmowych (zawsze dostępne numery, niezależnie do jakiej klasy należy dane rozszerzenie)

Numerów mogących zdalnie sterować przekaźnikami oraz monitorować pomieszczenia (funkcja CLI musi być aktywna)

Numerów automatycznie rozpoznawanych jako Fax (funkcja CLI musi być aktywna)

Zastrzeżonych numerów z czarnej listy wraz z przypisaniem rozszerzeń
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ZEWNĘTRZNE LINIE MIEJSKIE

ScaiTerm2Net

Klikając na daną linię pojawi się okno z 3 zakładkami.
Pierwsza zakładka Enables :ustawienia DISA oraz Faxu dla trybu dziennego, nocnego oraz weekendów. Istnieje również możliwość
udostępnienie/zblokowania linii oraz ustawienie linii jako linia prywatna. Można również aktywować funkcję LCR (Obniżenie kosztów
połączeń).
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Na przykładowym zrzucie ekranowym są podłączone dwie linie zewnętrzne.
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5.5
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Druga zakładka DISA pozwala na skonfigurowanie komunikatów DISA dla poszczególnych trybów (dzień/ noc/ weekend/ wakacje). Dla
każdej sytuacji można ustawić kombinację dwóch komunikatów (domyślny, wgrany przez PC oraz dwa wgrane bezpośrednio na centralę).
Ostatnie okienko pozwala na określenie po ilu dzwonkach ma pojawiać się zapowiedź DISA (domyślnie ustawione dwa dzwonki, aby centrala
na pewno zdążyła uzystać wszystkie informacje potrzebne do identyfikacji numeru - CLI).

Ostatnia zakładka pozwala na określenie czarnej listy zabronionych numerów dla danej linii.
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W zakładce Assign enable classes można przypisać danemu rozszerzeniu dostępne mu klasy połączeń telefonicznych oraz
domofonowych dla trybu dziennego oraz nocnego. Można również określić dostępne dla danego rozszerzenia linie miejskie dla
połączeń przychodzących oraz wychodzących, oraz dla jakich linii rozszerzenie będzie miało możliwość podbierania połączenia.
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Klikają na dane rozszerzenie pojawi się okno konfiguracyjne składające się z 4 zakładek.
 Zakładka General składa się z podstawowych informacji nt. rozszerzenia. Pozwala nadać nazwę, zmienić hasło dodatkowe,
udostępnić natychmiastowe zajęcie linii, dźwięk ostrzegawczy, zezwolić na przerwania rozmów wewnętrznych przez dane
rozszerzenie (Include), aktywować dzwonek w trybie dziennym oraz nocnym. Jest również możliwość zmiany długości impulsu
zakończenia rozmowy (clearing time), zmiany długości przycisku R, oraz określenia typu odbiornika (BCA, Director2). W ostatnim
okienku można ustawić alarm dla danego rozszerzenia.
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Na przykładowym zrzucie ekranowym są przedstawione dwa rozszerzenia lokalne, gdzie rozszerzenie 41 jest stacją operatorską a 42
automatyczna sekretarką.
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W zakładce Function znajdują się parametry wszystkich możliwych dla rozszerzenia funkcji. Można aktywować funkcję nieprzeszkadzać dla wybranych linii miejskich, skonfigurowaćprzekierowanie zewnętrzne na linię prywatną oraz przekierowanie na inne
rozszerzenie (natychmiastowe/podążaj za mną, gdy numer zajęty oraz czasowe).

ScaiTerm2Net
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W zakładce Call groups istniejee możliwość przypisania rozszerzenia do wybranych grup wywołań.

ScaiTerm2Net
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APLIKACJA LCR (LEAST COAST ROUTING)

Funkcja LCR polega na takim zarządzaniu przez centralę PABX połączeń wychodzących, aby koszt połączenia był najniższy (odbywa się to
poprzez analizowanie numeru adresata oraz wyboru optymalnej linii wychodzącej, bramki GSM lub operatora).
Wraz z centralą oprócz programu ScaiTerm2Net znajduje się również aplikacja ScaiTerm2LCR. Pozwala ona na utworzenie tabeli z
cennikami operatorów dla różnych typów połączeń. Tabela ta jest wykorzystywana przez aplikację do stworzenia pliku systemowego centrali,
dzięki czemu centrala kieruje ruchem wychodzącym w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć koszty tych połączeń.
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Z przykładowego zrzutu ekranowego wynika że, centrala w dni robocze (weekady) wszystkie rozmowy lokalne oraz krajowe będzie
realizowała poprzez Telecom, natomiast w sobotę oraz niedzielę poprzez Infostrada. Rozmowy międzynarodowe z kolei powiązane są z Tele2,
komórkowe z Wind. Do konfiguracji cennika oraz preferowanego w danym okresie operatora służy druga zakładka Configuration.

112

WSTĘP
ScaiTerm2Net

INSTALACJA

PROGRAMOWANIE

UWAGA: Jeśli używany jest interfejs GSM „Domus Cell” do dzwonienia na sieci komórkowe, należy linię na której jest zainstalowany
skonfigurować jako prywatną oraz wybierać ją kodem (8X) lub 80 (pierwsza wolna linia prywatna).

OBSŁUGA

W zakładce Configuration mamy możliwość wprowadzenia ceny za minutę połączenia dla każdego przedziału czasowego, dla każdego
możliwego rodzaju połączenia.
Istnieje możliwość zapisania konfiguracji w formacie *.lcc.
Dane odnośnie taryf operatorów muszą zostać wprowadzone przez użytkownika. Zaleca się, co miesięczne sprawdzenie i ewentualne
zaktualizowanie danych.
Po wprowadzeniu wszystkich cen należy kliknąć na ikonę sakwy lub wybrać Provider Table/Calculate Table. Program przeanalizuje, który z
operatorów oferuje w wybrane dni, w wybranych godzinach najniższe stawki kolorując odpowiednimi kolorami okno Time Slots.
Następnie należy zapisać utworzoną tabelę oraz wygenerować plik dla centrali (rozszerzenie *.lcr) wybierając ProviderTable/Save table for
PABX. Plik */lcr należy wysłać do centrali!!!
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W pakiecie znajduje się również program ScaiTerm2Lamp, pozwalający na monitorowanie w danym momencie aktywności centrali na liniach
zewnętrznych oraz wewnętrznych.





Górny pasek pokazuje wszystkie podłączone linie zewnętrzne oraz urządzenia (idąc od lewej mamy po kolei linie miejskie,
rozszerzenia, zewnętrzny wzmacniacz systemu rozgłoszeniowego, panele domofonowe). Urządzenia prowadzące rozmowę
podświetlane są na czerwono.
Duże, środkowe okno wyświetla listę trwających połączeń oraz ich czas.
Prawe okno pokazuje (o ile jest dostępny) numer rozmówcy.
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APLIKACJA PANELA LED

Aplikacja ta rozszerza sygnalizację dostępną w telefonach Director2.
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BUFOR, ZARZĄDZANIE LOGAMI

Zakładka zarządzająca historią połączeń Log management mamy możliwość przeglądania, wydrukowania oraz zapisywania do pliku
wygenerowanego ruchu telefonicznego centrali.
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INSTALACJA

Linii zewnętrznej
Rozszerzenia
Typ połączenia (przychodzące, wychodzące, nieodebrane)
Numer (również niepełny)
Przedział czasowy szukanej rozmowy
Czas rozmowy
Koszt rozmowy

ScaiTerm2Net









PROGRAMOWANIE

Listę wyników można również ograniczać poprzez dokładne określenie:

OBSŁUGA

Zakładka pozwala na wyświetlenie odebranych połączeń przychodzących, wychodzących, nieodebranych połączeń dla wszystkich lub
wybranego rozszerzenia. Wyniki można zapisać do pliku tekstowego lub wydrukować.
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KALKULACJA KOSZTÓW

Zakładka Calculate fees pozwala na wprowadzenie kosztów połączeń minutowych operatorów w celu obliczania kosztów wykonanych
połączeń i wyświetlenie ich w Logach połączeń.

UWAGA 2: Aby korzystać z kalkulacji kosztów w zakładce PABX/General należy podać numer kierunkowy centrali.
Aby wprowadzić koszty połączeń minutowych:
1. Wprowadź nazwę operatora oraz jego prefiks (np. 1033)
2. Wybierz żądaną opłatę (połączenie lokalne, międzynarodowe) lub stwórz własną (podaj nazwę i kliknij Add)
3. Ustaw odpowiednie prefiksy (np 00 dla rozmów międzynarodowych) lub zaznacz jakie prefiksy mają być wykluczone z kalkulacji
(zaznaczą się na czerwono na liście)
4. Wprowadź koszt połączeń dla odpowiednich godzin. Klikając na białym polu prawym przyciskiem można skopiować ustawienia dla
pozostałych dni. Nie określone ramy czasowe nie będą analizowane przy kalkulacji kosztów.

ScaiTerm2Net

INSTALACJA

PROGRAMOWANIE

OBSŁUGA

UWAGA 1: W kalkulacji kosztów nie jest uwzględniane pierwsze10 sekund po wprowadzeniu ostatniego numeru.
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