ABONENCKA
CENTRALA
TELEFONICZNA

CYFRA 200
INSTRUKCJA
OBS£UGI CENTRALI

ver.4.31

Oœwiadczenie producenta
dot. wspó³pracy centrala abonenckich z liniami ISDN BRA
Firma PLATAN oœwiadcza, ¿e w przypadku skonfigurowania linii ISDN BRA do
pracy w trybie punkt-punkt, bezwzglêdnie konieczne jest stosowanie
zakoñczenia abonenckiego NT bez wyposa¿eñ analogowych.
W trybie tym nie wolno równie¿ pod³¹czaæ ¿adnych innych urz¹dzeñ równolegle
do centrali PABX.
Gdy zalecenie to nie bêdzie przestrzegane, firma PLATAN nie bierze odpowiedzialnoœci za prawid³owe dzia³anie ³¹czy ISDN od strony linii miejskiej.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e wymóg ten wynika z istoty dzia³ania ISDN,
a nie z zastosowania centrali firmy PLATAN. Tryb racy punkt-punkt ustawiany jest
na centrali miejskiej i jest typowym ustawieniem do wspó³pracy z central¹ PABX.
Uwaga praktyczna 1: je¿eli posiadamy na danej linii ISDN wi¹zkê DDI z du¿ym
prawdopodobieñstwem oznacza to, ¿e mamy skonfigurowane ³¹cze jako punkt-punkt,
je¿eli otrzymaliœmy MSNy bêdzie to prawdopodobnie tryb punkt-wielopunkt.
Uwaga praktyczna 2: w niektórych zakoñæzeniach NT istnieje mo¿liwoœæ wy³¹czenia wyposa¿eñ analogowych, co nale¿y wykonaæ (zgodnie z opisem w instrukcji tego urz¹dzenia).
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Ostrze¿enia
Aby unikn¹æ problemów w eksploatacji centrali CYFRA 200 zalecane jest
zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ przed przyst¹pieniem do instalacji i u¿ytkowania centrali.
Nie wolno ingerowaæ w konstrukcjê b¹dŸ przeprowadzaæ samodzielnych
napraw. Dotyczy to w szczególnoœci dokonywania zmian zespo³ów i elementów.
Czynnoœci konserwacyjne lub naprawy centrali powinien wykonywaæ uprawniony
personel (instalator b¹dŸ serwis firmowy).

UWAGA!
Centrala mo¿e byæ wyposa¿ona w 2 (lub 4 dla wersji V224) akumulatory
bezobs³ugowe, ¿elowe 7 Ah/12V. Po okresie eksploatacji nie nale¿y ich wyrzucaæ,
lecz utylizowaæ w sposób zgodny z zaleceniami producenta akumulatorów.
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PLATAN Sp. z o.o.
81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2
tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01
www.platan.pl
e-mail: platan@platan.pl
Konsultacje techniczne i serwis (0-58) 555-88-88
Wszelkie prawa zastrze¿one
Sopot 08.07.2004
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1.

WSTÊP

Mi³o nam, ¿e wybrali Pañstwo oferowany przez nas produkt. Zakupiona
centrala jest nowoczesn¹ cyfrow¹ central¹ firmy PLATAN Sp. z o.o. Wysoka jakoœæ, du¿a liczba realizowanych funkcji i prostota obs³ugi, to g³ówne zalety oferowanej cetrali telefonicznej CYFRA 200. ¯yczymy pe³nego zadowolenia z dokonanego zakupu i pragniemy zapewniæ, ¿e zawsze jesteœmy gotowi s³u¿yæ fachow¹
pomoc¹ i informacj¹ odnoœnie naszych produktów.
Prosimy o uwa¿ne przeczytanie ca³ej instrukcji, gdy¿ dok³adna znajomoœæ
procedury instalacji mechanicznej i elektrycznej centrali uchroni przed wieloma
problemami. Dodatkowo szeroka znajomoœæ funkcji oferowanych przez centralê
pozwoli na pe³ne wykorzystanie jej mo¿lliwoœci i dostosowanie do potrzeb u¿ytkownika.
Niniejsza „Instrukcja obs³ugi centrali” opisuje:
-

wa¿ne cechy centrali;

-

budowê i procedurê instalacji centrali;

-

funkcje i us³ugi realizowane przez centralê, rozdzielone na po³¹czenia
przychodz¹ce i wychodz¹ce;

-

programowanie funkcji centrali z aparatu telefonicznego;

-

obs³ugê wyœwietlacza centrali;

-

obs³ugê aparatów systemowych i konsol oraz bramofonów;

Na koñcu instrukcji umieszczony jest wykaz wiêkszoœci funkcji centrali
w wersji skróconej.

Aktualn¹ informacjê na temat najnowszych zmian w programie centrali mo¿na znaleŸæ na naszej stronie internetowej
www.platan.pl w strefi dla serwisu.
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1.1. Przeznaczenie centrali
Cyfrowa centrala telefoniczna CYFRA 200 z taryfikacj¹ rozmów przeznaczona jest do pracy w firmach, zak³adach us³ugowych, wiêkszych hotelach, pensjonatach, czyli wszêdzie tam gdzie z wielu linii miejskich (analogowych lub cyfrowych) korzysta du¿a grupa u¿ytkowników.
Podstawowym zadaniem centrali jest realizacja po³¹czeñ pomiêdzy abonentami wewnêtrznymi oraz miêdzy abonentem wewnêtrznym a abonentem zewnêtrznym.
Centrala CYFRA 200 wyposa¿ona jest jednak w szereg dodatkowych funkcji us³ugowych, które pozwalaj¹ na ³atwe dostosowanie centrali do takiej obs³ugi
ruchu telefonicznego, by spe³niaæ wszystkie wymagania u¿ytkownika.
Centrala CYFRA 200 pozwala na rejestrowanie i taryfikowanie rozmów.
Dziêki tej funkcji mo¿liwe jest okreœlenie op³at za zrealizowane po³¹czenia telefoniczne i to dla ka¿dego aparatu (lub linii miejskiej) oddzielnie. Ta szczególnie u¿yteczna funkcja umo¿liwia bezkonfliktowe rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych pomiêdzy u¿ytkownikami. Taryfikacja umo¿liwia uzyskanie informacji o numerze telefon, z którego zrealizowano po³¹czenie, czasie trwania rozmowy, op³acienale¿nej za rozmowê. Informacje o przeprowadzonych rozmowach mog¹ byæ
odczytywane bezpoœrednio z wyœwietlacza, drukowane na drukarce pod³¹czonej
do centrali lub przegl¹dane i drukowane za poœrednictwem komputera.

Centrala CYFRA 200 przechowuje (równie¿ w przypadku
zaniku zasilania) zaprogramowane parametry oraz dane
o zrealizowanych rozmowach.
Istotn¹ zalet¹ centrali jest mo¿liwoœæ zaprogramowania (dla ka¿dego abonenta wewnêtrznego oddzielnie) tzw. „uprawnieñ”. Pozwala to m.in. na udostêpnienie b¹dŸ zablokowanie danego aparatu dla po³¹czeñ wychodz¹cych (ca³kowicie
lub tylko to ustalonych numerów), automatyczne przydzielenie okreœlonej linii telefonicznej dla rozmów przychodz¹cych i wychodz¹cych, pod³¹czenie modemu,
faxu, bramek GSM, automatycznej sekretarki, bramofonów i dzwonka szkolnego.
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1.2.

Podstawowe dane techniczne centrali CYFRA 200

·

Iloœæ wyposa¿eñ ³¹czy- max 224; (w wersji V120 max. 120 portów);

·

d³ugoœæ linii abonenta wewnêtrznego max 1000 m (opornoœæ pêtli
abonenckiej max 800 Ohm);

·

³¹cza linii miejskiej - oddzielone galwanicznie z wielostopniowym
zabezpieczeniem przepiêciowym i nadpr¹dowym;

·

³¹cze linii abonenckiej - z zabezpieczeniem
i nadpr¹dowym;

·

po³¹czenia aparatów telefonicznych - lini¹ dwu¿y³ow¹ (1 para);

·

aparaty abonenckie - standardowe z tarcz¹ numerow¹ lub klawiatur¹;

·

apartaty systemowe- do 12 szt.;

·

wybieranie - impulsowe/tonowe;

·

pr¹d w linii abonenta 18-35 mA;

·

napiêcie sygna³u wywo³ania - 60 Vpp/ 50 Hz;

·

sygna³ zg³oszenia - ci¹g³y 350 + 440 Hz;

·

komutacja sygna³u poprzez bezblokadowe cyfrowe pole komutacyjne;

·

programowanie - zabezpieczone 8-cyfrowym kodem, indywidualnym dla
ka¿dej centrali;

·

podtrzymanie zaprogramowanych parametrów przy zaniku napiêcia
zasilania;

·

praca awaryjna przy zaniku napiêcia sieciowego (zasilanie akumulatorowe
4x 7Ah/12V lub 2x 7Ah/12V dla wersji V120);

·

mo¿liwoœæ pod³¹czenia faxu, automatycznej sekretarki, bramofonów;

·

automatyczny transfer sygna³u FAX z ka¿dej LM niezale¿nie;

·

mo¿liwoœæ pod³¹czenia modemu serwisowego lub komputera PC poprzez
RS 232 (interfejs szeregowy);

·

mo¿liwoœæ pod³¹czenia drukarki przez z³¹cze szeregowe (RS 232) lub
równoleg³e (CENTRONICS);

·

bezpoœrednie wybieranie numerów wewnêtrznych (DISA);

·

7-poziomowa MultiDISA, umo¿liwiaj¹ca prze³¹czanie pomiêdzy
poszczególnymi poziomami zapowiedzi g³osowych (tzw. infolinia);

przepiêciowym
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·

komunikaty s³owne nagrywane przez u¿ytkownika (max 8 zapowiedzi);

·

4 melodie dla po³¹czeñ oczekuj¹cych;

·

wyjœcie i wejœcie zewnêtrznego sygna³u audio;

·

integracja centrali z sieciami komputerowymi - wspó³praca z programem
CTI;

·

funkcja wyboru najtañszego po³¹czenia - LCR;

·

CLIP (FSK) na analogowych portach wewnêtrznych;

·

zdalne sterowanie central¹ w sieci LAN za pomoc¹ protoko³u TCP/IP;

·

iloœæ pamiêtanych w buforze rozmów - do 11000;

·

napiêcie zasilania 230V / 50 Hz;

·

pobór mocy max 60 VA;

·

wymiary:

14
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1.3. Warunki eksploatacyjne
W celu zapewnienia prawid³owej pracy centrali CYFRA 200 nale¿y spe³niæ
nastêpuj¹ce warunki:
•
•
•
•

temperatura otoczenia od + 5oC do + 30oC;
dopuszczalna wilgotnoœæ wzglêdna powietrza od 20% do 90 %, brak
kondensacji pary wodnej;
zasilanie 230V, +5%, -10%, 50 Hz;
pomieszczenie utrzymywane w czystoœci, niezapylone i bez emisji œrodków
chemicznych.

1.4. Zabezpieczenia
Centrala CYFRA 200 jest zabezpieczona przed przepiêciami. Na wejœciu
ka¿dej linii miejskiej zastosowano ochronniki ( m.in. odgromniki i wary-story),
które w przypadku wyst¹pienia przepiêcia (np. wy³adowanie atmo-sferyczne) przejmuj¹ na siebie czêœæ energii, zabezpieczaj¹c obwody wejœciowe centrali przed uszkodzeniem. Obwody linii wewnêtrznych zabezpieczone s¹ warystorami.
Poszczególne obwody zespo³u zasilaj¹cego zabezpieczone s¹ bezpiecznikami o
wartoœciach:
·
·
·
·

obwód pierwotny transformatora sieciowego
obwód wtórny ( ~ 32V)
obwód wtórny ( ~ 48V)
obwód wyjœciowy zasilacza

-

0,5 A
3,15 A
0,8 A
3,15 A

Producent zaleca dodatkowe zabezpieczenie linii miejskich i ew. zewnêtrznych linii abonenckich ochronnikami przepiêciowymi np. typu OA-1.
Ochronnik przepiêciowy to dodatkowe zabezpieczenie instalowane na linii telekomunikacyjnej zabezpieczaj¹ce j¹ przed indukowaniem napiêæ udarowych.
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Uderzenie pioruna w bliskiej odleg³oœci od linii
telekomunikacyjnej zawieszonej nad ziemi¹ mo¿e zaindukowaæ
w niej napiêcie o chwilowej wartoœci nawet do 200 kV.

Cenrala powinna byæ uziemiona!!!
Koniecznym warunkiem zabezpieczenia centrali CYFRA 200
przed przepiêciami jest poprawnie wykonane uziemienie.
Uszkodznia centrali CYFRA 200 spowodowane przepiêciami
nie s¹ objête gwarancj¹, nawet jeœli zainstalowane zosta³y
ochronniki abonenckie.

Zaleca siê by centralê CYFRA 200 pod³¹czyæ do gniazdka
sieciowego 230V za poœrednictwem filtru przeciwzak³óceniowego z zabezpieczeniem przepiêciowym (np. F-506).
Przed zdjêciem obudowy nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazda sieciowego.
Zaleca siê by centrala CYFRA 200 pod³¹czona by³a do komputera tylko na czas jej konfiguracji i odbioru informacji bilingowych.
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2.

WYKAZ SYGNA£ÓW AKUSTYCZNYCH

W trakcie u¿ytkowania centrali CYFRA 200 dostêpne s¹ nastêpuj¹ce sygna³y akustyczne:

2.1. Sygna³y informacyjne z centrali
Sygna³y informacyjne, które mo¿na us³yszeæ w s³uchawce mikrotelefonu
podczas korzystania z us³ug centrali CYFRA 200 to:
• sygna³ zg³oszenia centrali - sygna³ ci¹g³y po podniesieniu mikrotelefonu
informuj¹cy o gotowoœci centrali do obs³ugi u¿ytkownika;

• sygna³ zajêtoœci - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy o zajêtoœci linii
lub abonenta, do którego dzwonimy;
• sygna³ nieosi¹galnoœci - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy o braku
mo¿liwoœci zrealizowania danego po³¹czenia np. z powodu przekroczenia
przyznanych uprawnieñ:
• sygna³ potwierdzenia - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy o przyjêciu do realizacji zamówionego zlecenia;
• sygna³ kontunuacji - pojedyncze impulsy sygna³owe;
• sygna³ w trybie przekazywania - melodia lub zapowiedŸ s³owna
w zale¿noœci od ustawienia w programie Di 200 w oknie Uprawnienia LM.
• zwrotny sygna³ wywo³ania - okresowy sygna³ przerywany w rytm
dzwonienia telefonu u abonenta docelowego w momencie oczekiwania na
podniesienie mikrotelefonu przez tego abonenta;
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2.2. Sygna³y wywo³ania
Sygna³y wywo³ania abonenta s¹ to sygna³y dzwonków aparatów telefonicznych abonentów centrali. DŸwiêk dzwonka zale¿y od rodzaju wywo³ania abonenta
przez centralê. Rytmy dzwonków konfiguruje siê w programie komputerowym Di200
(patrz: „Instrukcja obs³ugi programu Di200”). Poni¿ej przedstawiono domyœlne
(standardowe) ustawienia dzwonków:
• dzwonek z linii wewnêtrznej - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy
o po³¹czeniu przychodz¹cym z linii lokalnej:
_--_------________________
• dzwonek z linii miejskiej - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy
o przychodz¹cym po³¹czeniu lini¹ miejsk¹:
__--------________________
• dzwonek alarmu
_--_--_--________________
• dzwonek z DISA - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy o przychodz¹cym po³¹czeniu lini¹ miejsk¹ pracuj¹c¹ w trybie DISA.
_--___--___--____________
• dzwonek z bramofonu - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy o przychodz¹cym po³¹czeniu lini¹ miejsk¹ pracuj¹c¹ w trybie DISA.
__------__--______________

Dla telefonów systemowych w programie Di200 mo¿na zdefioniowaæ inne sygna³y wywo³ania.

Aparaty DECT oraz ISDN mog¹ posiadaæ inne sygna³y dzwonków ni¿ sygna³y opisane wy¿ej.
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3.

BUDOWA CENTRALI CYFRA 200
3.1. Rozmieszczenie modu³ów w centrali CYFRA 200
Centrala CYFRA 200 dostêpna jest w dwóch wykonaniach:

-

CYFRA 200 (V120) ; wersja 120 portów
CYFRA 200 (V224) ; wersja 224 porty

W obu wykonaniach centrala przystosowana jest do zawieszania na œcianie
i ma budowê modu³ow¹.
Górn¹ czêœæ centrali zajmuje blok zasilania sieciowego i awaryjnego wraz
z modu³em wyœwietlacza, w œrodkowej czêœci centrali znajduje siê blok elektroniki, w dolnej czêœci obudowy centrali znajduje siê prze³¹cznica z modu³ami zabezpieczeñ liniowych i akumulatorami zasilania awaryjnego.
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Modu³ wy³¹cznika zasilania (od³¹cza zasilanie sieciowe i awaryjne)
Blok zasilania
sieciowego
i awaryjnego
Modu³ wyœwietlacza

Modu³ sygna³owy
(Rs 1-3,
Centronics,
wejœcie Audio,
wyjœcie Audio )

Blok elektroniki

Blok prze³¹cznicy
( z zabezpieczeniami
linii miejskich
i wewnêtrznych )
wraz z zasilaniem
awaryjnym
(akumulatory)

Miejsce uziemienia
centrali DCT 200

Rozmieszczenie
bloków
i modułów
w centrali
DCT200
200(V120)
(V120)
Rozmieszczenie
bloków
i modu³ów
w centrali
CYFRA

20
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Modu³ wy³¹cznika zasilania
(od³¹cza zasilanie sieciowe i awaryjne)
Blok zasilania
sieciowego i awaryjnego

Blok elektroniki

Modu³ wyœwietlacza

Blok prze³¹cznicy
( z zabezpieczeniami
linii miejskich
i wewnêtrznych )
wraz z zasilaniem
awaryjnym
(akumulatory)

Modu³ sygna³owy
(Rs 1-3,
Centronics,
wejœcie Audio,
wyjœcie Audio )

Miejsce uziemienia
centrali DCT 200

Rozmieszczenie bloków i modu³ów w centrali CYFRA 200 (V224)
Rozmieszczenie bloków i modułów w centrali DCT 200 (V224)
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3.2. Pod³¹czenie urz¹dzeñ zewnêtrznych do centrali
CYFRA 200

CENTRALA TELEFONICZNA DCT 20 0
0
I

L ni i e m i e sj ki e

Z a si l an i e

L ni i e w ew nę t rz ne
P ra ca n o cn a
P ra ca w e e ke n d ow a
S i e ć / B a et ri a

4 - 32 linie miejskie
8 - 192 linie wewnętrzne

R

komputer i modem użytkownika

komputer serwisowy
aparaty pośredniczące z konsolami

urządzenie przywoławcze (pagging)

aparaty telefoniczne (pulsowe)
bramofony wraz z ryglami
modem serwisowy

aparaty telefoniczne (tonowe)
zewnętrzne źródło dźwięku
(Wej. Audio)

automatyczne sekretarki

drukarka RS
lub CENTRONICS
faxy
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wzmacniacz radiowęzłowy
(Wyj. Audio)
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3.3. Wspó³praca centrali z urz¹dzeniami zewnêtrznymi
Centrala CYFRA 200 standardowo wyposa¿ona jest w nastêpuj¹ce gniazda
do wspó³pracy z urz¹dzeniami zewnêtrznymi:

-

Komputer PC
wtyk DB09 (RS232); razem z central¹ dostarczany jest kabel po³¹czeniowy
o d³ugoœci 6m wraz z wersj¹ instalacyjn¹ programu komputerowego Di200
Modem serwisowy lub Komputer PC
wtyk DB09 (RS232); razem z central¹ dostarczany jest modem zewnêtrzny
(33,6 kbps) oraz kabel po³¹czeniowy o d³ugoœci 3m
Drukarka ze z³¹czem szeregowym (RS232)
wtyk DB09 (RS232);

Do centrali CYFRA 200 mo¿na pod³¹czyæ drukarkê ze z³¹czem szeregowym. W drukarce nale¿y ustawiæ nastêpuj¹ce parametry transmisji (sposób ich ustawienia zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi drukarki):
·
prêdkoœæ transmisji 4800 bodów,
·
8 bitów danych (bez bitu parzystoœci),
·
parzystoœæ ignorowana,
·
80 znaków w wierszu,
·
CR —> CR + LF,
·
druk normalny.
23
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Mo¿liwe jest pod³¹czenie do centrali ma³ej drukarki termicznej KAFKA 1
produkcji polskiej.
KABEL PO£¥CZENIOWY POMIÊDZY DRUKARK¥ KAFKA 1
A CENTRAL¥ CYFRA 200

wtyk WM 560
5

1

RXD

C9 - gniazdo

DTR

3

GND
DRUKARKA KAFKA

CYFRA200
DCT200

-

Drukarka równoleg³a (CENTRONICS)
gniazdo DB25 (CENTRONICS);
Do centrali CYFRA 200 mo¿na pod³¹czyæ kablem CENTRONICS dowoln¹
drukarkê ze z³¹czem równoleg³ym

-

Wejœcie AUDIO
gniazdo CINCH;
Do centrali CYFRA 200 mo¿na pod³¹czyæ dodatkowe zewnêtrzne Ÿród³o
dŸwiêku (np. radio), u¿ywane np. w trybie przekazywania po³¹czeñ

-

Wyjœcie AUDIO
gniazdo CINCH;
Do do³¹czenia np. wzmacniacza radiowêz³owego (przekazywanie
komunikatów)

24
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KABEL PO£¥CZENIOWY MODEM - CENTRALA CYFRA 200
Kabel po³¹czeniowy nr K 497

Kabel po³¹czeniowy nr K 498

Do po³¹czenia modemu z central¹ nie nale¿y u¿ywaæ kabla
interfejsu DI 2/8/II.
25
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KABEL PO£¥CZENIOWY KOMPUTER - CENTRALA CYFRA 200
Kabel po³¹czeniowy nr K 499

Kabel po³¹czeniowy nr K 500

Do po³¹czenia komputera PC z central¹ mo¿na u¿ywaæ
kabla interfejsu DI 2/8/II.
26
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DRUKARKA ZE Z£¥CZEM SZEREGOWYM (RS 232)
Przy wspó³pracy z programem hotelowym Hotel-TK (od ver. 2.51) nale¿y
ustawiæ wydruk w formie linijki dla abonentów rozliczanych (pokoje).
W programie Hotel -TK nale¿y ustawiæw³aœciw¹ centralê oraz parametry
transmisji 9600, n, 8, 1.
Kabel po³¹czeniowy pod³¹czamy do cenrali do z³¹cza Drukarka ze z³¹czem
szeregowym.
Schemat kabla po³¹czeniowego:
Komputer
z³¹cze DB09
2
3
7
5

Centrala CYFRA 200
z³¹cze DB09
<------------------------------------->
<------------------------------------->
<------------------------------------->
<------------------------------------->

3
2
1
5
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4.

INSTALACJA CENTRALI
4.1. Uwagi ogólne

Przed przyst¹pieniem do instalacji centrali nale¿y wykonaæ szczegó³owy
projekt systemu ³¹cznoœci jaki ma byæ zrealizowany z wykorzystaniem centrali
CYFRA 200. Projekt nale¿y opracowaæ w uzgodnieniu i akceptacji przysz³ego U¿ytkownika, uwzglêdniaj¹c:

•
•
•
•
•
•
•

miejsce monta¿u centrali;
rodzaje kabli i sposób ich po³o¿enia;
liczbê i typy linii miejskich z uwzglêdnieniem wymagañ na ewentualne dodatkowe wyposa¿enia;
liczbê linii abonenckich i numeracjê abonentów;
które linie wymagaj¹ instalacji zabezpieczeñ przeciw-przepiêciowych
i odgromowych;
usytuowanie stanowiska operatorskiego oraz iloœæ i ustytuowanie aparatów
systemowych;
podstawowe dane konfiguracyjne (programowania centrali CYFRA 200)-organizacja ruchu wychodz¹cego i przychodz¹cego, uprawnienia
abonentów, tryby pracy centrali i wiele innych informacji.
Etapy czynnoœci instalacyjnych centrali CYFRA 200:

•
•
•

monta¿ mechaniczny;
monta¿ elektryczny (energetyczny i teletechniczny);
programowanie centrali (konfigurowanie).
Programowanie centrali CYFRA 200 odbywa siê przy pomocy komputera z zainstalowanym programem narzêdzowym
Di200. Opis programu i instrukcja programowania
centrali zawarta jest w „Instrukcji obs³ugi programu Di200”.
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4.2. Monta¿ mechaniczny centrali CYFRA 200
Centrala CYFRA 200 przeznaczona jest wy³¹cznie do monta¿u na œcianie.
Œciana, na której ma byæ zamontowana centrala musi utrzymaæ jej ciê¿ar (patrz
rozdzia³: Podstawowe dane techniczne centrali CYFRA 200).
W celu trwa³ego i pewnego zamocowania centrali nale¿y wykorzystaæ wkrêty
oraz specjalne zaczepy dostarczone przez producenta wraz z central¹. Rozmieszczenie otworów pod zaczepy mocuj¹ce nale¿y wykonaæ zgodnie z dostarczonym
szablonem.
W celu zapewnienia prawid³owej pracy centrali CYFRA 200, pomieszczenie, w którym montowana bêdzie centrala, powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

•
•
•
•

temperatura otoczenia od +50C do +300C;
dopuszczalna wilgotnoœæ wzglêdna powietrza od 20% do 90 %, brak
kondensacji pary wodnej;
zasilanie 230V, +5% -10%, 50Hz;
pomieszczenie utrzymywane w czystoœci, niezapylone i bez emisji
œrodków chemicznych.
Je¿eli konieczne jest zastosowanie przed³u¿acza sieciowego,
proponujemy u¿ycie atestowanego przed³u¿acza z filtrem przeciwzak³óceniowym.

30

ver. 4.31

INSTALACJA CENTRALI
4.3. Monta¿ elektryczny centrali CYFRA 200
UZIEMIENIE CENTRALI
W pierwszej kolejnoœci wykonywanych pod³¹czeñ, nale¿y
uziemiæ centralê.
Odpowiednia jakoœæ uziemnienia jest niezwykle wa¿na ze wzglêdu na pe³nione funkcje i powinna podlegaæ szczegó³owej ocenie wykonanej przez osobê
uprawnion¹. B³êdna, pobie¿na ocena mo¿e powodowaæ bardzo powa¿ne w skutkach nastêpstwa (pora¿enie pr¹dem elektrycznym, uszkodzenie centrali, itp.).

CYFRA 200

Powy¿szy przyk³ad stanowi jedynie zalecenie. D³ugoœæ prêta
uziemiaj¹cego i g³êbokoœæ jego wkopania zale¿ne s¹ od rodzaju i sk³adu gleby.
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Instalacja uziemiaj¹ca powinna byæ wykonana przewodem o œrednicy min.
4 mm2. Metalowy prêt uziemniaj¹cy o d³ugoœci minimum 0,5m powinien byæ zakopany na g³êbokoœæ nie mniejsz¹ ni¿ 0,5m.
Jedynie pomiar rezystancji wykonanego uziemienia i odpowiednio dobrane
nadpr¹dowe zabezpieczenia energetyczne pozwalaj¹ zak³adaæ, ¿e w ¿adnej sytuacji
na metalowych czêœciach centrali nie wyst¹pi napiêcie niebezpieczne. Dopuszczalna
Ω.
wartoœæ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczaæ 5Ω.
Wymagania na uziemienie zawarte s¹ w Polskiej Normie
PN-93/T-42107.

Przed zdjêciem obudowy nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniada sieciowego.

ZASILANIE CENTRALI
Pod³¹czenie zasilania (dopuszczalne po uziemieniu centrali CYFRA 200)
sprowadza siê do w³o¿enia wtyczki do gniazda zasilania 230V, 50Hz. Koniecznie
nale¿y zwrócic uwagê na to, czy wykorzystywane gniazdo gwarantuje odpowiedni¹ jakoœæ styku np. czy nie jest wypalone oraz czy wystêpuj¹ce w nim napiêcie
odpowiada wymaganiom technicznym centrali CYFRA 200.
Zaleca siê, aby centralê pod³¹czyæ do gniazdka sieciowego
230V za poœrednictwem filtru przeciwzak³óceniowego z zabezpieczeniem przepiêciowym (np. F-506).
Nieodpowiednia jakoœæ napiêcia zasilania mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nej
awarii centrali. Uruchamiaæ i wy³¹czaæ centralê CYFRA 200 nale¿y tylko wy³¹cznikiem sieciowym umieszczonym na spodzie obudowy.
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ZASILANIE REZERWOWE CENTRALI
Centrala CYFRA 200 przystosowana jest do akumulatorowego zasilania awaryjnego. Stosuje siê 2 lub 4 akumulatory 7Ah, 12V. S¹ to akumulatory zewnêtrzne
po³¹czone z central¹ odpowiednim przewodem do³¹czonym przy zakupie centrali.
Przy zaniku napiêcia sieciowego (i rezerwowego) centrala pracuje w trybie
awaryjnym tj. analogowe linie miejskie LM1, LM2,..., LM8 s¹ prze³¹czane na analogowe aparaty telefoniczne abonentów wewnêtrznych na zaciskach odpowiednio
od 000 do 008.

POD£¥CZENIE ANALOGOWYCH LINII MIEJSKICH
Do centrali CYFRA 200 mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 32 analogowe linie
miejskie (dwuprzewodowe ³¹cze typu abonenckiego z sygnalizacj¹ ASS).
Instalacjê linii miejskich nale¿y wykonywaæ w oparciu o przygotowany projekt systemu ³¹cznoœci dla U¿ytkownika.
Linie miejskie s¹ do³¹czane do odpowiednich zacisków modu³ów zabezpieczeñ liniowych kart LIN200 w prze³¹cznicy oznaczone jako ZLIN200B (³¹czówki
œrubkowe) lub ZLIN200K (Krone). Prze³¹cznica w centrali CYFRA 200 jest umieszczona w dolnej czêœci centrali.
Przeznaczenie poszczególnych slotów bloku elektroniki centrali CYFRA
200, ich numeracja oraz rozmieszczenie przyporz¹dkowanych im modu³ów zabezpieczeñ liniowych w prze³¹cznicy zale¿y od wersji centrali - inne jest w wersji
V120, inne w wersji V224.
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Analogowe linie miejskie s¹ obs³ugiwane przez karty wyposa¿eñ analogowych linii miejskich LIN200. Jedna karta LIN200 mo¿e obs³ugiwaæ maksymalnie
8 linii miejskich. Centrala CYFRA 200 mo¿e obs³ugiwaæ maksymalnie 4 karty
LIN200.
Karty umieszczane s¹ w slotach 3, 4, 5, oraz 6. W wersji centrali V120 karty
LIN200 w slotach 4, 5 oraz 6 s¹ zamienne z kartami analogowych wyposa¿eñ abonenckich LOC200. Zatem istalacja np. 2-ej karty LIN200 (a wiêc linie miejskie od
9 do 16) zmniejsza maksymaln¹ liczbê ³¹czy abonenckich o 16.
Pierwsz¹ kartê LIN200 umieszcza siê w slocie nr 3 (zaciski
LM01-LM07), drug¹ w slocie nr 4 (zaciski LM08-LM15) itd.
W przypadku wyposa¿enia centrali w ³¹cza miejskie ISDN,
kartê LIN200 nale¿y umieœciæ w slocie nr 5.
Rozbudowa centrali o dodatkowe analogowe linie miejskie mo¿liwa jest co
4 linie miejskie.
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POD£¥CZNIE LINII MIEJSKICH ISDN
POD£¥CZENIE LINII ISDN BRA
Do centrali CYFRA 200 mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 16 linii miejskich
ISDN BRA (2B+D). Linie miejskie ISDN BRA s¹ obs³ugiwane przez karty wyposa¿eñ linii ISDN BRA - ISDN200B. Jedna karta ISDN200B mo¿e obs³ugiwaæ maksymalnie 8 linii miejskich ISDN. Centrala CYFRA 200 mo¿e obs³ugiwaæ maksymalnie 2 karty ISDN200B (stanowi to ekwiwalent 32 ³¹czy analogowych).
Linie miejskie ISDN do³¹cza siê do modu³ów zabezpieczeñ kart ISDN (gniazda modularne 8-mio stykowe do wtyków RJ45). Prze³¹cznica jest umieszczona w
dolnej czêœci centrali i oznaczona jest jako ZISDN214 (ISDN1-4)oraz ZISDN58B
(ISDN5-8).
Przeznaczenie poszczególnych slotów bloku elektroniki centrali CYFRA
200, ich numeracja oraz rozmieszczenie przyporz¹dkowanych im modu³ów zabezpieczeñ liniowych w prze³¹cznicy zale¿y od wersji centrali - inne jest w wersji
V120, inne w wersji V224.
Pierwsz¹ kartê ISDN200B umieszcza siê w slocie nr 3, drug¹ w slocie nr 5.
Jedna karta ISDN200B zajmuje (programowo) w centrali dwa kolejne sloty.
Rozbudowa centrali o dodatkowe linie miejskie ISDN mo¿liwa jest co 2
³¹cza ISDN.
Istnieje mo¿liwoœæ jednoczesnego pod³¹czenia do centrali CYFRA 200 linii
miejskich analogowych oraz cyfrowych. Wówczas mo¿e byæ maksymalnie 8 ³¹czy
ISDN BRA i 16 ³¹czy analogowych.
Zainstalowanie w centrali CYFRA 200 karty ISDN wymaga
ustawienia (dla linii ISDN) w programie komputerowym Di200
w oknie „Uprawnienia linii miejskich” zaliczania krajowego
lub ISDN oraz wybierania pulsowego 66/33 lub ISDN.
Zainstalowanie w centrali CYFRA 200 karty ISDN wymaga
zmiany ustawienia zwory okreœlaj¹cej Ÿród³o impulsów zegarowych, synchronizuj¹cych procesor g³ówny na karcie
PROC202 (patrz rysunek karty PROC202 str. 40). Zwora ustawiana jest wówczas w pozycji odpowiadaj¹cej synchronizacji
zewnêtrznej EXT.
Praca centrali CYFRA 200 bez karty ISDN (np. czynnoœci serwisowe, wymiana karty lub rozbudowa) wymaga ustawienia
zwory na karcie procesorowej PROC202 w pozycji odpowiadaj¹cej synchronizacji wewnêtrznej procesora g³ównego INT.
37

CYFRA 200

W centrali CYFRA 200 (V120) sloty 4,5 i 6 s¹ slotami wielofunkcyjnymi:
mog¹ obs³ugiwaæ zarówmo karty linii miejskich jak i karty abonentów wewnêtrznych. Rodzaj karty deklarowany jest ustawieniem odpowiedniej zwory na p³ycie
bazowej bloku elektroniki (jak na rysunku).
Je¿eli karta ISDN jest zainstalowana w slocie nr 3 to zwora konfiguruj¹ca
slot nr 3 musi byæ ustawiona w pozycji LIN, natomiast zwora na p³ycie bazowej
konfiguruj¹ca slot nr 4 musi byæ ustawiona w pozycji LOC (patrz rysunek). Przy
tym ustawieniu slot nr 4 mo¿e byæ slotem wolnym lub mo¿na zainstalowaæ w nim
kartê wyposa¿eñ abonentów wewnêtrznych LOC200. Ta sama zasada dotyczy slotu nr 5 i nr 6. Je¿eli karta ISDN jest zainstalowana w slocie nr 5 to zwora na p³ycie
bazowej konfiguruj¹ca slot nr 5 musi byæ ustawiona w pozycji LIN (patrz rysunek)
natomiast zwora na p³ycie bazowej konfiguruj¹ca slot nr 6 musi byæ ustawiona w
pozycji LOC (patrz rysunek). Przy tym ustawieniu slot nr 6 mo¿e byæ slotem wolnym lub mo¿na zainstalowaæ w nim kartê wyposa¿eñ abonentów wewnêtrznych
LOC200.
Je¿eli w slocie nr 5 nie ma karty ISDN wówczas sloty nr 5 i 6 mo¿na wykorzystaæ do obs³ugi karty wyposa¿eñ analogowych linii miejskich LIN200 lub kart
wyposa¿eñ abonenckich (lokalnych) LOC200. Pamiêtaæ przy tym nale¿y o w³aœciwym ustawieniu zworek na p³ycie bazowej centrali CYFRA200 (V120).
zwory LOC - LIN dla slotów 4,5,6

P³yta bazowa centrali CYFRA 200
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W centrali CYFRA 200 (V224) sloty nr 3,4,5, oraz nr 6 mog¹ obs³ugiwaæ
tylko karty linii miejskich.
Je¿eli karta ISDN jest zainstalowana w slocie nr 3 to slot nr 4 musi pozostaæ
wolny. Ta sama zasada dotyczy slotu nr 5 i nr 6. Je¿eli karta ISDN jest zainstalowana w slocie nr 5 to slot nr 6 musi byæ wolny.
POD£¥CZENIE LINII ISDN PRA
Centralê CYFRA 200 mo¿na wyposa¿yæ w jeden modu³ wyposa¿enia ISDN
PRA (30B+D) - LIN30A. Karta jest dostêpna w 3 wersjach:
1 - z ograniczeniem do 16 kana³ów PRA
2 - z ograniczeniem do 24 kana³ów PRA
3 - bez ograniczeñ, czyli do 30 kana³ów PRA.
Linie miejskie ISDN PRA do³¹cza siê do modu³u zabezpieczeñ karty ISDN
PRA (gniazdo modularne 8-mio stykowe do wtyku RJ45). Prze³¹cznica jest umieszczona w dolnej lewej czêœci centrali i oznaczona jest jako ZISDN214/1.
Kartê LIN30A umieszcza siê w slocie nr 3.
Pod³¹czaj¹c kartê ISDN PRA w wersji do 30 kana³ów PRA centrala nie
ob³u¿y ju¿ wiêcej kart linii miejskich.
Pod³¹czaj¹c kartê ISDN PRA w wersji do 24 kana³ów mo¿na dodatkowo
zainstalowaæ jedn¹ kartê wyposa¿eñ analogowych linii miejskich LIN200, umieszczaj¹c j¹ w slocie nr 6.
Pod³¹czaj¹c kartê ISDN PRA w wersji do 16 kana³ów mo¿na dodatkowo
zainstalowaæ jedn¹ kartê wyposa¿eñ linii ISDN BRA umieszczaj¹c j¹ w slocie nr 5
lub dwie karty wyposa¿eñ analogowych linii miejskich LIN200, umieszczaj¹c je
w slocie nr 5 i 6.
Gdy w centrali CYFRA 200 jest zainstalowana karta wyposa¿eñ ISDN PRA
oraz ISDN BRA, wówczas nie mo¿na ju¿ zainstalowaæ karty wyposa¿eñ analogowych linii miejskich.
Poni¿ej opisano sygnalizacjê pracy karty ISDN PRA za pomoc¹ diod umieszczonych na tej karcie:
- zielona - informuje o aktywnoœci karty (o wykonywaniu po³¹czeñ)
- czerwona - informuje o gotowoœci do pracy (karta jest w³¹czona)
- zielona - informuje o pod³¹czony trakcie i prawid³owej synchronizacji
- czerwona - informuje o za³¹czeniu sum kontrolnych CRC4 (w³¹czenie
funkcji zale¿y od dostawcy traktu PRA a dokonuje siê tego zwieraj¹c
jumper JP1 na karcie ISDN PRA)
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POD£¥CZNIE LINII ABONENCKICH
Do centrali CYFRA 200 mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 112 analogowe linie abonenckie (wewnêtrzne) w wersji centrali V120 lub 192 analogowe linie abonenckie w wersji centrali V224. Linie abonenckie obs³ugiwane s¹ przez karty wyposa¿eñ analogowych linii abonenckich LOC200. Jedna karta mo¿e obs³u¿yæ maksymalnie 16 linii abonenckich. Zatem centralê CYFRA 200 mo¿na wyposa¿yæ
maksymalnie w 7 kart LOC200 (w wersji V120) lub w 12 kart LOC200 (w wersji
V224).
Instalacjê linii abonenckich nale¿y wykonywaæ w oparciu o przygotowany
projekt systemu ³¹cznoœci dla u¿ytkownika.
Linie abonenckie s¹ do³¹czane do odpowiednich zacisków modu³ów zabezpieczeñ liniowych kart LOC200 w prze³¹cznicy oznaczone jako ZLOC200A lub
ZLOC200K. Modu³y zabezpieczeñ liniowych wyposa¿one s¹ w ³¹czówki œrubowe typu ETB 1102 do do³¹czania linii miejskich. Prze³¹cznica w centrali CYFRA
200 jest umieszczona w dolnej czêœci centrali.
Przeznaczenie poszczególnych slotów bloku elektroniki centrali CYFRA
200, ich numeracja oraz rozmieszczenie przyporz¹dkowanych im modu³ów zabezpieczeñ liniowych w prze³¹cznicy zale¿y od wersji centrali - inne jest w wersji
V120, inne w wersji V224.
Sposób rozmieszczenia kart LOC 200 w centrali CYFRA 200 przedstawiono na wczeœniejszych rysunkach. Dodatkowo nale¿y zapoznaæ siê z rozdzia³em Pod³¹czenie linii miejskich.
Pierwsz¹ kartê LOC200 umieszcza siê w slocie nr 10 dla V120
lub w slocie nr18 dla V224 (zaciski 000-015), kolejn¹ w slocie
nr 9 lub nr 17 (zaciski 016-031) itd.
Maksymalna d³ugoœæ przewodu linii wewnêtrznej (kabel parowany, paryskrêtka) ³¹cz¹cego aparat abonenta z central¹ CYFRA 200 limitowany jest œrednic¹
stosowanego przewodu i opornoœci¹ pêtli abonenckiej (w³¹cznie z aparatem).
Aparaty jednoparowe
Aparaty systemowe
Bramofon

- max. opornoœæ pêtli 800 Ohm
- max. opornoœæ pêtli 40 Ohm
- max. opornoœæ pêtli 20 Ohm
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POD£¥CZNIE LINII ABONENCKICH ISDN
Do centrali CYFRA 200 mo¿na pod³¹czyæ od 2 do 56 ³¹czy abonenckich
ISDN w wersji V120 lub do 96 ³¹czy ISDN w wersji V224. Linie abonenckie ISDN
obs³ugiwane s¹ przez karty wyposa¿eñ ³¹czy abonenckich ISDN - ISDN208A. Jedna
karta mo¿e obs³u¿yæ maksymalnie 8 ³¹czy ISDN. Zatem centralê CYFRA 200 mo¿na wyposa¿yæ maksymalnie w 7 (dla V120) lub 12 (dla V224) kart ISDN208A.
Linie abonenckie ISDN s¹ do³¹czane do modu³u zabezpieczeñ karty
ISDN208A(gniazdo modularne 8-mio stykowe do wtyku RJ45) oznaczonego jako
ZISDN214/4. Prze³¹cznica znajduje siê w dolnej czêœci centrali.
Przeznaczenie poszczególnych slotów bloku elektroniki centrali CYFRA
200, ich numeracja oraz rozmieszczenie przyporz¹dkowanych im modu³ów zabezpieczeñ liniowych w prze³¹cznicy zale¿y od wersji centrali - inne jest w wersji
V120, inne w wersji V224.
Karty ISDN208A stosuje siê zamiennie w centrali CYFRA 200 z kartami LOC200. Rozmieszczenie kart LOC200 w centrali przedstawiono na wczeœniejszych rysunkach. Dodatkowo nale¿y zapoznaæ siê z rozdzia³em Pod³¹czenie
linii miejskich.
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POD£¥CZENIE APARATÓW SYSTEMOWYCH I KONSOL
Centrala CYFRA 200 wspó³pracuje z aparatami systemowymi firmy Panasonic. W sk³ad kompletu wchodz¹:
Aparat systemowy - Panasonic KX-T7730CE lub starszy
Do pod³¹czenia aparatu systemowego do cenrali CYFRA 200 nale¿y
u¿yæ instalacji czteroprzewodowej:
- ¿y³y a,b (wewnêtrzne we wtyku RJ14) to tor rozmówny aparatu
- ¿y³y c,d (zewnêtrzne we wtyku RJ14) to linie steruj¹ce
Konsola systemowa - Panasonic KX-T7740X lub starsza
Konsola (przystawka bezpoœredniego wybierania) do aparatu
systemowego sygnalizuje stan linii wewnêtrznych (wolna, zajêta).
Do pod³¹czenia konsoli systemowej do centrali CYFRA 200 nale¿y
u¿yæ instalacji dwuprzewodowej:
- ¿y³y c,d (zewnêtrzne we wtyku RJ14 to linie steruj¹ce
Do obs³ugi aparatów systemowych i konsol w centrali CYFRA 200 u¿ywany jest modu³ wewnêtrzny o nazwie SYS206. W zale¿noœci od wyposa¿enia mo¿e
obs³ugiwaæ do 6 aparatów systemowych (6 torów sterowania) oraz 6 konsol (6
torów sterowania). Centrala obs³uguje maksymalnie 2 karty SYS206.
Przeznaczenie poszczególnych slotów bloku elektroniki centrali CYFRA
200, ich numeracja oraz rozmieszczenie przyporz¹dkowanych im modu³ów zabezpieczeñ liniowych w prze³¹cznicy zale¿y od wersji centrali - inne jest w wersji
V120, inne w wersji V224.
Sposób rozmieszczenia kart SYS206 w centrali CYFRA 200 przedstawiono na wczeœniejszych rysunkach.
W zale¿noœci od wersji centrali CYFRA 200 (V120 lub V224) karty systemowe SYS206 mog¹ byæ umieszczone w nastêpuj¹cych slotach:
-

w wersji V120 karty SYS206 mog¹ byæ umieszczone w slotach nr 8 i nr 7.
Pierwsz¹ kartê SYS206 umieszcza siê w slocie nr 8;
w wersji V224 karty SYS206 mog¹ byæ umieszczone w slotach nr 16 i nr 15.
Pierwsz¹ kartê SYS206 umieszcza sie w slocie nr 16.

Karta SYS206 obs³uguje dodatkowo maksymalnie 2 bramofony (zasilanie
dwóch kaset rozmównych, sterowanie dwoma ryglami) oraz przekaŸnik sterowania
dodatkowego (styk zwierny).
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Tory rozmówne (czyli ¿y³y a,b) aparatów systemowych musz¹ byæ pod³¹czone do dowolnego zacisku abonenckiego portu wewnêtrznego centrali CYFRA
200 w prze³¹cznicy.
Nastêpnie w programie Di200 nale¿y ponownie przyporz¹dkowaæ aparatom systemowym zaciski dla toru rozmównego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e warunkiem
koniecznym do poprawnego dzia³ania konsol jest w³¹czenie co najmniej jednego
aparatu systemowego.
W przypadku modu³u SYS206 zainstalowanego w centrali CYFRA 200
(V120) w slocie nr 8 (lub w slocie nr. 16 w centrali CYFRA 200 (V224)) w prze³¹cznicy przyporz¹dkowane s¹ odpowiednio zaciski:
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W przypadku modu³u SYS206 zainstalowanego w centrali CYFRA 200
(V120) w slocie nr 7, (lub w slocie nr. 15 w centrali CYFRA 200(V224))w prze³¹cznicy przyporz¹dkowane s¹ odpowiednio zaciski:

Wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale „Aparaty systemowe”.
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POD£¥CZENIE I U¯YTKOWANIE BRAMOFONÓW
Centrala CYFRA 200, zarówno w wersji V120 jaki i V224, mo¿e wspó³pracowaæ maksymalnie z 4 bramofonami. Bramofony musz¹ byæ wykonane i pod³¹czone zgodnie z dokumentacj¹ firmy PLATAN do³¹czan¹ do bramofonów.
Aby centrala obs³ugiwa³a bramofony musi byæ wyposa¿ona w kartê SYS206.
Jedna karta SYS206 mo¿e obs³ugowaæ 2 bramofony.
Bramofon:
- zasilanie kasety rozmównej z zacisku +/-12V;
- tor rozmówny pod³¹czany jest do dedykowanego zacisku
abonenckiego portu wewnêtrznego;
- sterowanie ryglem (styk zwierny) nale¿y pod³¹czyæ do zacisku Ap.
W karcie systemowej SYSy206 tor romówny bramofonu jest pod³¹czany do
dedykowanego zacisku abonenckiego portu wewnêtrznego centrali CYFRA 200.
- bramofon nr 1 do zacisku 007
- bramofon nr 2 do zacisku 023
- bramofon nr 3 do zacisku 071
- bramofon nr 4 do zacisku 087
natomiast sterowanie ryglem bramofonu RB1, RB2, RB3, RB4 pod³¹cza siê do
modu³u zabezpieczeñ liniowych karty SYS206.
Zgodnie z powy¿szym, aby móc skorzystaæ zbramofonów nale¿y „posiadaæ” zaciski dedykowane, tzn. w centrali musz¹ znajdowaæ siê karty LOC200 obs³uguj¹ce zaciski dedykowane.
Szczegó³owa instrukcja monta¿u dostarczana jest wraz
z bramofonem.
W³¹czaj¹c tor rozmówny, aby bramofon dzia³a³ poprawnie,
wa¿ne jest w³aœciwe w³o¿enie przewodów w odpowiednie
szczeliny portu wewnêtrznego.
ODBIÓR WYWO£ANIA Z BRAMOFONÓW
W programie Di200 przyporz¹dkowuje siê maksymalnie 4 abonentów uprawnionych do odbioru wywo³ania z bramofonu.. Wiêcej informacji znajduje siê
w Instrukcji obs³ugi programu Di200.
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Po wciœniêciu przycisku bramofonu nastêpuje po³¹czenie z uprawnionymi
telefonami. Oczekiwanie na zg³oszenie abonenta jest sygnalizowanie w bramofonie zaprogramowanym sygna³em zwrotnym.
Po podniesieniu s³achawki dzwoni¹cego telefonu mo¿liwa jest rozmowa z
osob¹, która zg³osi³a siê za poœrednictwem bramofonu. Otwarcie rygla mo¿liwe
jest na 3 sposoby:
1.
z telefonu uprawnionego - podczas rozmowy nale¿y przed od³o¿eniem
s³uchawki wcisn¹æ cyfrê
2.

na klawiaturze aaratu telefonicznego.

z dowolnego telefonu - po podniesieniu s³uchawki dowolnego telefonu mo¿na
uruchomiæ rygiel bramofonu wybieraj¹c cyfry

3.

.

Wówczas otwierane s¹ wszystkie rygle bramofonów oraz przekaŸniki
sterowania dodatkowego.
z dowolnego telefonu - po podnisieniu s³uchawki dowolnego telefonu,
w dowolnym momencie mo¿na otworzyæ rygiel, wybieraj¹c cyfry:
- otwarcie rygla bramofonu nr 1
- otwarcie rygla bramofonu nr 2

POD£¥CZENIE FAXU LUB MODEMU U¯YTKOWNIKA
Centrala CYFRA 200 wspó³pracuje z faxem i modemem komputerowym
u¿ytkownika lub modemem zewnêtrznym. Urz¹dzenia te mo¿na pod³¹czyæ do dowolnego portu wewnêtrznego w prze³¹cznicy ZLOC200 centrali CYFRA 200.
Centrala rozpoznaje sygna³ FAX (od ver. 4.27) na wszystkich liniach miejskich. W programie komputerowym Di200 (menu: Funkcje -> Uprawnienia LM)
wpisuje siê numer (niezale¿nie dla ka¿dej LM), pod który zadzwoni linia miejska
w momencie wykrycia transmisji FAX-owej.
Funkcja Automatycznego Transferu Sygna³u Faxu jest aktywna TYLKO w trybie DISA lub poprzez numery DDI. Dla zapewnienia ochrony danych mo¿na w³¹czyæ opcjê TAK w menu:
Funkcje -> TabliceWEW -> Inne ustawienia ->Dane.
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PO£¥CZENIE CENTRALI Z KOMPUTEREM
Chocia¿ programowanie niektórych funkcji centrali CYFRA 200 mo¿liwe
jest z telefonu to programowanie konfiguracji centrali mo¿liwe jest jedynie z poziomu programu komputerowego DI200. Program pracuje w œrodowiskach
WIN9x/NT/2000/XP/2003
Zastosowanie programu DI 200 umo¿liwia m.in. szybkie i wygodne:
- zaprogramowanie funkcji centrali,
- modyfikacje tablic numerów dozwolonych i zabronionych,
- modyfikacje tablic taryf, ulg, czasu pracy nocnej centrali,
- modyfikacje uprawnieñ abonentów,
- przegl¹danie rekordów (zestawienie rozmów),
- zapis wszystkich danych do pamiêci komputera,
- wydruk wszystkich danych na drukarce pod³¹czonej dokomputera.
Dziêki programowi u¿ytkownicy mog¹ dokonywaæ bie¿¹cego przegl¹dania rozmów na monitorze komputera, a potrzebne wydruki wykonywaæ,
np. na koniec miesi¹ca. Program DI200 opisany jest w oddzielnej publikacji,
tj. „Instrukcji obs³ugi programu DI200”
Centrala CYFRA 200 jest gotowa do pracy zaraz po jej w³¹czeniu
Centrala jest wstêpnie zaprogramowana przez producenta w sposób umo¿liwiaj¹cy poprawn¹ pracê urz¹dzenia. Jednak, aby centrala CYFRA 200 funkcjonowa³a zgodnie z oczekiwaniami u¿ytkownika oraz prawid³owo taryfikowa³a jego
rozmowy nale¿y sprawdziæ i uzupe³niæ np. tablicê uprawnieñ, numery kierunkowe,
taryfy itp.
W przypadku dodatkowych zapytañ lub nietypowych zastosowañ centrali
CYFRA 200, prosimy o kontakt z firm¹ Platan Sp. z o.o.
Do wspó³pracy centrali CYFRA 200 z komputerem mo¿na stosowaæ dwa
rodzaje po³¹czeñ:
po³¹czenie bezpoœrednie kablowe - w którym komputer jest pod³¹czony
do centrali za pomoc¹ kabla po³¹czeniowego RS232;
po³¹czenie przez modem serwisowy - w którym komputer instalatora
wyposa¿ony w modem, ³¹czy siê z modemem serwisowym
pod³¹czonym do centrali CYFRA 200.
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Po³¹czenia bezpoœrednie kablowe
Centrala CYFRA 200 jest wyposa¿ona standardowo w interfejs do transmisji szeregowej RS-232 (z³¹cze szufladowe C9-wtyk). Do tego z³¹cza mo¿na pod³¹czyæ, specjalnym kablem po³¹czeniowym (dostarczanym przez producenta centrali), komputer PC. Kabel jest dostarczany w komplecie zawieraj¹cym:
- program komputerowy Di200;
- kabel po³¹czeniowy RS-232 o d³ugoœci ok 6m;
- instrukcjê obs³ugi.
Po³¹czenie z komputerem jest mo¿liwe po skonfigurowaniu w programie
komputerowym Di200 odpowiedniego portu COM, przez który po³¹czenie ma byæ
realizowane. Patrz rozdzia³ 3.3.
Wybrany w komputerze port COM powinien byæ portem wolnym, do którego nie s¹ pod³¹czone inne urz¹dzenia.
Po³¹czenie przez modem serwisowy
Centrala CYFRA 200 mo¿e byæ programowana zdalnie za pomoc¹ modemu
serwisowego. Do zrealizowania po³¹czenia potrzebne s¹ dwa modemy:
·
·

modem pod³¹czony do komputera (znajduj¹cego siê w miejscu oddalonym)
modem serwisowy pod³¹czony do centrali (przez port wewnêtrzny centrali
oraz specjalny kabel ³¹cz¹cy modem serwisowy z portem RS 232 centrali
CYFRA 200)
Modem serwisowy mo¿na pod³¹czyæ do dowolnego zacisku
portu wewnêtrznego centrali CYFRA 200. Zaciskowi nale¿y
przydzieliæ numer 699 (jeœli w centrali obowi¹zuje numeracja
trzycyfrowa) lub numer 69 (jeœli w centrali obowi¹zuje numeracja dwucyfrowa).

Po³¹czenie zdalne pomiêdzy modemem pod³¹czonym do komputera oraz
modemem serwisowym pod³¹czonym do centrali umo¿liwia programo-wanie oraz
przesy³anie danych pomiêdzy central¹ a komputerem na odleg³oœæ. Aby po³¹czenie
by³o realizowane poprawnie, nale¿y przydzieliæ w³aœciwy numer portu wewnêtrznego, do którego pod³¹czony jest modem oraz w³aœciwie skonfigurowaæ zarówno
modem pod³¹czony do komputera, jak i modem serwisowy pod³¹czony do linii
wewnêtrznej w centrali (patrz „Instrukcja obs³ugi programu DI200”).
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KOMUNIKACJA Z CENTRAL¥ W SIECI LAN
Je¿eli komputer u¿ywany do konfiguracji centrali CYFRA 200 znajduje siê
w sieci LAN, mo¿liwa jest wspó³praca innych komputerów tej sieci z central¹
CYFRA 200. Aby mo¿na by³o zdalnie, przez sieæ komputerow¹, sterowaæ prac¹
centrali musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1. Jeden komputer pracuj¹cy w sieci LAN musi byæ fizycznie po³¹czony
z central¹ CYFRA 200 za pomoc¹ kabla RS-232 do portu RS. Kabel
po³¹czeniowy musi spe³niaæ warunki opisane w rozdziale 3.3.
2. Na komputerze po³¹czonym kablem RS-232 do centrali musi byæ
zainstalowany program etherToRS, który bêdzie serwerem dla klientów.
Klientem (klientami) bêdzie program komputerowy DI200 zainstalowany
na innym komputerze. Klient ³¹czy siê z serwerem za pomoc¹ protoko³u
TCP/IP.

Sposób konfiguracji serwera i klienta przedstawiony jest
w Instrukcji obs³ugi programu DI200.

Nie ma mo¿liwoœci upgrade`u programu centrali CYFRA 200
zdalnie przez sieæ. Dostêpne s¹ opcje dotycz¹ce przesy³ania
i odbierania konfiguracji centrali przez program DI200 oraz
odbieranie historii rozmów przez program BilCent np. w celu
taryfikacji.
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5.

SPOSÓB UZYSKANIA PO£¥CZENIA
PO£¥CZENIA WEWNÊTRZNE

Po³¹czenia wewnêtrzne to po³¹czenia miêdzy abonentami (u¿ytkownikami)
pod³¹czonymi do centrali CYFRA 200. Abonenci mog¹ te¿ byæ pogrupowani w
Grupy Wspólnego Wywo³ania (GWW). Po³¹czeniami wewnêtrznymi s¹ równie¿
po³¹czenia z bramofonem oraz z radiowêz³em.
Realizacja po³¹czenia wewnêtrznego:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz numer abonenta wewnêtrznego, GWW lub radiowêz³a.
Zakres numeracji wewnêtrznej 10 - 69 w przypadku numeracji
dwucyfrowej lub 100 - 699 w przypadku numeracji trzycyfrowej.
Jest mo¿³iwoœæ zwiêkszenia zakresu numeracji do 99 czy 999, jednak w takim przypadku dostêp do funkcji 7xxxxx, 8xxxxx, 9xxxxx
musi byæ poprzedzony znakiem „#”
Gdy otrzymasz sygna³ zwrotny wywo³ania, po zg³oszeniu abonenta
zostanie zestawione po³¹czenie.
Gdy otrzymasz sygna³ zajêtoœci abonenta spróbuj za chwilê jeszcze raz lub zamów po³¹czenie (patrz: „Zamawianie po³¹czenia
z abonentem wewnêtrznym”).

Je¿eli w trakcie rozmowy us³yszysz w s³uchawce mikrotelefonu (na tle rozmowy) sygna³ oferowania oznaczaæ to bêdzie, ¿e
kolejna rozmowa (miejska lub wewnêtrzna) oczekuje na
realizacjê. Po zakoñczeniu prowadzonej rozmowy (od³o¿eniu
mikrotelefonu) centrala po³¹czy Ciê z oczekuj¹cym
abonentem.
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PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE
Po³¹czenia zewnêtrzne to po³¹czenia miêdzy abonentem wewnêtrznym (u¿ytkownikiem centrali CYFRA 200) a abonentem zewnêtrznym (miejskim).
Po³¹czenia zewnêtrzne wychodz¹ce realizowane s¹ przez abonentów do tego
uprawnionych (odpowiednie uprawnienia dla ka¿dego u¿ytkownika centrali nadaje
instalator centrali CYFRA 200 lub osoba serwisuj¹ca centralê).
Po³¹czenie z central¹ miejsk¹ osi¹gane jest po wybraniu grupy linii miejskich, tj. po naciœniêciu cyfry „0” lub „80” i „84”. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia
przez konkretn¹ liniê miejsk¹. Wówczas nale¿y wybraæ cyfry „81xx”, gdzie xx jest
numerem linii miejskiej od 01 do 32. Na przyk³¹d wybieraj¹c 8103 wyjdziemy
przez 3 liniê miejsk¹ - LM3. Linie miejskie przyporz¹dkowuje siê do danej grupy
linii miejskiej w programie DI200: menu Funkcje -> Tablice WEW. Linie miejskie
nalezace do grupy „84” zdefiniowane s¹ w tablicy 32 jako wyjscie przez „80”
Jeœli chcesz zrealizowaæ po³¹czenie zewnêtrzne, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz

.

Otrzymasz :
- sygna³ zajêtoœci gdy linie miejskie pod³¹czone do centrali s¹ zajête
- sygna³ nieosi¹galnoœci gdy twój aparat nie ma uprawnieñ do wykonywania po³¹czeñ wychodz¹cych albo ma zablokowane wyjœcie
na miasto indywidualnym kodem.
- sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej gdy nie s¹ spe³nione powy¿sze warunki.
Wybierz numer abonenta zewnêtrznego (na sygnale zg³oszenia
centrali miejskiej).
Otrzymasz sygna³ nadawany przez centralê miejsk¹, zgodny ze stanem abonenta zewnêtrznego - wolny lub zajêty.
W przypadku zajêtej linii miejskiej, mo¿na zamówiæ po³¹czenie z lini¹ miejsk¹ lub te¿ z numerem mieskim
Nie jest mo¿liwe zaprogramowanie bezpoœredniego dostêpu
do linii miejskiej z telefonu, natomiast mo¿liwe jest to z poziomu programu komputerowego DI200.
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6.

US£UGI REALIZOWANE PRZEZ CENTRALÊ
CYFRA 200
6.1. Us³ugi zwi¹zane z po³¹czeniami przychodz¹cymi
LINIE MIEJSKIE ANALOGOWE

Centrala CYFRA 200 mo¿e pracowaæ w trzech trybach obs³ugi po³¹czeñ
przychodz¹cych analogowymi liniami miejskimi. Wybór trybu obs³ugi definiuje
u¿ytkownik centrali natomiast instalator musi odpowiednio skonfigurowaæ opisane ni¿ej tryby w programie komputerowym DI200 (patrz tak¿e: „Nagranie zapowiedzi s³ownej”).
TRYB „Operator - NIE”
Centrala CYFRA 200 pracuj¹ca w trybie „Operator - NIE” zestawia po³¹czenie przychodz¹ce analogow¹ lini¹ miejsk¹ ze zdefiniowanym przez u¿ytkownka wewnêtrznym aparatem telefonicznym lub systemowym (max. 8 aparatami). Konfiguracjê trybu „Operator - NIE” dokonuje siê przy pomocy programu komputerowego DI200.
Jeœli abonent miejski chce zadzwoniæ do abonenta centrali CYFRA 200,
która pracuje w trybie „Operator - NIE”, to:
Wybiera numer miejski centrali CYFRA 200.
Us³yszy sygna³ zwrotny centrali (wolny, zajêty).
Centrala CYFRA 200 zestawia po³¹czenie z abonentami wewnêtrznymi wed³ug zadeklarowanej kolejnoœci w programie DI200.

TRYB „Operator - TAK”
Centrala CYFRA 200 pracuj¹ca w trybie „Operator - TAK” zestawia po³¹czenie przychodz¹ce analogow¹ lini¹ miejsk¹ analogicznie jak w trybie „Operator
- NIE”. Jednak w trybie „Operator - TAK” centrala zg³asza siê nagran¹ przez u¿ytkowanika zapowiedzi¹ s³own¹ lub melodi¹ w czasie zestawiania po³¹czenia. Pe³n¹
konfiguracjê tego trybu ustawia siê przy pomocy programu DI200.
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Jeœli abonent miejski chce zadzwoniæ do abonenta centrali CYFRA 200,
która pracuje w trybie „Operator - TAK”, to:
Wybiera numer miejski centrali CYFRA 200.
Us³yszy zapowiedŸ s³own¹ centrali,
np. „Tu firma XXXX. Proszê czekaæ na zg³oszenie operatora...”
Centrala CYFRA 200 zestawia po³¹czenie z abonentami wewnêtrznymi wed³ug zadeklarowanej kolejnoœci.
TRYB „DISA”
Je¿eli centrala CYFRA 200 obs³uguje ruch przychodz¹cy analogowymi liniami miejskimi w trybie DISA, abonent dzwoni¹cy z miasta po wybraniu numeru
centrali us³yszy zapowiedŸ s³own¹ (nagran¹ przez u¿ytkownika), w czasie której
mo¿e wybraæ numer wewnêtrzny abonenta centrali lub Grupy Wspólnego Wywo³ania. D³ugoœæ czasu przenaczonego na wybranie numeru abonenta wewnêtrznego
(czasu DISA) jest okreœlony przez u¿ytkownika i ustawia siê go w programie DI200.
Aby móc skorzystaæ z funkcji DISA abonent dzwoni¹cy z zewn¹trz musi u¿ywaæ aparatu telefonicznegoz wybieraniem tonowym (DTMF).
Jeœli abonent miejski chce zadzwoniæ do abonenta centrali CYFRA 200,
która pracuje w trybie DISA, to:
Wybiera numer miejski centrali CYFRA 200.
Us³yszy zapowiedŸ s³own¹ centrali np. „Tu firma XXX. Proszê
wybraæ tonowo numer wewnêtrzny”. W tym czasie powinien wybraæ numer wewnêtrzny abonenta. W ka¿dym momencie (np. gdy
otrzyma sygna³ zajêtoœci) mo¿e anulowaæ wybrany numer wciskaj¹c „*” i wybraæ inny numer wewnêtrzny.
Po up³ywie czasu DISA, gdy abonent miejski nie wybra³ numeru
wewnêtrznrgo, centrala roz³¹czy po³¹czenie lub prze³¹czy w tryb
„Operator - TAK” gdy aktywna jest funkcja „Konsola po Disa”.
W centrali, przy pomocy programu DI200, mo¿na w³¹czyæ funkcjê „Konsola po Disa”. W takim wypadku po up³ywie czasu Disa,
gdy abonent nie wybierze numeru wewnêtrznego (lub nie u¿ywa
telefonu DTMF), centrala CYFRA 200 zestawi po³¹czenie z telefonami poœrednicz¹cymi wskazanymi w programie np. sekretark¹.
56

ver. 4.31

PO£¥CZENIA PRZYCHODZ¥CE

LINIE MIEJSKIE ISDN
TRYBY: Operator - TAK, Operator -NIE, DISA,
Wy¿ej wymienione tryby obs³uguj¹ linie cyfrowe jak i analogowe w taki
sam sposób. Jedyna ró¿nica polega na tym, ¿e jedna miejska linia cyfrowa ISDN
BRA mo¿e obs³u¿yæ jednoczeœnie dwa wywo³ania (bierze siê to z rozdzia³u dostêpu ISDN-BRA na dwa kana³y B, z których ka¿dy mo¿e byæ osobno wykorzystywany jako kana³ rozmówny).
KORZYSTANIE Z US£UGI DDI:
Centrala CYFRA 200 umo¿liwia abonentowi miejskiemu bezpoœrednie wybieranie numeru abonenta wewnêtrznego. Aby skorzystaæ z tej funkcji centrali musz¹
byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

•
•
•

centrala CYFRA 200 musi mieæ zainstalowane pakiety ISDN;
u¿ytkownik musi mieæ wykupion¹ grupê numerów DDI od lokalnego
operatora miejskiego (np. TP SA, DIALOG, NETIA itp.);
nale¿y skonfigurowaæ numeracjê DDI w programie DI200.

Jeœli abonent miejski chce zadzwoniæ do abonenta centrali CYFRA 200
korzystaj¹c z bezpoœredniego wybierania numeru DDI, nale¿y:

Wybraæ numer miejski DDI abonenta wewnêtrznego, np. 5558865.
Abonent miejski otrzyma sygna³ zwrotny wywo³ania – gdy wybrany
abonent wewnêtrzny jest wolny.
Otrzyma sygna³ zajêtoœci – gdy wybrany abonent wewnêtrzny jest
zajêty.
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PRZEKAZYWANIE ROZMOWY MIEJSKIEJ
ABONENTOWI WEWNÊTRZNEMU
Rozmawiasz z abonentem miejskim. W przypadku gdy dzwoni¹cy chcia³by
porozmawiaæ tak¿e z innym abonentem wewnêtrznym, mo¿esz przekazaæ
po³¹czenie ¿¹danemu abonentowi wewnêtrznemu bez roz³¹czania tego po³¹czenia.
Jeœli chcesz przekazaæ rozmowê z abonentem zewnêtrznym innemu
abonentowi wewnêtrznemu:
Nie odk³adaj mikrotelefonu! Wciœnij

lub krótko wide³ki telefonu.

Us³yszysz sygna³ kontynuacji.
Wybierz numer abonenta wewnêtrznego. Abonent zewnêtrzny
s³yszy w s³uchawce swojego mikrotelefonu melodiê, zapowiedŸ
s³own¹ lub sygna³ zwrotny (w zale¿noœci od konfiguracji trybu
pracy linii miejskiej, któr¹ ustawia instalator).
Nastêpnie:
Poczekaj na zg³oszenie siê abonenta wewnêtrznego, przeka¿ mu
informacjê o po³¹czeniu i ...
...od³ó¿ mikrotelefon.
Po³¹czenie oferowane przejmuje drugi abonent wewnêtrzny.
lub
Od³ó¿ mikrotelefon zanim zg³osi siê abonent do którego przekazujemy po³¹czenie.
Abonent wewnêtrzny po podniesieniu mikrotelefonu uzyska
dostêp do przekazanego po³¹czenia miejskiego.
Je¿eli abonent, do którego przekazywana jest rozmowa, jest
zajêty, wówczas abonent przekazuj¹cy mo¿e w ka¿dej chwili
powróciæ do rozmowy miejskiej (pod warunkiem, ¿e nie od³o¿y³ mikrotelefonu) naciskaj¹c
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PO£¥CZENIA ZWROTNE (KONSULTACJE)
W trakcie rozmowy z abonentem zewnêtrznym mo¿na skontaktowaæ siê
z innym abonentem wewnêtrznym bez roz³¹czania rozmowy zewnêtrznej.
Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym.
Jeœli chcesz siê skontaktowaæ w tym czasie z abonentem
wewnêtrznym, to:
Nie odk³adaj mikrotelefonu!!!
Naciœnij

lub krótko wide³ki telefonu.

Wybierz numer abonenta wewnêtrznego.
Otrzymujesz sygna³ zwrotny wywo³ania.
Poczekaj na zg³oszenie siê abonenta wewnêtrznego.
Abonent zewnêtrzny oczekuje na zakoñczenie Twojej rozmowy.
W s³uchawce jego mikrotelefonu brzmi melodia, zapowiedŸ s³owna lub sygna³ zwrotny (w zale¿noœci od konfiguracji w centrali).
Abonent wewnêtrzny zg³osi³ siê.
Prowadzisz rozmowê.
Po skoñczeniu rozmowy z abonentem wewnêtrznym i od³o¿eniu
przez niego mikrotelefonu ponownie zostaje zestawione po³¹czenie z oczekuj¹cym abonentem zewnêtrznym.
Je¿eli abonent, do którego przekazywana jest rozmowa, jest
zajêty, wówczas abonent przekazuj¹cy mo¿e w ka¿dej chwili
powróciæ do rozmowy miejskiej (pod warunkiem, ¿e nie od³o¿y³ mikrotelefonu) naciskaj¹c

.
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OFEROWANIE ROZMOWY MIEJSKIEJ
ZAJÊTEMU ABONENTOWI WEWNÊTRZNEMU
Jeœli w czasie przekazywania po³¹czenia miejskiego abonentowi wewnêtrznemu stwierdzisz, ¿e jest on zajêty inn¹ rozmow¹, mo¿esz zaoferowaæ mu oczekuj¹ce po³¹czenie.
Jeœli chcesz przekazaæ po³¹czenie miejskie abonentowi wewnêtrznemu to:
Naciœnij

.

Wybierz numer abonenta wewnêtrznego.
Gdy otrzymasz sygna³ zajêtoœci wybierz

w celu zaoferowania

po³¹czenia miejskiego.
Zostaniesz do³¹czony do prowadzonej rozmowy na tle sygna³u
ostrzegawczego.
Poinformuj o oczekuj¹cym po³¹czeniu miejskim abonenta zajêtego.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Abonent zewnêtrzny oczekuje na zakoñczenie rozmowy abonenta zajêtego. W s³uchawce jego mikrotelefonu brzmi melodia, zapowiedŸ s³owna lub sygna³ zwrotny.
Po zakoñczeniu rozmowy przez abonenta wewnêtrznego centrala
po³¹czy go z oczekuj¹cym abonentem miejskim.

lub
Naciœnij

i przeka¿ po³¹czenie miejskie innemu abonen-

towi wewnêtrznemu, wówczas gdy abonent wewnêtrzny, któremu
oferujesz po³¹czenie miejskie nie chce go przyj¹æ.
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PRZEKAZANIE ROZMOWY MIEJSKIEJ
ZAJÊTEMU ABONENTOWI WEWNÊTRZNEMU
Jeœli w czasie przekazywania po³¹czenia miejskiego abonentowi wewnêtrznemu stwierdzisz, ¿e jest on zajêty inn¹ rozmow¹ mo¿esz ustawiæ po³¹czenie miejskie w tryb oczekiwania na zakoñczenie tej rozmowy. Centrala bêdzie informowa³a
abonenta wewnêtrznego sygna³em ostrzegawczym na tle rozmowy o oczekuj¹cym
po³¹czeniu z lini¹ miejsk¹.
Jeœli chcesz przekazaæ po³¹czenie miejskie abonentowi wewnêtrznemu
zajêtemu inn¹ rozmow¹ a abonent miejski chce czekaæ na zakoñczenie prowadzonej rozmowy:
Naciœnij

.

Wybierz numer abonenta wewnêtrznego.

Po us³yszeniu sygna³u zajêtoœci od³ó¿ mikrotelefon.

Po³¹czenie miejskie oczekuje na zakoñczenie prowadzonej rozmowy przez abonenta wewnêtrznego.
Rozmawiaj¹cy abonent wewnêtrzny s³yszy sygna³ ostrzegawczy
informuj¹cy o oczekuj¹cym po³¹czeniu.
Po zakoñczeniu rozmowy przez abonenta wewnêtrznego i d³o¿eniu przez niego mikrotelefonu - centrala po³¹czy go z oczekuj¹cym abonentem miejskim.
Czas oczekiwania na zakoñczenie prowadzonej rozmowy ustawiany jest w programieDI200 (menuTemporyzacje, rytmy
dzwonienia). Je¿eli up³ynie czas oczekiwania i nie dojdzie do
rozmowy, wówczas po³¹czenie miejskie powróci do abonenta
przekazuj¹cego.
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WYWO£ANIE GRUPOWE
Jeœli chcesz po³¹czyæ siê z jednym z kilku abonentów wewnêtrznych o tych
samych kompetencjach (np. z jednym z kilku pracowników dzia³u handlowego)
mo¿esz skorzystaæ z us³ugi wywo³ania grupowego. W centrali CYFRA 200 mo¿na
utworzyæ 2 Grupy Wspólnego Wywo³ania tzn. wywo³ywanych jednym numerem
wewnêtrznym. Do jednej grupy mo¿na przydzieliæ do 7 abonentów centrali.
Jeœli chcesz skorzystaæ z wywo³ania grupowego:

Podnieœ mikrotelefon.

Wybierz numer wywo³ania grupowego (numer wybierczy).
Numer wywo³ania grupowego mo¿e byæ dodwolny z zakresu numeracji wewnêtrznej centrali (10-99 lub 100-255).

Ten abonent, który pierwszy podniesie mikrotelefon rozmawia
z abonentem wywo³uj¹cym.

Numer wybierczy Grupy Wspólnego Wywo³ania jest numerem
podrzêdnym w stosunku do numeru abonenta wewnêtrznego.
Zatem numer wybierczy Grupy nie mo¿e byæ taki sam jak numer abonenta centrali.
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WYWO£ANIE PRZEZ RADIOWÊZE£
Jeœli chcesz przekazaæ krótki komunikat wielu abonentom wewnêtrznym,
a w Twojej firmie funkcjonuje radiowêze³, bêdziesz móg³ zrobiæ to wykorzystuj¹c
do tego celu swój telefon.
W centrali musi byæ zainstalowany modu³ Audio200
W centrali CYFRA 200 mo¿na pod³¹czyæ wyjœcie AUDIO do wzmacniacza
radiowêz³owego. Numer radiowêz³owy musi byæ z zakresu 10-69 lub 100-255.
Numer ustawia siê w programie DI200 w menu Funkcje -> Us³ugi specjalne
Jeœli chcesz skorzystaæ z wywo³ania przez radiowêze³, to:
Podnieœ mikrotelefon.

Wybierz numer radiowêz³owy.

Centrala zestawi po³¹czenie z radiowêz³em na czas 20 sekund.

Mo¿na przekazaæ komunikat.
Po 20 sekundach dzia³ania tej us³ugi centrala roz³¹czy po³¹czenie.

Numer radiowêz³owy jest numerem podrzêdnym w stosunku
do numeru abonenta centrali CYFRA 200 oraz numeru wybierczego Grupy Wspólnego Wywo³ania. Zatem numer radiowêz³owy nie powinien byæ taki sam jak numer u¿ywany przez
abonenta wewnêtrznego oraz GWW.
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PO£¥CZENIE KONFERENCYJNE Z LINI¥ MIEJSK¥
Abonent centrali CYFRA 200 ma mo¿liwoœæ do³¹czenia do prowadzonej
rozmowy z abonentem miejskim dowolnego abonenta wewnêtrznego w³asnej centrali i przeprowdzenia w ten sposób telefonicznej narady, tj. konferencji.
Jeœli chcesz do³¹czyæ do rozmowy prowadzonej z abonentem miejskim,
innego abonenta wewnêtrznego, to:
Nacisnij

.

Otrzymasz sygna³ kontynuacji.

Wybierz

Wybierz numer abonenta wewnêtrznego, którego chcesz do³¹czyæ do prowadzonej rozmowy.
S³yszysz sygna³ wywo³ania.
Po podniesieniu mikrotelefonu przez abonenta wewnêtrznego mo¿esz rozmawiaæ zarówno z abonentem miejskim jak i wewnêtrznym.

Do prowadzonej rozmowy z abonentem miejskim mo¿na do³¹czyæ tylko jednego abonenta wewnêtrznego.
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HOLD - ZAWIESZENIE ROZMOWY MIEJSKIEJ
Jeœli rozmawiasz z abonentem miejskim (rozmowa wychodz¹ca lub przychodz¹ca) mo¿esz na pewien czas zawiesiæ to po³¹czenie, na przyk³ad w celu odebrania wywo³ania z innej linii miejskiej (po us³yszeniu w s³uchawce mikrotelefonu
sygna³u oferowania takiej rozmowy) a nastêpnie powróciæ do zawieszonego po³¹czenia i kontynuowaæ rozmowê.
Jeœli chcesz w czasie rozmowy z abonentem miejskim na chwilê zawiesiæ prowadzon¹ rozmowê, to:
Naciœnij przycisk

lub krótko wide³ki telefonu.

Otrzymasz sygna³ kontynuacji.
Wybierz
Od³ó¿ mikrotelefon.
Rozmowa zosta³a zawieszona na czas, który okreœlony jest
w programie DI200 (patrz: menu Funkcje -> Temporyzacje).
(od 10 do 265 sekund)
Zawieszon¹ rozmowê mo¿na pobraæ z powrotem przed up³ywem
limitu czasu podnosz¹c mikrotelefon i wybieraj¹c ponownie:

Jeœli rozmowy nie pobrano przed up³ywem ustalonego czasu,
centrala odwiesi j¹ automatycznie wywo³uj¹c dzwonkiem linii miejskiej abonenta wewnêtrznego, który z tej us³ugi skorzysta³.
Us³uga HOLD umo¿liwia zawieszenie tylko jednej, w danej
chwili, prowadzonej rozmowy z abonentem miejskim.
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PRZEKAZYWANIE PO£¥CZENIA NA INN¥
LINIÊ MIEJSK¥
Jeœli rozmawiasz z abonentem miejskim (rozmowa wychodz¹ca lub przychodz¹ca) mo¿esz po³¹czyæ tê rozmowê, na swój koszt, z inn¹ lini¹ miejsk¹
np. z telefonem komórkowym pracownika przebywaj¹cego poza siedzib¹ firmy.
Jeœli rozmawiasz z abonentem miejskim i chcesz prze³¹czyæ tê rozmowê na inn¹ liniê miejsk¹:
Naciœnij

. Otrzymasz sygna³ kontynuacji.

Wybierz

. Od³ó¿ mikrotelefon.

Rozmowa zosta³a zawieszona na czas, który okreœlony jest
w programie DI200 (patrz: menu Funkcje -> Temporyzacja).
Wybierz inn¹ liniê miejsk¹, np. 0 lub 81xx lub 80 lub 84, a nastêpnie wybierz numer abonenta miejskiego, któremu chcesz przekazaæ zawieszone po³¹czenie miejskie.
Gdy wybrany abonent siê zg³osi naciœnij

.

Otrzymasz sygna³ kontynuacji.
Wybierz
Otrzymasz sygna³ potwierdzenia. Od³ó¿ mikrotelefon.
Obie linie zosta³y po³¹czone na czas zadeklarowany w programie
DI200 (patrz: menu Funkcje -> Temporyzacja).
Abonenci mog¹ deklarowany czas po³¹czenia przed³u¿yæ je¿eli - po us³yszeniu sygna³u ostrzegawczego w tle rozmowy
informuj¹cym o koñcz¹cym siê czasie po³¹czenia - jeden z
nich naciœnie

w swoim telefonie.W przeciwnym razie

10 sekund po sygnale ostrzegawczym nast¹pi roz³¹czenie zestawionego po³¹czenia.
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ZWROTNE PO£¥CZENIE MIEJSKIE
Odblokowanie tej funkcji mo¿e umo¿liwiæ osobom postronnym (ale znaj¹cym kod dostêpu do funkcji) zestawianie po³¹czeñ miejskich na koszt w³aœciciela centrali
CYFRA 200. Zaleca siê czêœte zmiany kodu dostêpu.
Jeœli chcesz rozmawiaæ np. z domu z abonentem miejskim (rozmowa zamiejscowa), mo¿esz skorzystaæ z us³ugi, któr¹ realizuje centrala CYFRA i po podaniu kodu dostêpu po³¹czyæ siê (ju¿ na koszt firmy) z innym abonentem miejskim i przeprowadziæ rozmowê. My zap³acimy jedynie za po³¹czenie lokalne
z central¹.
Wybierz numer miejski swojej centrali abonenckiej.
Po us³yszeniu zapowiedzi (tryb DISA) wybierz
Teraz wybierz oœmiocyfrowy kod dostêpu .
Us³yszysz sygna³ zg³oszenia linii miejskiej, jeœli funkcja jest dla
Ciebie dostêpna, lub sygna³ zajêtoœci, jeœli nie masz dostêpu do tej
funkcji.
Wybierz numer docelowego abonenta miejskiego.
Po³¹czenie zosta³o zestawione na czas okreœlony w programie DI200
10 sekund przed up³ywem okreœlonego czasu po³¹czenia us³yszysz
w s³uchawce sygna³ ostrzegawczy o zbli¿aj¹cym siê zakoñczeniu.
Jeœli naciœniesz

po³¹czenie zostanie przed³u¿one

o czas deklarowany w programie DI200.
Jeœli nie naciœniesz

w czasie 10 sekund po us³yszeniu

sygna³u ostrzegawczego po³¹czenie zostanie roz³¹czone.
Uaktywnienie tej funkcji, okreœlenie kodu dostêpu oraz deklaracjê czasu trwania po³¹czenia dokonuje instalator w programie DI200 (Menu Funkcje -> Inne Ustawienia -> Po³¹czenia tranzytowe)
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PRZEJMOWANIE PO£¥CZEÑ
Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienia
„Przechwytywany abonent” musi byæ w tej samej Grupie Abonenckiej.
S³yszysz dzwonienie aparatu telefonicznego wspó³pracownika, który
z jakiegoœ powodu nie mo¿e odebraæ wywo³ania. Jeœli chcesz przej¹æ to wywo³anie na swój aparat telefoniczny, to:
Podnieœ mikrotelefon swojego aparatu telefonicznego.

Wybierz

„TEL”,

(gdzie „TEL” - numer abonenta wewnêtrznego, którego wywo³anie przejmujesz).
Przej¹³eœ rozmowê, która by³a kierowana do innego abonenta wewnêtrznego.
Jeœli us³yszysz sygna³ zajêtoœci oznacza to, ¿ê b³êdnie wybra³eœ numer abonenta wewnêtrznego lub Twój aparat nie jest
uprawniony do realizacji tej us³ugi. Ustawieñ dokonuje siê w
programie DI200 (menu Funkcje -> Tablice WEW -> Inne
ustawienia).
W opisany wy¿ej sposób mo¿esz przechwytywaæ zarówno
dzwonienie z miasta jak i po³¹czenia wewnêtrzne.
Funkcja notowana jest w raporcie centrali.
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PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA INNY APARAT
WEWNÊTRZNY (JESTEM TAM)
Funkcja umo¿liwia przeniesienie dzwonienia kierowanego do Twojego aparatu telefonicznego na aparat telefoniczny innego abonenta wewnêtrznego, który
wska¿esz. W tym celu:
Podnieœ mikrotelefon swojego aparatu telefonicznego.

Wybierz

„TEL”.

Us³yszysz sygna³ potwierdzenia.
(gdzie „TEL” - numer aparatu telefonicznego, na który ma byæ
przeniesione dzwonienie kierowane do Twojego aparatu telefonicznego).
Np. wybieraj¹c 748 200 - wszystkie rozmowy kierowane do Twojego aparatu zostan¹ przeniesione na aparat o numerze wewnêtrznym 200.
Jeœli chcesz odwo³aæ (skasowaæ) funkcjê bezwarunkowego przeniesienia dzwonienia, to:
Podnieœ mikrotelefon swojego aparatu telefonicznego.

Wybierz

.

Od³ó¿ mikrotelefon.
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PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA WSKAZANY APARAT
WEWNÊTRZNY (JESTEM TU)
Funkcja umo¿liwia przeniesienie dzwonienia kierowanego do Twojego
aparatu telefonicznego na wskazany przez Ciebie aparat telefoniczny
(„dzwoñ tu”). W ten sposób „logujesz siê” w centrali, wskazujesz swoje po³o¿enie,
gdzie centrala CYFRA 200 ma kierowaæ wywo³ania.
Jeœli chcesz rozmowy kierowane na Twój numer wewnêtrzny przenieœæ
na telefon wybrany przez Ciebie to:
Podnieœ mikrotelefon wybranego aparatu telefonicznego (innego
ni¿ Twój), na który chcesz przekierowaæ wywo³ania.
Wybierz

„TEL”,

Us³yszysz sugna³ potwierdzenia.
(gdzie „TEL” - Twój wewnêtrzny numer telefonu).
Od³ó¿ mikrotelefon.
Centrala bêdzie ³¹czy³a rozmowy do Ciebie na aparat, którego numer wewnêtrzny wskaza³eœ.
Jeœli chcesz skasowaæ (odwo³aæ) przeniesienia, to:
Podnieœ mikrotelefon swojego aparatu telefonicznego.

Wybierz

Od³ó¿ mikrotelefon.
Centrala anuluje wszystkie przeniesienia Twojego aparatu telefonicznego.
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ABONENCI REZERWOWI
Ka¿dy abonent wewnêtrzny mo¿e posiadaæ swojego abonenta rezerwowego. W programie komputerowym DI200 (menu Funkcje -> Uprawnienia WEW)
nale¿y wówczas wpisaæ numer tego abonenta oraz czas, po którym ma nast¹piæ
prze³¹czenie na rezerwowego. Brak wpisania numeru powoduje, ¿e abonent rezerwowy jest wy³¹czony.
Jeœli chcesz ustawiæ dla siebie abonenta rezerwowego to:
Podnieœ mikrotelefon .
Wybierz

„X” „TEL”,

(gdzie: „X” = 0, 1, 2, 3 i okreœla zw³okê prze³¹czenia, odpowiednio:
15s, 24s, 32s, 40s,
„TEL” - numer wewnêtrzny aboneneta rezerwowego).
Od³ó¿ mikrotelefon.
Centrala bêdzie prze³¹cza³a wywo³ania przychodz¹ce do zadeklarowanego abonenta rezerwowego w momencie, gdy nie zostanie
odebrane to wywo³anie przez wybrany czas.
W programie mo¿na zaznaczyæ opcjê „Pomijaj zw³okê, gdy abonenci zajêci”. Wówczas w momencie zajêtego abonenta „g³ównego” centrala bezzw³ocznie
przeniesie wywo³anie do abonenta rezerwowego.
Jeœli chcesz zrezygnowaæ z abonenta rezerwowego to:
Podnieœ mikrotelefon .
Wybierz
Od³ó¿ mikrotelefon.
Centrala zdeaktywuje dla Ciebie abonenta rezerwowego.
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ABONENCI REZERWOWI DLA WYWO£AÑ PRZEZ DDI
W centrali CYFRA 200 istnieje mo¿liwoœæ przypisania abonenta rezerwowego dla po³¹czeñ przychodz¹cych ³¹czami ISDN i korzystaj¹cych z funkcji DDI.
pe³nej konfiguracji dokonuje siê w programie komputerowym DI200.
Dzia³anie funkcji:
W programie komputerowym (menu Funkcje -> Uprawnienia WEW) nale¿y abonentowi wewnêtrznemu (abonent DDI) przydzieliæ abonenta rezerwowego i
okreœliæ czas, po którym nast¹pi przekierowanie dzwonienia.
Gdy abonent DDI nie odbiera wywo³ania z miasta:
-

abonent DDI wolny, nie odbiera dzwonienia - po zadeklarowanym opóŸnieniu
nastêpuje przekierowanie wywo³ania na abonenta rezerwowego (abonent
DDI-owy przestaje dzwoniæ, dzwoni rezerwowy).
abonent DDI wolny, nie odbiera dzwonienia ale abonent rezerwowy zajêty - po
zadeklarowanym opóŸnieniu brak przekierowania na abonenta rezerwowego.
Gdy abonent DDI jest zajêty:

-
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abonent rezerwowy wolny - przekierowanie wywo³ania na abonenta
rezerwowego jest natychmiastowe z pominiêciem zw³oki (od razu dzwoni
telefon abonenta rezerwowego)
abonent rezerwowy zajêty - abonent dzwoni¹cy z miasta otrzymuje sygna³
zajêtoœci.
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US£UGA NIE PRZESZKADZAÆ
W³¹czenie us³ugi nie przeszkadzaæ powoduje, ¿e osoby dzwoni¹cy do Ciebie w ci¹gu najbli¿szych 10 minut bêd¹ otrzymywaæ sygna³ nieosi¹galnoœci. Ty
natomiast mo¿esz bez przeszkód realizowaæ wszystkie po³¹czenia.
Jeœli chcesz zrealizowac us³ugê nie przeszkadzaæ, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200

Wybierz

.

Od³ó¿ mikrotelefon.
W³¹czy³eœ funkcjê nie przeszkadzaæ.
Jeœli chcesz odwo³aæ us³ugê nie przeszkadzaæ, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Us³yszysz sygna³ zg³oszenia cenrali CYFRA 200.

Wybierz

.

Od³ó¿ mikrotelefon.
Wy³¹czy³eœ funkcjê nie przeszkadzaæ.
Nie wy³¹czona us³uga kasuje siê automatycznie po 10 minutach
Na wyœwietlaczu centrali nie jest wyœwietlany numer abonenta
u którego jest aktywna us³uga „Nie przeszkadzaæ”.
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6.2. Us³ugi zwi¹zane z po³¹czeniami wychodz¹cymi
Centrala CYFRA 200 oferuje wiele u¿ytecznych funkcji zwi¹zanych z po³¹czeniami wychodz¹cymi. Wiêkszoœæ z nich mo¿e byæ dostêpna dla wszystkich u¿ytkowników centrali, jednak w programie komputerowym DI200 mo¿na nadaæ indywidualne uprawnienia abonentom (np. ogranicznyæ dostêp do linii miejskich dla
po³¹czeñ wychodz¹cych). Opis tych funkcji stanowi treœæ dalszej czêœci „Instrukcji obs³ugi centrali”.
OGRANICZENIE CZASU TRWANIA PO£¥CZEÑ MIEJSKICH
W centrali CYFRA 200 istnieje mo¿liwoœæ dyskryminacji czasu
trwania po³¹czeñ miejskich wychodz¹cych (od 2 minut do 35
minut) dla ka¿dego abonenta wewnêtrznego. Uaktywnienie tej
funkcji oraz deklaracjê czasu trwania rozmowy miejskiej wychodz¹cej dokonuje siê w programie DI200.
(Funkcje ->Uprawnienia WEW)

BEZPOŒREDNI DOSTÊP DO NUMERÓW
ALARMOWYCH
Jeœli chcesz po³¹czyæ siê z Policj¹, Pogotowiem Ratunkowym lub Stra¿¹
Po¿arn¹ mo¿esz zrobiæ to z aparatu pod³¹czonego do centrali CYFRA 200 bez
koniecznoœci wybierania wi¹zki linii miejskiej, np. „0”.
Jeœli bêdziesz musia³ skorzystaæ z tej funkcji, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Us³yszysz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.
Wybierz:
- po³¹czenie ze Stra¿¹ Po¿arn¹
- po³¹czenie z Pogotowiem Ratunkowym
- po³¹czenie z Policj¹
Uzyskasz dostêp do linii miejskiej bez koniecznoœci wybierania
wi¹zki linii miejskich.
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PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE Z WYBRANEJ
LINII MIEJSKIEJ
W centrali CYFRA 200 linie miejskie pogrupowane s¹ w wi¹zki:
wi¹zka „0”
wi¹zka „80”
wi¹zka „84”
„81xx

linie miejskie dostêpne po wybraniu „0”;
linie miejskie dostêpne po wybraniu „80”;
linie miejskie dostêpne po wybraniu „84”;
linie miejskie dostêpne po wybraniu „81xx”
(patrz: ni¿ej);

Taki podzia³ jest bardzo korzystny w sytuacji, gdy oprócz linii miejskich do
centrali CYFRA 200 pod³¹czone s¹ linie od lokalnych operatorów telekomunikacyjnych (lub sieci zak³adowej, resortowej itp.), albo bramki operatorów sieci GSM.
Wówczas abonent mo¿e „rêcznie” wybraæ konkretn¹ liniê miejsk¹ (81xx) lub wi¹zkê
linii miejskich do realizacji po³¹czenia zewnêtrznego (0, 80, 84).
Konfiguracjê wi¹zek linii miejskich dokonuje siê w programie DI200, Funkcje -> TabliceWEW. Linie miejskie nale¿¹ce do wi¹zki „84”zdefiniowane s¹ w tablicy 32 jako wyjscie przez „80”
Oprócz tego centrala CYFRA 200 mo¿e realizowaæ po³¹czenia miejskie
z uwzglêdnieniem najni¿szego kosztu zestawianego po³¹czenia (us³uga LCR). Wówczas centrala sama (zgodnie z ustawieniami tablicy LCR) wybiera operatora i liniê
miejsk¹ do realizacji tego po³¹czenia. Abonent wybiera tylko „0”.
Linie miejskie dostêpne w tym trybie dla u¿ytkownika musz¹
byæ uprzednio zaprogramowane przez instalatora centrali
CYFRA 200.
Dostêp do linii poprzez „81xx” umo¿liwia wskazanie konkretnej linii miejskiej. Wybór linii miejskiej dokonuje siê wybieraj¹c na klawiaturze aparatu telefonicznego 81XX, gdzie
XX jest dwucyfrowym numerem linii miejskiej z zakresu 01 do
32. Warunkiem jest, aby wybrane linie miejskie by³y dostêpne
dla abonenta w programie DI200 Funkcje -> TabliceWEW
-> zak³adce „Wyjœcie 81xx”.
Na przyk³ad wybieraj¹c numer 8103 wyjdziesz przez trzeci¹
liniê miejsk¹ LM3.
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WYBÓR NAJTAÑSZEGO PO£¥CZENIA - US£UGA LCR
Us³uga LCR (Least Cost Routing) polega na automatycznej analizie numeru
wybieranego przez abonenta i ewentualnej zamianie czêœci pocz¹tkowej (prefiksu)
na inny, okreœlony w konfiguracji tej centrali. Nastêpnie wybierana jest odpowiednia wi¹zka LM (czyt.: wi¹zka linii miejskich), przez któr¹ zostanie zastawione po³¹czenie o ile abonent ma uprawnienia do korzystania z lini miejskich tej wi¹zki.
Operacja wykonywana jest w celu ograniczenia kosztów rozmów telefonicznych.
Efektywnoœæ us³ugi LCR zale¿y od ustawieñ w konfiguracji uprawnieñ abonentów
i w tablicy LCR dokonanych przez administratora systemu.
LCR jest poœrednikiem w procesach miêdzy cetral¹
CYFRA 200 a central¹ tylko „po wyjœciu na miasto przez 0”.
Tablica LCR jest analizowana po wybraniu przez abonenta ka¿dej kolejnej
cyfry. Proces ten jest koñczony (przydzielana jest wi¹zka LM) gdy wiadomo, ¿e
wybranie kolejnej cyfry przez abonenta nie zmieni podjêtej decycji co do odnalezionego prefiksu. Istnieje ograniczony czas na podjêcie decyzji przez LCR o wyborze wi¹zki LM (tzw. timeout), a wiêc limit czasu na wprowadzenie numeru przez
u¿ytkownika, po przekroczeniu którego abonent wywo³uj¹cy otrzyma sygna³ nieosi¹galnoœci.
Jeœli wybierany numer nie zosta³ znaleziony w tablicy LCR, to centrala
zachowuje siê tak jakby abonent nie mia³ przypisanej us³ugi LCR. Odpowiada
to zachowaniu siê centrali jak podczas typowego wyjœcia przez „0”, „81xx”, „80”....
Nale¿y zwróciæ uwagê na problem posiadania przez abonenta uprawnienia
do linii miejskich, wchodz¹cych w sk³ad wi¹zki LM wskazan¹ przez elementy
tablicy LCR. W centrali CYFRA 200 uprawnienia abonenta do korzystania z linii
miejskich wynika z przypisanych mu Dostêpnych linii miejskich konfigurowanych
w programie DI200. Te linie miejskie nie musz¹ pokrywaæ siê z liniami wykorzystywanymi przez LCR. Dlatego centrala sprawdza, do których LM, spoœród wskazanych przez LCR, abonent ma uprawnienia i dopiero przez te linie realizowana
jest us³uga. Ca³kowitej konfiguracji us³ugi LCR dokonuje siê w programie komputerowym DI200 a proces opisany jest w Instrukcji obs³ugi programu DI200.
Przy w³¹czonej us³udze LCR czêœæ funkcji centrali CYFRA 200
zostaje wy³¹czona automatycznie. Odpowiednia informacja
znajduje siê przy opisie tych funkcji centrali.
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REZERWOWANIE PO£¥CZENIA Z LINI¥ MIEJSK¥
Jeœli chcesz po³¹czyæ siê z lini¹ miejsk¹ a po wybraniu np. „0” s³yszysz sygna³
zajêtoœci, mo¿esz zarezerwowaæ po³¹czenie z central¹ miejsk¹. Nie bêdziesz musia³
wielokrotnie wybieraæ np. „0”, aby przekonaæ siê czy linia miejska jest ju¿ wolna.
Jeœli chcesz zarezerwowaæ liniê miejsk¹, to:
Podnieœ mikrotelefon aparatu telefonicznego.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.

Wybierz numer wi¹zki linii miejskich, np.

, w celu po³¹cze-

nia z central¹ miejsk¹.
Jeœli otrzymasz sygna³ zajêtoœci wybierz
Otrzymasz sygna³ potwierdzenia.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Je¿eli rozmowa na linii miejskiej zostanie zakoñczona, Twój aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przywo³ania.
Uzyskasz dostêp do linii miejskiej po podniesieniu mikrotelefonu bez koniecznoœci wybierania numeru wi¹zki miejskiej, w tym
przypadku -

.

Funkcja dzia³a równie¿ po wyjœciu przez „81xx” oraz „80”
Przy w³¹czonej us³udze LCR, po wciœniêciu „0” i zajêtych
liniach miejskich nie otrzymamy sygna³u zajêtoœci linii miejskich. Wynika to z idei dzia³ania LCR. Dlatego zamówienie
po³¹czenie z lini¹ miejsk¹ nast¹pi po kolejnym wciœniêciu na
klawiaturze telefonu „0”
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REZERWOWANIE PO£¥CZENIA
Z ABONENTEM WEWNÊTRZNYM
Jeœli chcesz po³¹czyæ siê z abonentem wewnêtrznym, a po wybraniu numeru abonenta s³yszysz sygna³ zajêtoœci, mo¿esz zamówiæ po³¹czenie z tym abonentem. Nie bêdziesz musia³ wielokrotnie wybieraæ numeru aby przekonaæ siê, czy
abonent wewnêtrzny jest ju¿ wolny.
Jeœli chcesz zarezerwowaæ po³¹czenie z abonentem wewnêtrznym, to:
Podnieœ mikrotelefon aparatu telefonicznego.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.

Wybierz numer abonenta wewnêtrznego.

Jeœli otrzymasz sygna³ zajêtoœci wybierz

.

Otrzymasz sygna³ potwierdzenia.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Je¿eli abonent zarezerwowany bêdzie wolny, centrala zestawi z
nim po³¹czenie a Twój aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem
przywo³ania.
Uzyskasz po³¹czenie z tym abonentem po podniesieniu mikrotelefonu bez koniecznoœci wybierania jego numeru.
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ZAMAWIANIE PO£¥CZENIA ZA
POŒREDNICTWEM SEKRETARKI
Aparat systemowy (sekretarki) posiada uprawnienia umo¿liwiaj¹ce realizacjê dodatkowych funkcji us³ugowych centrali CYFRA 200.
Sekretarka mo¿e przyj¹æ zlecenie zestawienia po³¹czenia z abonentem zewnêtrznym (miejskim) i mo¿e przekazaæ to po³¹czenie abonentowi wewnêtrznemu.
Jeœli chcesz, aby abonent poœrednicz¹cy zestawi³ dla Ciebie po³¹czenie, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Zadzwoñ do sekreterki.
Poproœ o zestawienie po³¹czenia z wybranym abonentem miejskim
podaj¹c numer telefonu tego abonenta oraz swój numer wewnêtrzny.
Sekretarka po uzyskaniu po³¹czenia wychodz¹cego z ¿¹danym abonentem miejskim poinformuje go o rozmowie, a nastêpnie przeka¿e to po³¹czenie abonentowi zamawiaj¹cemu.
Gdy w tym czasie rozmawiasz z innym abonentem, sekretarka
mo¿e zaoferowaæ po³¹czenie w³¹czaj¹c siê na tle sygna³u
ostrzegawczego do prowadzonej rozmowy.
Jeœli w centrali CYFRA200 abonent wewnêtrzny (lub grupa abonentów)
posiada uprawnienie „Dyrektor” wówczas sekretarka poœredniczy równie¿ w zestawianiu po³¹czeñ wewnêtrznych miêdzy pozosta³ymi abonentami centrali CYFRA 200 a tym abonentem.
Abonent „Dyrektor” ma nieograniczony dostêp do wszystkich abonentów
wewnêtrznych i zewnêtrznych centrali CYFRA 200, natomiast abonenci wewnêtrzni
i zewnêtrzni uzyskuj¹ po³¹czenie z abonentem „Dyrektor” tylko poprzez aparat
poœrednicz¹cy (sekretarkê).
Abonent o uprawnieniu „Dyrektor” mo¿e byæ wy³¹czony z trybu bezpoœredniego dostêpu „z miasta” (wówczas, gdy linie zewnêtrzne centrali CYFRA 200
pracuj¹ w trybie wybierania bezpoœredniego - „DISA”). W tym celu nale¿y przydzieliæ go do grupy, do której nie ma dostêpu z DISA (patrz „Uprawnienia linii
miejskich” w programie DI 200); wówczas mo¿na do niego zadzwoniæ jedynie za
poœrednictwem sekretarki.
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POWTÓRZENIE OSTATNIO WYBRANEGO
NUMERU MIEJSKIEGO
Jeœli chcesz by centrala CYFRA 200 powtórzy³a ostatnio wybrany przez
Ciebie numer abonenta miejskiego, mo¿esz zleciæ centrali tak¹ us³ugê. Nie bêdziesz
musia³ wielokrotnie wybieraæ tego samego numeru miejskiego.
Jeœli chcesz powtórzyæ ostatno wybrany numer miejski, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz numer wi¹zki LM, np.

, w celu po³¹czenia z cen-

tral¹ miejsk¹...
... a nastêpnie wybierz numer docelowego abonenta miejskiego.
Je¿eli abonent miejski jest zajêty us³yszysz sygna³ zajêtoœci.
Od³ó¿ mikrotelefon
Je¿eli zechcesz powtórzyæ próbê nawi¹zania po³¹czenia z tym
abonentem, to:

Podnieœ mikrotelefon
Wybierz

.

Nie odk³adaj mikrotelefonu !!!
Us³yszysz sygna³ marszrutowania - centrala zestawi po³¹czenie
z ostatnio wybranym przez Ciebie numerem miejskim.
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ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
Z OSTATNIO WYBRANYM NUMEREM MIEJSKIM
Jeœli abonent miejski, do którego dzwonisz, jest zajêty, mo¿esz zleciæ
centrali CYFRA 200 zestawienie tego po³¹czenia. Nie bêdziesz musia³ wielokrotnie wybieraæ tego samego numeru aby przekonaæ sie czy docelowy abonent jest ju¿
wolny. Centrala bêdzie próbowa³a po³¹czyc Ciê z wybranym numerem. W momencie uzyskania po³¹czenia telefon zadzwoni u Ciebie dzwonkiem przywo³ania. Abonent miejski us³yszy odpowiedni¹ zapowiedŸ (jeœli jest nagrana i przydzielona),
np. Proszê czekaæ na po³¹czenie...
Jeœli chcesz zlecic zestawienie po³¹czenia z ostatnio wybranym numerem, to:
Podnies mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz numer wi¹zki LM, np.

, w celu po³¹czenia z cen-

tral¹ miejsk¹ a nastêpnie wybierz numer docelowego abonenta miejskiego.
Jeœli us³yszysz sygna³ zajêtoœci abonenta miejskiego od³ó¿ mikrotelefon.
Ponownie podnieœ mikrotelefon.
Wybierz

.

Otrzymasz sygna³ potwierdzenia.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Centrala przez 30 minut bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z
wybranym przez Ciebie numerem. Po zestawieniu po³¹czenia Twój
telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania natomiast abonent miejski us³yszy zapowiedŸ s³own¹ nr 8. Je¿eli przez 15 sekund nie podejmiesz po³¹czenia centrala je roz³¹czy jednoczeœnie kasuj¹c zlecon¹ us³ugê.
Aby odwo³aæ zamówion¹ us³ugê, wybierz
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ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
Z DOWOLNYM NUMEREM MIEJSKIM
Jeœli chcesz aby centrala CYFRA 200 po³¹czy³a Ciê z dowolnym numerem
miejskim mo¿esz zleciæ centrali zestawienie takiego po³¹czenia. Nie bêdziesz musia³ wielokrotnie wybieraæ tego samego numeru, aby przekonaæ siê czy abonent jest
ju¿ wolny. Centrala bêdzie zajmowa³a liniê miejsk¹ i bêdzie próbowa³a zestawiæ
po³¹czenie ze wskazanym numerem.
Jeœli chcesz zleciæ zestawienie po³¹czenia z dowolnym numerem, to:
Podnieœ mikrotelefon aparatu telefonicznego.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.

Wybierz

.

Otrzymasz sygna³ potwierdzenia.
Wybierz numer abonenta miejskiego (bez numeru wi¹zki), z którym chcesz uzyskaæ po³¹czenie (maksymalnie 14 cyfr).
Od³ó¿ mikrotelefon.
Centrala bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z wybranym przez
Ciebie numerem przez 30 minut.
Po zestawieniu po³¹czenie Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania natomiast abonent miejski us³yszy zapowiedŸ s³own¹ nr 2.
Je¿eli przez 15 sekund nie podejmiesz po³¹czenia centrala je roz³¹czy jednoczeœnie kasuj¹c zlecon¹ us³ugê.

Aby odwo³aæ zamówion¹ us³ugê wybierz

.
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KORZYSTANIE Z BANKU NUMERÓW SKRÓCONYCH
U¿ytkownicy centrali CYFRA 200 mog¹ korzystaæ z banków numerów skróconych wspólnych dla wszystkich u¿ytkowników centrali. Po wybraniu numeru
banku centrala zestawi po³¹czenie z zapisanym w tym banku numerem miejskim.
Mo¿na zapisaæ do 64 numerów, maksymalnie 16-to cyfrowych. Numery wpisuje
siê do banków za pomoc¹ komputera w programie DI200.
Jeœli chcesz zestawiæ po³¹czenie z wybranym numerem skróconym:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.

Wybierz

XX,

gdzie XX jest numerem banku w przedziale od 01 do 64, konfigurowanym w programie DI200.
LUB
Mo¿liwy jest dostêp do banku numerów skróconych wybieraj¹c:
od

do

Nast¹pi zestawienie po³¹czenia z wybranym numerem miejskim
zapisanym w postaci numeru skróconego.
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BLOKOWANIE WYJŒCIA NA MIASTO
Z W£ASNEGO TELEFONU
Jeœli chcesz by w czasie Twojej nieobecnoœci nikt nie zestawia³ po³¹czeñ
miejskich z Twojego telefonu mo¿esz zablokowaæ swój telefon indywidualnym kodem 4-cyfrowym. W programie komputerowym DI200, w tablicy uprawnieñ, instalator musi zaznaczyæ mo¿liwoœæ korzystania przez Ciebie z tej funkcji (blokowanie
telefonu).
Aby zablokowaæ swój aparat dla rozmów miejskich wychodz¹cych, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz

XXXX,

gdzie XXXX to 4-cyfrowy kod.
Otrzymasz sygna³ potwierdzenia.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Twój telefon zosta³ zablokowany dla po³¹czeñ miejskich
wychodz¹cych.
Aby odblokowaæ swój aparat dla rozmów miejskich wychodz¹cych, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz

XXXX,

gdzie XXXX to aktualny kod.
Otrzymasz sygna³ potwierdzenia.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Twój telefon zosta³ odblokowany dla po³¹czeñ miejskich.
W ka¿dej chwili mo¿esz zmieniæ Twój indywidualny kod dostêpu na
nowy kod.
Wybierz
gdzie:

XXXX YYYY,
XXXX - cyfry dotychczasowego kodu,
YYYY- cyfry Twojego nowego kodu
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BLOKOWANIE WYJŒCIA NA MIASTO DLA
WYBRANEGO TELEFONU
W centrali CYFRA 200 istnieje mo¿liwoœæ blokowania ka¿dego telefonu
dla wychodz¹cych po³¹czeñ miejskich. Dokonuje siê tego w menu Inne-> Blokowanie wyjœcia do CM ->Blokuj telefon.
W podobny sposób mo¿na odblokowaæ dowolny telefon pod³¹czony do centrali CYFRA 200. Wówczas nale¿y skorzystaæ z polecenia Odblokuj telefon.
W programie DI200 istnieje mo¿liwoœæ wyzerowania wszystkich kodów indywidualnych. Po wyzerowaniu wszystkie kody przyjm¹ wartoœæ fabryczn¹ - 1234.
Gdy abonent centrali CYFRA 200 ma zablokowane wyjœcie na miasto po
wybraniu wi¹zki LM, np. „0” zamiast sygna³u zg³oszenia centrali miejskiej us³yszy
w s³uchawce swojego mikrotelefonu sygna³ nieosi¹galnoœci.
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PO£¥CZENIE Z LINI¥ MIEJSK¥
Z POMINIÊCIEM BLOKADY
Abonent centrali CYFRA 200 ma mo¿liwoœæ przeprowadzenia rozmowy
miejskiej z telefonu, który nie ma uprawnienia do wykonywania wychodz¹cych
rozmów miejskich lub jest ono blokowane indywidualnym kodem. Taka rozmowa
bêdzie jednak zaliczona na konto abonenta korzystaj¹cego z tej us³ugi.
Jeœli chcesz skorzystaæ (na swój koszt) z telefonu zablokowanego lub
nie uprawnionego do wyjœcia do miasta, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz

„XXX” KKKK aby wyjœæ przez „0”

LUB
Wybierz

„XXX” KKKK aby wyjœæ przez „80”

gdzie: „XXX” jest Twoim numerem wewnêtrznym (jeœli masz numer wewnêtrzny dwucyfrowy np. 22, to wybierasz 022. Jeœli masz
numer trzycyfrowy, np 222, to wybierasz 222 ),
KKKK jest Twoim indywidualnym kodem 4-cyfrowym, który jest
u¿ywany do blokowania telefonu.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej.
Funkcja wymaga odpowiedniego zaprogramowania w tablicy uprawnieñ wewnêtrznych (Dostêp do LM; Wyjœcie „0” lub
Wyjœcie „80”) w programie komputerowym DI200.
Funkcja 87 XXX KKKK jest dostêpna tylko wtedy, gdy w programie DI200
dla tego abonenta jest zaznaczona opcja Blokowanie telefonu.
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LOGOWANIE SIÊ NA DOWOLNYM TELEFONIE
W centrali CYFRA 200 istnieje mo¿liwoœæ logowania siê na dowolnym telefonie pod³¹czonym do centrali. W wyniku wywo³ania tej funkcji nastêpuje przeniesienie wywo³añ oraz uprawnieñ abonenta loguj¹cego siê na danym telefonie.Wówczas mo¿e korzystaæ z telefonu i us³ug centrali CYFRA 200, na którym siê
zalogowa³ w takim samym zakresie jak „ze swojego” telefonu. Rozmowy przychodz¹ce równie¿ s¹ kierowane w miejsce, gdzie siê zalogowa³.
Aby zalogowaæ siê na dowolnym telefonie pod³¹czonym do centrali
CYFRA 200:
Podnieœ mikrotelefon wybranego aparatu telefonicznego
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200
Wybierz

„XXX” KKKK

gdzie: „XXX” jest Twoim numerem wewnêtrznym (jeœli masz numer wewnêtrzny dwucyfrowy np. 22, to wybierasz 022. Jeœli masz
numer trzycyfrowy, np 222, to wybierasz 222 ),
KKKK jest Twoim indywidualnym kodem 4-cyfrowym, który jest
u¿ywany do blokowania telefonu.
Otrzymasz sygna³ potwierdzenia. Od³o¿ mikrotelefon.
Jeœli chcesz odwo³aæ funkcjê, tj. wylogowaæ siê z danego telefonu to:
Podnieœ mikrotelefon wybranego aparatu telefonicznego
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200
Wybierz
Od³ó¿ mikrotelefon.

88

ver. 4.31

PO£¥CZENIA WYCHODZ¥CE

BUDZENIE (PRZYPOMIENIE)
Okreœlenie „budzenie” jest umowne, gdy¿ realizuj¹c tê us³ugê centrala mo¿e
równie¿ „przypominaæ” o sprawie, któr¹ nale¿y za³atwiæ o okreœlonej godzinie.
Us³ugê mo¿na realizowaæ w dwóch trybach: jednorazowym i codziennym. Tryby te
mog¹ funkcjonowaæ niezale¿nie od siebie tzn.ten sam u¿ytkownik mo¿ne korzystaæ z „budzenia” codziennego i jednokrotnego.
Jeœli chcesz zamówiæ „budzenie” jednokrotne to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz

.

Wybierz cztery cyfry okreœlaj¹ce godzinê „budzenia”, np.: numer
oznacza godzinê 14:45.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Ustawi³eœ „budzenie” na godzinê 14:45.
Ka¿de nastêpne „budzenie” kasuje poprzednie zamówienie.
Ka¿dy abonent wewnêtrzny mo¿e ustawiæ dowoln¹ godzinê
budzenia..
Jeœli chcesz zamówiæ „budzenie” codzienne to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz

.

Wybierz cztery cyfry okreœlaj¹ce godzinê „budzenia”, np.: numer
oznacza godzinê 06:45.
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Od³ó¿ mikrotelefon.
Ustawi³eœ „budzenie” na godzinê 06:45
Realizacja „budzenia”:
Telefon dzwoni dzwonkiem alarmu...
Podnieœ mikrotelefon.
S³yszysz w s³uchawce mikrotelefonu melodiê.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Je¿eli „budzenie” nie zostanie odebrane dzwonek wy³¹czy
siê po 20 sekundach.
Je¿eli funkcja budzenia jednokrotnego nie zostanie skasowana, po 24 godzinach aparat telefoniczny powtórzy dzwonienie.
Jeœli chcesz skasowaæ zamówione wczeœniej „ budzenia” to:
Podnieœ mikrotelefon.
Us³yszysz sygna³ zg³oszenia centrali.

Wybierz

.

Od³ó¿ mikrotelefon.
Wczeœniej zaprogramowane „budzenia” zosta³y skasowane.
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US£UGA NIAÑKA
(PODS£UCH POMIESZCZENIA)
W³¹czenie us³ugi niañka powoduje, ¿e z dowolnego telefonu mo¿na kontrolowaæ co dzieje siê w innym pomieszczeniu, w którym wywo³aliœmu tê us³ugê.
Jest to us³uga dostêpna tylko dla abonentów centrali CYFRA 200.
Jeœli chcesz skorzystaæ z us³ugi niañka, to:
Podnieœ mikrotelefon w pomieszczeniu, które chcesz kontrolowaæ.
Us³yszysz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.

Wybierz

.

Od³ó¿ mikrotelefon obok aparatu telefonicznego, lub zostaw w³¹czony obwód g³oœno mówi¹cy.
W³¹czy³eœ funkcjê niañka.
Podnieœ inny mikrotelefon, za pomoc¹ którego chcesz siê po³¹czyæ
z telefonem „niañka”.
Wybierz numer telefonu „niañka”. Centrala pozwoli Ci us³yszeæ
co siê dzieje w kontrolowanym pomieszczeniu.
Us³uga zostanie wy³¹czona jeœli od³o¿ysz mikrotelefon aparatu „niañka”.
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PROGRAMOWANIE CENTRALI Z TELEFONU
6.3. Programowanie dodatkowych funkcji centrali z telefonu.
W centrali CYFRA 200 niektóre funkcje us³ugowe nale¿y (lub mo¿na) zaprogramowaæ z aparatu telefonicznego, pod³¹czonego do centrali CYFRA 200, po
wejœciu w tryb programowania.
Ze wzglêdu na zapewnienie stabilnej pracy centrali CYFRA
200 zaleca siê, aby z trybu programowania korzysta³ jedynie
u¿ytkownik posiadaj¹cy odpowiedni¹ wiedzê i uprawnienia.
Jeœli chcesz wejœæ w tryb programowania centrali CYFRA 200, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Wybierz

Wybierz

- jesteœ w trybie wywo³ania funkcji centrali.

.

WprowadŸ kod dostêpu do centrali.
Je¿eli wprowadzony kod jest prawid³owy otrzymasz sygna³ potwierdzenia oraz dostêp do funkcji programowania centrali.

Z trybu programowania wyjdziesz po od³o¿eniu mikrotelefonu na czas d³u¿szy ni¿ 10 sekund.

KOD DOSTÊPU DO CENTRALI
Funkcja ta jest potrzebna osobie uprawnionej do wejœcia w tryb programowania centrali CYFRA 200. Indywidualne kody dla ka¿dej centrali s¹ wpisane na
ostatniej stronie instrukcji.
Je¿eli wprowadzisz niew³aœciwy kod dostêpu do centrali
otrzymasz sygna³ nieosi¹galnoœci.
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NAGRANIE ZAPOWIEDZI S£OWNEJ
Centrala CYFRA 200 umo¿liwia nagranie 8-u ró¿nych zapowiedzi s³ownych o ³¹cznym czasie trwania 16 minut. W tym celu:
Podnieœ mikrotelefon.
Wybierz

Wybierz

- jesteœ w trybie wywo³ania funkcji centrali.

.

WprowadŸ kod dostêpu do centrali.
Otrzymasz syna³ potwierdzenia.
Wybierz

X,
gdzie X=1,2...8 i odpowiada numerowi zapowiedzi.

Us³yszysz sygna³ ci¹g³y, który bêdzie trwa³ oko³o 3 sekund.
Mo¿esz teraz nagraæ w³asn¹ zapowiedŸ s³own¹
Po nagraniu zapowiedzi s³ownej od³ó¿ mikrotelefon.
Aby ods³uchaæ nagran¹ zapowiedŸ, skorzystaj z funkcji 741xx
Numeracja zapowiedzi s³ownych przy ich nagrywaniu. Numeracja ta ró¿ni
siê przy ods³uchiwaniu zapowiedzi (tj. korzystaniu z funkcji 741xx)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Centrala CYFRA 200 mo¿e pracowaæ w trzech trybach obs³ugi miejskich
po³¹czeñ przychodz¹cych, w których stosuje siê zapowiedŸ s³own¹:
- w trybie Operator - TAK, kiedy centrala zg³asza siê nagran¹ przez u¿ytkownika zapowiedzi¹ s³own¹ jednoczeœnie kontynuuj¹c wywo³ywanie abonentów
wewnêtrznych. ZapowiedŸ s³owna w tym trybie odtwarzana jest w pêtli. Dla tego
trybu mo¿na nagraæ zapowiedŸ o treœci np.:
„Firma XXXX. Proszê czekaæ na zg³oszenie operatora...”
- w trybie DISA, kiedy centrala CYFRA 200 informuje abonenta dzwoni¹cego z miasta o mo¿liwoœci bezpoœredniego wybierania numerów wewnêtrznych.
W trybie tym zapowiedŸ s³owna odtwarzana jest tylko jeden raz (bez powtórzeñ),
niezale¿nie od ustawionego czasu Disa w programie DI200. Dla tego trybu pracy
centrali mo¿na nagraæ komunikat np.:
„Firma XXXX. Proszê wybraæ tonowo numer wewnêtrzny lub
czekaæ na zg³oszenie operatora.”
Nagrana zapowiedŸ dla tego trybu mo¿e sk³adaæ siê z komunikatu s³ownego
(kilkanaœcie-kilkadziesi¹t sekund) i „ciszy” (2-6 sekund), np. po nagraniu komunikatu o czasie 20 sekund, mikrotelefon odk³adamy dopiero po 22-26 sekundach.
Nagranie „ciszy” daje chwilkê czasu dla abonenta dzwoni¹cego na wybranie numeru wewnêtrznego po wys³uchaniu ca³ego komunikatu.
- w trybie MultiDISA, w którym centrala CYFRA 200 umo¿liwia ³¹czenie
zapowiedzi nagranych w poszczególnych bankach (max. 7 zapowiedzi, poniewa¿
zapowiedŸ nr 2 jest pomijana). Prze³¹czanie do nastêpnej zapowiedzi s³ownej nastêpuje po wybraniu (tonowo) cyfry „8”, natomiast powrót do poprzedniej zapowiedzi s³ownej odbywa siê po wybraniu (tonowo) cyfry „9” przez abonenta miejskiego. Je¿eli dla trybu DISA przydzielona jest zapowiedŸ nr 1, to w trybie MultiDISA prze³¹czane bêd¹ kolejno zapowiedzi nr 1,3,...8. Przyk³adowe komunikaty:
- zapowiedŸ nr 1
„Firma XXX. Proszê wybraæ tonowo „8” ¿eby uzyskaæ informacjê
o numerach wewnêtrznych lub czekaæ na zg³oszenie sekretarki”
- zapowiedŸ nr 3
„Dzia³y techniczne: serwis-numer 38, konsultacje techniczne - numer 48, doradztwo techniczne - numer 49, lub proszê wybraæ tonowo „8” by uzyskaæ informacjê o dzia³ach handlowych.”
-zapowiedŸ nr 4
„Dzia³y handlowe: marketing - numer 33, sprzeda¿ - numer 47,
zamówienia - numer 50.
W czasie trwania ka¿dej zapowiedzi mo¿na tonowo wybieraæ numer abonenta wewnêtrznego.
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- jeden poziom wy¿ej w trybie MultiDisa
- jeden poziom ni¿ej w trybie MultiDisa

X

- wybór konkretnej zapowiedzi (jedna z oœmiu)

ZapowiedŸ 2 jest przydzielona na sta³e do obs³ugi funkcji
„Zamawianie po³¹czenia...” i jest ona pomijana w trybach
„Operatorskich” i Disa. Warto tak nagraæ zapowiedŸ 2 aby
informowa³a u¿ytkownika o zestawianym po³¹czeniu.
Zaleca siê nagranie zapowiedzi do obs³ugi funkcji: „zamawianie po³¹czenia” jako komunikatu (bez „ciszy”). Przyk³adem mo¿e byæ nastêpuj¹cy komunikat:
„Centrala zestawia po³¹czenie. Proszê czekaæ...”
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SPRAWDZENIE ZAPOWIEDZI S£OWNEJ
NAGRANEJ PRZEZ U¯YTKOWNIKA
Ka¿d¹ nagran¹ zapowiedŸ s³own¹ mo¿na sprawdziæ (wys³uchaæ).
W tym celu nale¿y:
Podnieœæ mikrotelefon.
Us³yszysz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
XX,

Wybierz

gdzie: xx to numer zapowiedzi lub melodii:
xx=01
xx=02
xx=03
xx=04
xx=05
xx=06
xx=07

zapowiedŸ nr 1;
zapowiedŸ nr 2;
zapowiedŸ nr 3;
zapowiedŸ nr 4;
melodia nr 1;
melodia nr 2;
zwrotny sygna³ dzwonienia;

xx=08
xx=09
xx=10
xx=11
xx=12
xx=13
xx=14

zewnêtrzne Ÿród³o sygna³u;
melodia nr 3;
melodia nr 4;
zapowiedŸ nr 5;
zapowiedŸ nr 6;
zapowiedŸ nr 7;
zapowiedŸ nr 8;

Od³ó¿ mikrotelefon.
Telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania.
Po podniesieniu mikrotelefonu mo¿na wys³uchaæ nagran¹ wczeœniej zapowiedŸ.
Powy¿sza funkcja mo¿e s³u¿yæ równie¿ do samodzielnego regulowania g³oœnoœci aparatu telefonicznego w przypadku, gdy
telefon dzwoni za cicho lub za g³oœno.
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USTAWIENIE DATY I GODZINY
W centrali CYFRA 200 mo¿na z telefonu ustawiæ (ewentualnie skorygowaæ) aktualny czas i datê. Aby mieæ tak¹ mo¿liwoœæ nale¿y znaæ kod dostêpu do
centrali oraz wejœæ w tryb programowania centrali.
Ze wzglêdu na zapewnienie stabilnej pracy centrali CYFRA
200 zaleca siê, aby z trybu programowania korzysta³ jedynie
u¿ytkownik posiadaj¹cy odpowiedni¹ wiedzê i uprawnienia.
Gdy chcesz ustawiæ lub skorygowaæ zegar w centrali i jesteœ w trybie
programowania, to:
Wybierz

,

Wybierz szeœæ cyfr okreœlaj¹cych aktualn¹ godzinê,
np:

- oznacza godzinê 13,

minut 27 i sekund 0.
Gdy chcesz ustawiæ lub skorygowaæ datê w centrali i jesteœ w trybie
programowania, to:
Wybierz

,

Wybierz siedem cyfr okreœlajacych datê,
np:

- oznacza datê:

2003.02.17 œroda.
gdzie:
03 - rok 2003
02 - luty
17 - dzieñ miesiaca
3 - œroda (1-poniedzia³ek,... 7 - niedziela)
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W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE PRACY NOCNEJ
Funkcja s³u¿y do w³¹czania (lub wy³¹czania) centrali CYFRA 200 w tryb
pracy nocnej o innej ni¿ zaprogramowana godzina w tablicy trybów pracy centrali
(programowanie godzin pracy nocnej centrali opisane jest w Instrukcji obs³ugi programu DI200).
ABONENT MUSI MIEÆ NADANE UPRAWNIENIE W PROGRAMIE DI200!!!
Jeœli chcesz wczeœniej w³¹czyæ tryb pracy nocnej, to:
Podnieœ mikrotelefon. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

Wybierz

.
Centrala rozpoczyna pracê w trybie nocnym.

Od³ó¿ mikrotelefon.

Jeœli chcesz wczeœniej wy³¹czyæ tryb pracy nocnej, to:
Podnies mikrotelefon. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

Wybierz

.
Centrala zakoñczy pracê w trybie nocnym

Od³ó¿ mikrotelefon.
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W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE PRACY WEEKENDOWEJ
Funkcja s³u¿y do w³¹czania (lub wy³¹czania) centrali CYFRA 200 w tryb
pracy weekendowej w inne ni¿ zaprogramowane dni w tablicy trybów pracy centrali (programowanie dni pracy weekendowej centrali opisane jest w Instrukcji obs³ugi programu DI200).
ABONENT MUSI MIEÆ NADANE UPRAWNIENIE W PROGRAMIE DI200!!!
Jeœli chcesz rêcznie wczeœniej w³¹czyæ tryb pracy weekendowej, to:
Podnies mikrotelefon. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.
Wybierz

.
Centrala rozpoczyna pracê w trybie weekendowym.

Od³ó¿ mikrotelefon.
Tryb pracy weekendowej mo¿na zakoñæzyæ rêcznie (patrz: ni¿ej)
lub tryn ten wy³¹czy siê automatycznie z koñcem weekendu.

Jeœli chcesz wczeœniej rêcznie wy³¹czyæ tryb pracy weekendowej, to:
Podnieœ mikrotelefon. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

Wybierz

.
Centrala zakoñæzy pracê w trybie weekendowym.

Od³ó¿ mikrotelefon.
Nastêpne w³¹czenie trybu pracy weekendowej mo¿e nast¹piæ
„rêcznie” lub automatycznie wraz z pocz¹tkiem weekendu.
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RÊCZNE KASOWANIE BUFORA ROZMÓW
Funkcja s³u¿y do kasowanie bufora rozmów w centrali CYFRA 200. Bufor
ma pojemnoœæ 11000 rozmów. Gdy w buforze bêdzie 10800 rozmów i wiêcej, centrala zaczyna sygnalizowaæ ten fakt sygna³em dŸwiêkowym z wbudowanego buzera. Równoczeœnie na wyœwietlaczu centrali pojawia siê informacja o stanie bufora.
Po ca³kowitym zape³nieniu bufora, centrala zatrzymuje buforowania rozmów. Odczytywane rozmowy przy pomocy programu BilCent, w celu taryfikacji, s¹ automatycznie usuwane z bufora rozmów. Niezale¿nie mo¿na skorzystaæ z poni¿szej
funkcji. Trzeba byæ w trybie programowania centrali.
UWAGA! ROZMOWY ZOSTAN¥ BEZPOWROTNIE UTRACONE
Jeœli chcesz skasowaæ bufor rozmów w centrali CYFRA 200, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Wybierz

- jesteœ w trybie wywo³ania funkcji centrali.

Wybierz

.

WprowadŸ kod dostêpu do centrali.
Otrzymasz syna³ potwierdzenia.

Wybierz

.

Centrala opró¿ni³a bufor z przechowywanych rozmów.
Od³ó¿ mikrotelefon.
Bufor rozmów mo¿na wyzerowaæ równie¿ w poziomu programu komputerowego DI200.
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KASOWANIE WSZYSTKICH ZAPOWIEDZI S£OWNYCH
Jeœli zachodzi potrzeba wykasowania wszystkich zapowiedzi s³ownych z pamiêci FLASH w centrali CYFRA 200, mo¿na tego dokonaæ z aparatu telefonicznego.
Warunkiem koniecznym jest, aby byæ w trybie programowania centrali.
Jeœli chcesz sformatowaæ pamiêæ z zapowiedziami s³ownymi w centrali to:
Podnieœ mikrotelefon.

Wybierz

- jesteœ w trybie wywo³ania funkcji centrali.

Wybierz

.

WprowadŸ kod dostêpu do centrali.
Otrzymasz syna³ potwierdzenia.
Wybierz
Otrzymasz sygna³ potwierdzenia
Od³ó¿ mikrotelefon
Wszystkie zapowiedzi s³owne nagrane wczeœniej przez u¿ytkownika zosta³y wykasowane z pamiêci.
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7.

OBS£UGA WYŒWIETLACZA

Centrala CYFRA 200 posiada wbudowany wyœwietlacz, którego zadaniem
jest u³atwienie obs³ugi i programowania centrali. U¿ytkownik mo¿e w prosty sposób zmieniæ tryb pracy wyœwietlacza w celu uzyskania potrzebnych informacji.
Abonent musi mieæ nadane uprawnienie w programie DI200.
Jeœli chcesz zmieniæ tryb pracy wyœwietlacza, to:
Podnieœ mikrotelefon.
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali CYFRA 200.
Wybierz

XX.

(gdzie XX - numer trybu pracy wyœwietlacza)
Ustawiony tryb pracy wyœwietlacza zostaje niezmieniony do
czasu zaprogramowania nowego trybu. Zalecany tryb wyœwietlacza to tryb 7500 tj. odczyt daty, czasu i wersji programu.

DATA, CZAS, WERSJA PROGRAMU,
ZAJÊTOŒÆ BUFORA ROZMÓW

Wybierz:

DCT200 V4.31 2004-07-06
Rozmowy 00174 (1%)

wto

11:10`32
[DP0P]
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W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
2003-02-14
wto 11:10`32
DCT200 V4.31
Rozmowy: 00174
DP
0
P

- aktualn¹ datê,
- aktualny dzieñ tygodnia, aktualny czas,
- wersja programowa centrali,
- iloœæ rozmów w pamiêci centrali ( do 25 000 ),
- centrala pracuje w trybie dziennym w dzieñ powszedni,
- ulga „0” (bez ulgi),
- taryfikacja jak w dzieñ powszedni

STAN ZAJÊTOŒCI LINII MIEJSKICH (od 1 do 16)
Wybierz:

L01 L02 *** L04 L05 L06 L07 L08
L09 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16
W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
L01, L02,..., L16
***

- linia miejska 01, 02, ..., 16 jest wolna
- linia miejska 03 jest zajêta

STAN ZAJÊTOŒCI LINII MIEJSKICH (od 17 do 32)
Wybierz:

L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24
L25 *** L27 L28 L29 L30 L31 L32
W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
L17, L18,..., L32
***
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STAN ZAJÊTOŒCI LINII MIEJSKICH
Wybierz:

Zajete LM: 01, 05, 12
W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
01, 05, 12

- aktualnie zajête s¹ linie miejskie 01, 05 oraz 12

STAN ZAJÊTOŒCI ABONENTÓW
Wybierz:

Zajete wew: 116, 230, 301
W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
116, 230, 301

- aktualnie zajêci s¹ abonencji o wskazanych numerach

STAN ZAJÊTOŒCI ABONENTÓW I LINII MIEJSKICH
Wybierz:

Zaj. lm: 01, 17
Zaj. wew: 116, 230
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W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
01, 17
116, 230

- aktualnie zajête s¹ linie miejskie 01 i 17
- aktualnie zajêci s¹ abonenci o numerach wewnêtrznych
116 i 230

OSTATNIA ROZMOWA Z LINII MIEJSKIEJ

Wybierz:

r.29 ---- p.31 v.31 a.34 q.34 e.20 e.20
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
r.29 - karta ISDN BRA, slot 3, wersja programu 2.9
---- - brak karty, slot 4,
p.31 - karta LIN200(8 linii), slot5, wersja programu 3.1
v.31 - karta LIN200(4 linie), slot6, wersja programu 3.1
a.34 - karta LOC200(16 linii), slot10, wersja programu 3.4
q.34 - karta LOC200(8 linii), slot9, wersja programu 3.4
e.20 - karta SYS206, slot8, wersja programu 2.0
e.20 - karta SYS206, slot7, wersja programu 2.0
---- - brak karty, slot wolny (dotyczy CYFRA 200 V224)
Dodatkowo przy wyposa¿eniu centrali w ISDN PRA pojawi siê x.10 informuj¹cy o karcie ISDN PRA w slocie 3.

OSTATNIA ROZMOWA Z LINII MIEJSKIEJ
Wybierz:

Zajete zac: 16, 23, 31
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W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
16, 23, 31

- aktualnie zajête s¹ wskazane zaciski w centrali, tzn.,
¿e w tym momencie abonenci pod³¹czeni do tych
zacisków prowadz¹ rozmowê

OSTATNIA ROZMOWA Z LINII MIEJSKIEJ

Wybierz:

XX.

gdzie XX - nrumer obserwowanej linii miejskiej 01 - 32

Lm01 - Wew015 Nr........ 5558888
t02 14:59 00:01`56 <00001>

2004/07/07
000.29zl

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
Lm01
Wew15
Nr 5558888
2004/07/07
14:59
00:01`56
<00001>
000.29zl

- numer linii miejskiej zajêtej do po³¹czenia
- numer wewnêtrzny abonenta dzwoni¹cego przez Lm01
- ostatni numer wybrany na linii Lm01 (maksymalnie 16cyfr)
- data realizacji ostatniego po³¹czenia
- czas rozpoczêcia rozmowy
- czas trwania po³¹czenia (1min i 56s)
- iloœæ impulsów licznikowych, które bêd¹ zliczane tylko w
przypadku linii cyfrowych ISDN, lub gdy na analogowej linii
miejskiej bêdzie ustawione zaliczanie Taxa.
- koszt rozmowy

DANE O ROZMOWIE Z LINII MIEJSKIEJ WYBRANEGO
ABONENTA WEWNÊTRZNEGO
Wybierz:

XX (LUB XXX).

gdzie XX (lub XXX) - nrumer abonenta wewnêtrznego

Lm02 - Wew022 Nr........ 5558888
t02 14:59 00:05`56 <00002>

2004/07/07
000.58zl
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W tym trybie wyœwietlacz pokazuje nastêpuj¹ce informacje:
Lm02
Wew022
Nr 5558888
2004/07/07
14:59
00:04`56
<00002>
000.58zl
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- numer linii miejskiej zajêtej do po³¹czenia
- numer wewnêtrzny abonenta dzwoni¹cego przez Lm01
- ostatni numer wybrany na linii Lm01 (maksymalnie 16cyfr)
- data realizacji ostatniego po³¹czenia
- czas rozpoczêcia rozmowy
- czas trwania po³¹czenia (1min i 56s)
- iloœæ impulsów licznikowych, które bêd¹ zliczane tylko w
przypadku linii cyfrowych ISDN, lub gdy na analogowej linii
miejskiej bêdzie ustawione zaliczanie Taxa.
- koszt rozmowy
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8.

APARATY SYSTEMOWE
8.1. Praca z aparatami systemowymi

Aby usprawniæ pracê na stanowisku poœrednicz¹cym (lub na innym wa¿nym dla systemu ³¹cznoœci stanowisku, np. u dyspozytora, w sekretariacie, itp.),
zaleca siê pos³ugiwanie telefonem systemowym. Taki aparat sprzyja obserwacji
ruchu po³¹czeñ oraz u³atwia przekazywanie rozmów i korzystanie z us³ug centrali.
Obserwuj¹c diody przy klawiszach aparatu, mo¿na zorientowaæ siê, czy linia jest
wolna czy zajêta, a po naciœniêciu tylko jednego przycisku wywo³aæ abonenta, liniê
miejsk¹ lub us³ugê centrali. Dodatkowo na wyœwietlaczu aparatu systemowego
przedstawiane s¹ komunikaty o aktualnym stanie centrali (rodzaj realizowanej us³ugi,
czas, tryb pracy itp.).
Uzupe³nienie aparatu systemowego stanowi przystawka bezpoœredniego wybierania, pozwalaj¹ca na szybkie (jednym przyciskiem) po³¹czenia z abonentami
wewnêtrznymi (32 przyciski z diodami sygnalizuj¹cymi stan linii).
W centrali CYFRA 200 stosuje siê aparaty systemowe Panasonic KXT7730CE (lub starszego typu) i przystawki (konsole) KX-T7740X (lub starzego
typu).
W aparacie systemowym realizowanie po³¹czeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych, wychodz¹cych i przychodz¹cych, oraz korzystanie z us³ug centrali mo¿e przebiegaæ na dwa sposoby:
1.

Po wprowadzeniu odpowiedniego kodu dostêpu (analogicznie jak
w zwyk³ym telefonie) z klawiatury numerycznej;

2.

Przez naciœniêcie klawisza, któremu przypisana jest dana us³uga

Aby abonent systemowy móg³ korzystaæ z odpowiednich us³ug centrali, nale¿y przypisaæ mu prawo dostêpu do nich. Kompetencje te definiuje administrator
podczas programowania centrali w programie DI200.
Je¿eli dla danej linii abonenckiej zainstalowany jest aparat systemowy
i/lub konsola bezpoœredniego wybierania, wówczas nale¿y odpowiednio skonfigurowaæ centralê przy pomocy programu DI200.
W centrali CYFRA 200 mo¿e pracowaæ maksymalnie 12 aparatów systemowych i 12 konsol. Standardowo do aparatu systemowego nr 1 jest przypisana konsola nr 1 jednak mo¿na za
pomoc¹ aparatu systemowego przypisaæ do niego kilka konsol jednoczeœnie.Natomiast tej samej konsoli nie mo¿na przydzieliæ kilku aparatów systemowych.
109

CYFRA 200

Widok p³yty czo³owej telefonu systemowego KX -T7730

Funkcje wszystkich przycisków (z wyj¹tkiem Flash, SPPHONE i Navi Key-12) konfiguruje siê w centrali.Przyciski i lampki mog¹ byæ dowolnie zaprogramowane
w programie komputerowym DI200.
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8.2. Funkcje klawiszy aparatu systemowego KX-T7730
W aparacie systemowym wybranym klawiszom przypisane s¹ us³ugi centrali, z których w zwyk³ym aparacie telefonicznym mo¿na skorzystaæ po wprowadzeniu odpowiedniego kodu dostêpu. Dziêki temu mo¿liwy jest wybór tych funkcji za
pomoc¹ jednego przycisku. Poni¿ej zamieszczono opis standardowych funkcji klawiszy. Programowanie klawiszy odbywa siê w programie komputerowym Di200.
Przejœcie do us³ug wewnêtrznych centrali
Abonent korzystaj¹cy z „Gor¹cej Linii Miejskiej” (us³ugê tê konfigruje instalator centrali), tzn. maj¹cy bezpoœredni dostêp do linii miejskiej (bez koniecznoœci wybierania numeru centrali miejskiej tj. „0”, „81xx”, „80”...) po naciœniêciu tego klawisza mo¿e korzystaæ z us³ug wewnêtrznych centrali CYFRA 200 (analogicznie jak naciœniêcie przycisku FLASH). Przyciskowi instalator powinien przypisaæ „znak powrotu z gor¹cej linii” - „#”.
Do³¹czenie abonenta do konferencji
Do trwaj¹cej miejskiej rozmowy telefonicznej mo¿na zaprosiæ abonenta wewnêtrznego, aby przeprowadziæ konferencjê. Wówczas w trakcie po³¹czenia nale¿y wcisn¹æ
sekwencjê Flash+85 a nastêpnie wybraæ numer wewnêtrzny ¿¹danego abonenta wewnêtrznego. Po odebraniu wywo³ania centrala zestawi konferencjê z abonentem miejskim. Instalator powinien przypisaæ pod przycisk sekwencjê
„ ,85” (co oznacza Flash i wybranie 85)
Powtarzanie ostatnio wybranego numeru
zewnêtrznego
Naciœniêcie klawisza powoduje ponowne wybieranie numeru miejskiego. W przypadku zajêtoœci centrala powtarza próby po³¹czenia do skutku (po jednorazowym naciœniêciu klawisza). Przyciskowi jest przypisana standardowo sekwencja „90”.
Przejœcie do funkcji centrali
Przycisk wykorzystywany do realizowania us³ug centrali
CYFRA 200 podczas trwaj¹cego po³¹czenia.
Klawiszowi FLASH/RECALL Instalator powinien przypisaæ klawiszowi znak Flash czyli „przecinek”
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W³¹czanie g³oœnika innego aparatu systemowego
W centrali CYFRA 200 przycisk ten jest wykorzystywany
w operacji programowania lampek i przycisków aparatu
systemowego z telefonu.
Dzia³anie przycisku analogicznie do FLASH
Klawiszowi powinna byæ przypisana funkcja FLASH
(przecinek)
Pauza
Przycisk nie jest programowalny
Wybieranie linii miejskiej lub numeru abonenta
wewnêtrznego
Przyciski i lampki CO01-CO12 mog¹ byæ przypisane dowolnym liniom miejskim lub abonenckim. Konfiguracja
odbywa siê w programie DI200 lub bezpoœrednio z klawiatury aparatu systemowego.Standardowo przypisano
przyciskom i lampkom 12 pierwszych linii miejskich.
Kolor podœwietlania klawisza informuje o stanie linii:
linia wolna:

brak podœwietlenia;

rozmowa wychodz¹ca:

ci¹g³y czerwony - zajêty jest abonent wenêtrzny;
ci¹g³y zielony - linia miejska jest zajêta;

rozmowa przychodz¹ca: pulsuj¹cy zielony - wywo³anie od centrali miejskiej;
ci¹g³y zielony - przyjêcie i prowadzenie rozmowy;
Wybieranie ostatnio wybranego numeru
Wciskaj¹c AUTODIAL zestawimy po³¹czenie z ostatnio
wybranym numerem miejskim. Pod przyciskiem wpisana
jest funkcja ,92.
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Programowanie aparatu systemowego
Przycisk wykorzystywany jest w operacji programowania przycisków aparatu systemowego z telefonu.
Automatyczne odbieranie rozmów wewnêtrznych.
Centrala CYFRA 200 nie realizuje tej funkcji. Mo¿na
przypisaæ pod tym przyciskiem inn¹ funkcjê realizowan¹
przez centralê przy pomocy programu komputerowego
Di 200.
Przy w³¹czonym obwodzie g³oœno mówi¹cym - jego
dzia³anie polega na wy³¹czeniu transmisji od aparatu systemowego do abonenta, z którym prowadzona jest rozmowa. S³yszymy co mówi druga osoba ale ona nas nie
s³yszy. Powtórne u¿ycie przycisku przywraca dwukierunkow¹ ³¹cznoœæ.

W³¹czania\wy³¹czanie obwodu g³oœno mówi¹cego. Umo¿liwia prowadzenie rozmowy bez podnoszenia mikrotelefonu.
1. Przy od³o¿onym mikrotelefonie: gdy zadzwoni telefon,
wciœniêcie przycisku w³¹cza obwód g³oœno mówi¹cy. Aby
prze³¹czyæ rozmowê na s³uchawkê mikrotelefonu nale¿y
go podnieœæ. je¿eli mikrotelefon nie zostanie podniesiony, to ponowne wciœniêcie SP-PHONE wy³¹czy obwód
i zakoñczy po³¹czenie.
2. Podczas rozmowy: przyciœniêcie klawisza prze³¹cza
rozmowê ze s³uchawki mikrotelefonu na obwód g³oœno
mówi¹cy.
W³¹czenie obwodu g³oœno mówi¹cego aparat sygnalizuje podœwietleniem przycisku SP-PHONE kolorem czerwonym.
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Zawieszenie prowadzonej rozmowy.
Wciskaj¹c ten przycisk i odk³adaj¹c mikrotelefon zawiesimy prowadzon¹ rozmowê na czas okreœlony w programie DI200 (10 - 265s).
Pod przyciskiem jest wpisana funkcja , 82
Odwo³anie funkcji (powrót do rozmowy) realizuje siê po
powtórnym wciœniêciu tego klawisza.

W aparatach systemowych KX-T7030 oraz KX-T7130 s¹ dodatkowe przyciski funkcyjne odpowiednio F1-F4 oraz
F1-F12. W programie „Di 200” mo¿na im równie¿ przypisaæ dowoln¹ funkcjê centrali lub numer abonta wewnêtrznego lub miejskiego.

Przyciskom mo¿na przypisaæ dowolne funkcje realizowane przez
centralê CYFRA 200. Lista i opis tych funkcji znajduje siê
w „Instrukcji obs³ugi centrali CYFRA 200”

W centrali CYFRA 200, pocz¹wszy od programu Di 200 wersji 2.37, mo¿liwe jest programowanie przycisków (tylko liniowych) oraz lampek aparatu systemowego oraz konsoli
bezpoœrednio z telefonu.
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8.3. Funkcje klawiszy konsoli bezpoœredniego wybierania
Widok p³yty czo³owej przystawki bezpoœredniego wybierania KX -T7740X

Przystawka bezpoœredniego wybierania (konsola) umo¿liwia obserwacjê stanu linii oraz po³¹czenie z abonentem centrali za pomoc¹ jednego przycisku.
Je¿eli abonent wewnêtrzny ma zajêt¹ liniê np. prowadzi rozmowê wychodz¹c¹ lub przychodz¹c¹ - wówczas przypisany mu klawisz bêdzie podœwietlony
kolorem czerwonym. Gdy abonent centrali ma woln¹ liniê przcisk nie bêdzie podœwietlony.
Je¿eli na konsoli naciœniemy klawisz wolnej linii abonenckiej (bez podnoszenia mikrotelefonu), to w aparacie systemowym (wspó³pracuj¹cym z t¹ konsol¹)
w³¹czy sie obwód g³oœnomówi¹cy (opcjê tê ustawia siê w programie DI200).
Do ka¿dego przycisku i lampki bezpoœredniego wybierania na
konsoli (przyciski 1-32) oraz przycisku funkcyjnego i lampki
F1-F16 mo¿na przyporz¹dkowaæ numer abonenta wewnêtrznego, miejskiego lub dowoln¹ funkcjê centrali CYFRA 200.
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Sposób programowania klawiszy i lampek z telefonu opisany jest w dalszej
czêœci instrukcji. Opis programowania klawiszy i lampek przy pomocy programu
Di200 znajduje siê w Instrukcji obs³ugi programu DI200.

8.4. Komunikaty na wyœwietlaczu aparatu systemowego
Podczas pracy z aparatami systemowymi mo¿na spotkaæ siê z wyœwietlanymi komunikatami na wyœwietlaczu. Informauj¹ one u¿ytkownika m.in. o numerze
abonenta dzwoni¹cego do nas, o numerze linii miejskiej, z której przychodzi rozmowa miejska itp.
Komunikaty mo¿na podzieliæ na:
- komunikaty przy od³o¿onym mikrotelefonie,
- komunikaty przy podniesionym mikrotelefonie.

KOMUNIKATY PRZY OD£O¯ONYM MIKROTELEFONIE
Jeœli aparat systemowy jest w stanie spoczynku (od³o¿ony mikrotelefon) na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce komunikaty:
1.

Data i godzina zgodna z danymi wyœwietlanymi na wyœwietlaczu
centrali CYFRA 200.

RRRR/MM/DD GG:MM
2.

Gdy aparat systemowy jest programowany w centrali programem Di 200,
wówczas pojawia siê komunikat z informacj¹:

Prog z komputera
3.

Po wciœniêciu przycisku PROGRAM na wyœwietlaczu pojawi siê
komunikat o aktualnie przydzielonych konsolach i wersji
programu karty systemowej SYS 206 w centrali:

rg
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KOMUNIKATY PRZY PODNIESIONYM MIKROTELEFONIE
1.

Po podniesieniu mikrotelefonu i wybieraniu numeru docelowego abonenta,
na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê wybierane cyfry. Gdy wciœniemy zaprogra
mowany klawisz, któremu przypisany jest numer abonenta lub funkcja
centrali CYFRA 200 - na wyœwietlaczu pojawi siê numer tego abonenta lub
numer danej funckcji. W poni¿szym przyk³¹dzie wybrano przycisk aparatu
systemowego, któremu przypisana jest linia miejska nr 1:

,8101
2.

Na wyœwietlaczu aparatu systemowego pojawia siê numer abonenta
dzwoni¹cego. W przypadku abonenta miejskiego jest to numer miejski tego
abonenta. W przypadku abonenta centrali CYFRA 200 (wewnêtrznego) pojawia
siê nazwa abonenta wpisana w programie „DI200”, w prawym górnym rogu
okna „Uprawnienia abonentów”. Nazwa mo¿e byæ dowolna, natomiast
standardow¹ nazw¹ jest Abonent xx (gdzie xx jest numerem abonenta). Np:

Dzwoni
3.

wew 110

Gdy dzwoni abonent miejski lini¹ ISDN, na wyœwietlaczu aparatu
systemowego otrzymujemy informacjê o jego numerze po warunkiem,
¿e abonent miejski ma w³¹czon¹ autoprezentacjê:

585558800
Gdy dzwoni abonent miejski lini¹ analogow¹, lub lini¹ ISDN ale ma
wy³¹czon¹ autoprezentacjê numeru, wówczas na wyœwietlaczu pojawia siê
komunikat , z której linii miejskiej przychodzi po³¹czenie:

Dzwoni

Lm 09
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8.5. Programowanie aparatów systemowych
Centrala CYFRA 200 umo¿liwia indywidualne zaprogramowanie:
- przycisków bezpoœredniego wybierania:
CO1÷ CO12 w aparacie systemowym oraz S1÷S32 i w konsoli.
- lampek przy przyciskach bezpoœredniego wybierania,
- przycisków funkcyjnych:
F1÷ F16 w konsoli (przystawce bezpoœredniego wybierania).
Dziêki temu w aparacie systemowym otrzymujemy szybki dostêp do linii
miejskich i wewnêtrznych, zaœ w przystawce - do linii wewnêtrznych. Ponadto mamy
wizualizacjê zajêtoœci linii oraz jednoprzyciskowy dostêp do niektórych, wczeœniej
opisanych funkcji.
Aby wygodnie i bez niepotrzebnych problemów u¿ytkowaæ aparat systemowy, nale¿y w pierwszej kolejnoœci zapoznaæ siê ze sposobem numeracji zarówno
linii wewnêtrznych i miejskich w centrali CYFRA 200, jak i poszczególnych lampek oraz przycisków w aparacie systemowym i konsoli firmy Panasonic.
W tym celu przed przyst¹pieniem do programowania prosimy zapoznaæ siê
dok³adnie z poni¿szym materia³em. Pozwoli to unikn¹æ wielu k³opotów i nieporozumieñ zwi¹zanych ze “z³¹ prac¹ centrali” – wynikaj¹cych z niew³aœciwego jej
zaprogramowania.

Numeracja linii miejskich i abonentów centrali
Uwaga: – podany poni¿ej sposób numeracji ma zastosowanie tylko do programowania lampek aparatu systemowego i konsoli, a nie programowania dzia³ania samych przycisków.
Numeracja abonentów wewnêtrznych podczas komunikacji centrali CYFRA 200 i aparatu systemowego Panasonic jest œciœle zwi¹zana z numerami poszczególnych zacisków w prze³¹cznicy centrali.
Do w³aœciwego programowania potrzebna jest zatem wiedza zwi¹zana z instalowaniem centrali. W szczególnoœci niezbêdna jest znajomoœæ, do których zacisków centrali s¹ pod³¹czeni poszczególni abonenci. Numery zacisków s¹ niezale¿ne
od numerów wewnêtrznych nadanych poszczególnym abonentom w trybie programowania samej centrali. Np. zastosowana numeracja abonentów wewnêtrznych mo¿e
byæ dwucyfrowa (od 10 – 99 ) lub trzycyfrowa (od 100 – 999 ), a zaciski s¹ numerowane zawsze trzycyfrowo (od 000 do 192), tzn., ¿e abonent wewnêtrzny x, do którego dzwonimy wybieraj¹c numer 22, mo¿e byæ pod³¹czony do zacisku nr 048 !
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Abonenci wewnêtrzni s¹ „widziani” przez wewnêtrzny program obs³ugi
centrali zgodnie z numerami zacisków, do których s¹ pod³¹czeni, tzn. abonent o numerze telefonu 100 pod³¹czony do zacisku 000 bêdzie mia³ dla wewnêtrznego programu centrali numer 000, a abonent o numerze telefonu 159 pod³¹czony do zacisku
np. 001 bêdzie „widziany” przez wewnêtrzny program centrali jako numer 001.
Do jednego zacisku mo¿na przyporz¹dkowaæ tylko jeden numer telefonu
abonenta wewnêtrznego.
Linie miejskie numerowane s¹ kolejno od numeru 01 dla pierwszej linii
miejskiej LM 01 a¿ do 32 - ostatniej zainstalowanej linii miejskiej LM 32.
Aby zaoszczêdziæ sobie póŸniejszych problemów i koniecznoœci otwierania
centrali warto, aby po przeprowadzeniu instalacji instalator zostawi³ listê poszczególnych zacisków prze³¹cznicy i sposobu pod³¹czenia do nich linii (abonentów)
wewnêtrznych.

Numeracja lampek w aparacie systemowym
Poszczególne lampki aparatu systemowego posiadaj¹ numery, których mo¿na u¿ywaæ w trybie programowania aparatu. Poniewa¿ numeracja lampek zarówno w
konsoli jaki w aparacie systemowym jest taka sama (patrz tabela) programujac lampkê nale¿y okreœliæ czy jest to lamka aparatu czy konsoli. W przypadku konsoli nale¿y
równie¿ okreœliæ jej numer gdy¿ jedna karta SYS206 mo¿e obs³u¿yæ do 6-ciu konsol.
Numeracja przypisana jest nastêpuj¹co:
0
1
2
3
4
5
6

-

programowanie lampek aparatu systemowego
programowanie lampek pierwszej konsoli
programowanie lampek drugiej konsoli
programowanie lampek trzeciej konsoli
programowanie lampek czwartej konsoli
programowanie lampek piatej konsoli
programowanie lampek szóstej konsoli
Numeracjê lampek przedstawia tabela:

Konsola aparatu systemowego:

Aparat systemowy:

Lampka

S1

S2

.....

S 32

CO 1

CO 2 .....

CO 12

Numer

01

02

.....

32

01

02

12

.....
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PROGRAMOWANIE LAMPEK PRZYCISKÓW
BEZPOŒREDNIEGOWYBIERANIA COn
Przed przyst¹pieniem do programowania nale¿y upewniæ siê, czy aparat systemowy nie jest zablokowany HAS£EM. Mikrotelefon powinien byæ od³o¿ony (abonent wolny).
Aby wejœæ w tryb programowania:
Wciœnij przycisk „PROGRAM”
Na wyœwietlaczu pojawi siê napis: PROGRAMOWANIE
W starszych wersjach aparatów systemowych nale¿y ustawiæ prze³¹cznik na tylnej œciance aparatu w po³o¿enie „PROGRAM”
Przyk³ad programowania lampki linii miejskiej:
Aby zorientowaæ siê, która linia miejska jest zajêta, nale¿y odpowiednio
przyporz¹dkowaæ numer linii do okreœlonej lampki aparatu systemowego. Programowanie lampek odbywa siê nastêpuj¹co:
1.
2.
3.
•

•
•
•

Wchodzimy w tryb programowania.
Wciskamy przycisk „MESSAGE” (czo³owa p³yta aparatu, po prawej stronie
nad klawiatur¹ cyfrow¹); powinny zapaliæ siê lampki przy przyciskach
„MESSAGE” i „SP-PHONE”
Programujemy:
na klawiaturze aparatu poœrednicz¹cego wybieramy 0 (programowanie lampek
aparatu systemowego) oraz dwucyfrowy numer lampki, do której chcemy
przyporz¹dkowaæ zacisk okreœlonej linii miejskiej (numery odpowiadaj¹ce
poszczególnym lampkom podano wczeœniej)
wciskamy przycisk „FLASH” (pod klawiatur¹ numeryczn¹)
wybieramy trzycyfrowy numer zacisku w centrali, który jest przyporz¹dkowany
do wybranej linii miejskiej, (sposób numeracji zacisków centrali podano
wczeœniej)
zapisujemy dokonane zmiany przyciskiem „CONF” (nad klawiatur¹
numeryczn¹)

Przyk³adowy stan wyœwietlacza po wybraniu lampki C01 i zacisku 201 (zacisk linii miejskiej LM01) :

001.201
4.
5.

Aparat jest gotowy do pracy po wykonaniu punktu 5; w przypadku
programowania nastêpnych lampek wracamy do punktu 1.
Wyjœæ z trybu programowania wciskaj¹c ponownie przycisk „PROGRAM”
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PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW
Oprócz œwiecenia lampek przy poszczególnych przyciskach znajduj¹cych
siê na p³ycie czo³owej aparatu systemowego i konsoli, mo¿emy równie¿ zaprogramowaæ dzia³anie samych przycisków. Programowaniu podlegaj¹ wszystkie przyciski konsoli i przyciski aparatu systemowego za wyj¹tkiem przycisku SP-PHONE,
TRANSFER, PAUSE.
„Programowanie dzia³ania” bêdzie w tym przypadku oznacza³o, ¿e po podniesieniu s³uchawki i naciœniêciu odpowiedniego przycisku aparat automatycznie
wybierze przyporz¹dkowane do niego wczeœniej cyfry.
Do jednego przycisku mo¿na przyporz¹dkowaæ maksymalnie kombinacjê
16-tu znaków, w któr¹ mog¹ wchodziæ cyfry i sygna³y „FLASH” „*” „#”. Przyporz¹dkowana kombinacja mo¿e zawieraæ w sobie numery poszczególnych abonentów wewnêtrznych, wybranych linii miejskich, funkcji itp.
U¿yta kombinacja mo¿e zawieraæ tak¿e ka¿dy rodzaj us³ugi czy funkcji centrali, który jest wymieniony w instrukcji obs³ugi. I tak mo¿emy np. zaprogramowaæ
zamawianie budzenia na godzinê 1500 przyciskiem uprzednio przyporz¹dkowuj¹c
do niego kombinacjê cyfr 731 1500
Programowanie przycisku odbywa siê w sposób nastêpuj¹cy:
1.
2.
3.
4.
5.

wchodzimy w tryb programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
wciskamy przycisk „MESSAGE” (czo³owa p³yta aparatu, po prawej stronie
nad klawiatur¹ cyfrow¹); powinny zapaliæ siê lampki przy przyciskach
„MESSAGE” i „SP-PHONE”
wciskamy przycisk „AUTO DIAL” (dioda przy przycisku zaczyna migaæ)
wybieramy kombinacjê max. 16-tu znaków, która ma byæ przyporz¹dkowana
do wybranego przycisku
wciskamy wybrany przycisk aparatu lub konsoli

Od tej pory aparat po naciœniêciu wybranego przycisku automatycznie wybierze przyporz¹dkowane do niego cyfry.
Przyk³ad programowania przycisku linii miejskiej:
Chcemy, aby naciœniêcie klawisza „CO1” aparatu systemowego powodowa³o zajêcie pierwszej linii miejskiej LM 01. Sposób postêpowania:
•
wchodzimy w tryb programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
•
wciskamy przycisk „MESSAGE” (czo³owa p³yta aparatu, po prawej stronie
nad klawiatur¹ cyfrow¹); powinny zapaliæ siê lampki przy przyciskach
„MESSAGE” i „SP-PHONE”
•
wciskamy przycisk „AUTO DIAL” (dioda przy przycisku zaczyna migaæ)
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•
•

wybieramy kombinacjê 8101 (gdzie 8101 oznacza „wyjœcie” przez liniê
miejsk¹ LM 01)
wciskamy przycisk „CO 1”

Od tej pory przy ka¿dym naciœniêciu przycisku “CO 1” centrala automatycznie zestawi po³¹czenie z pierwsz¹ lini¹ miejsk¹ LM 01.
Pod przyciskiem „CO1” mo¿na równie¿ zaprogramowaæ np. numer abonenta miejskiego (np. 0 PAUSE 551 88 00). Wówczas po naciœniêciu przycisku
„CO1” centrala automatycznie zestawi po³¹czenie z tym numerem miejskim.
Przy programowaniu numerówr abonentów wewnêtrznych na konsoli warto
jest na pocz¹tku numeru umieœciæ znak “FLASH” – usprawnia to po³¹czenia podczas przekazywania po³¹czeñ miêdzy abonentami wewnêtrznymi i rozmowami
z miasta
Przyk³ad programowania lampki abonenta wewnêtrznego:
Aby orientowaæ siê, który abonent wewnêtrzny jest zajêty, nale¿y odpowiednio przyporz¹dkowaæ numer zacisku abonenta do okreœlonej lampki konsoli.
Programowanie lampek odbywa siê nastêpuj¹co:
1.
2.

4.
•

•
•
•

wchodzimy w tryb programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
wciskamy przycisk „MESSAGE” (czo³owa p³yta aparatu, po prawej stronie
nad klawiatur¹ cyfrow¹) aparacie poœredniczacym, do którego przyporz¹dkowaliœmy tê konsolê ; powinny zapaliæ siê lampki przy przyciskach
„MESSAGE” i „SP-PHONE”
Programujemy lampkê S1 konsoli pierwszej dla abonenta wewnêtrznego
pod³¹czonego do zacisku 008 prze³¹cznicy:
na klawiaturze aparatu poœrednicz¹cego wybieramy 1 (programowanie
lampek pierwszej konsoli ) oraz 01 - dwucyfrowy numer lampki, do której
chcemy przyporz¹dkowaæ zacisk okreœlonego abonenta wewnêtrznego
(numery odpowiadaj¹ce poszczególnym lampkom podano wczeœniej)
wciskamy przycisk „FLASH” (pod klawiatur¹ numeryczn¹)
wybieramy 008 - trzycyfrowy numer zacisku w centrali, do którego jest
pod³¹czony abonent wewnêtrzny (sposób numeracji zacisków centrali
podano wczeœniej)
zapisujemy dokonane zmiany przyciskiem „CONF” (nad klawiatur¹
numeryczn¹)
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Przyk³adowy stan wyœwietlacza po wybraniu lampki S1konsoli pierwszej
i zacisku 008 (zacisk linii wewnêtrznej abonenta) :

101.008
Przyk³ad programowania przycisku abonenta wewnêtrznego:
Chcemy, aby po naciœniêciu klawisza “S1” konsoli pierwszej centrala realizowa³a po³¹czenie z abonentem wewnêtrznym o numerze wewnêtrznym 20.
Sposób postêpowania:
1.
2·
3·
4·
5·

wchodzimy w tryb programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
wciskamy przycisk “MESSAGE” (czo³owa p³yta aparatu, po prawej stronie
nad klawiatur¹ cyfrow¹); powinny zapaliæ siê lampki przy przyciskach
„MESSAGE” i „SP-PHONE”
wciskamy przycisk “AUTO DIAL” (dioda przy przycisku zaczyna migaæ)
wybieramy kombinacjê FLASH 20 która ma byæ przyporz¹dkowana do
wybranego przycisku „S 1” konsoli pierwszej
wciskamy przycisk „S 1” konsoli pierwszej

Przycisk „S 1” zosta³ zaprogramowany zarówno dla po³¹czeñ wewnêtrznych jak i zewnêtrznych przychodz¹cych. Dla tych ostatnich przekazywanie (transferowanie) po³aczenia miejskiego dokonuje siê u¿ywaj¹c tylko przycisku „S1”.
Zbêdne staje siê w tej sytuacji u¿ycie przycisku FLASH .

WSPÓ£PRACA APARATU SYSTEMOWEGO
Z KONSOLAMI
Karta SYS206 zainstalowana w centrali CYFRA 200 umo¿liwia pod³¹czenie do jednego aparatu systemowego jednej lub kilku (max. szeœciu) konsol. Pozwala to na obserwacjê stanu i obs³ugê max. 192 abonentów centrali. W centrali
CYFRA 200 mo¿na zainstalowaæ max. dwie karty SYS206.
Wspó³praca aparatu systemowego z jedn¹ konsol¹
Pod odpowiednie zaciski prze³¹cznicy (patrz „POD£¥CZENIE APARATÓW SYSTEMOWYCH DO CENTRALI CYFRA 200”) nale¿y pod³¹czyæ
aparat systemowy oraz konsolê. Nastêpnie nale¿y przydzieliæ konsolê dla aparatu
systemowego.
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•
•
•
•
•
•
•

Przyk³ad:
W centrali CYFRA 200 (v 120) w slocie 8 zainstalowana jest karta SYS206
Pod³¹cz tor rozmówny AP1(a,b) aparatu systemowego pod dowolny zacisk
na module zabezpieczeñ abonenckich np. zacisk 008
Pod³¹cz tor sterowania aparatu systemowego pod zacisk AP1(c,d) na
module zabezpieczeñ karty systemowej
Konsolê nr 1 pod³¹cz pod zacisk K1(c,d) (sterowanie konsoli nr 1)
Przydzielenie jednej konsoli do aparatu systemowego AP1:
WejdŸ w tryb programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
Naciœnij przycisk „MESSAGE” (zaœwieci siê lampka „MESSAGE”
i „SP-PHONE” )
Na klawiaturze telefonu systemowego wybierz FLASH 100000
(jedynka na pierwszej pozycji oznacza do³¹czenie pierwszej konsoli do
aparatu systemowego.
Na wyœwietlaczu aparatu systemowego pojawi siê napis:

.100000
•
•
•
•

Naciœnij przycisk „CONF”
WyjdŸ z trybu programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
WejdŸ w tryb programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
Zgodnie z opisem w instrukcji CYFRA200 zaprogramuj lampki i przyciski
aparatu systemowego i konsoli pierwszej
Wspó³praca aparatu systemowego z kilkoma konsolami

Pod odpowiednie zaciski prze³¹cznicy (patrz „POD£¥CZENIE APARATÓW SYSTEMOWYCH DO CENTRALI CYFRA 200”) nale¿y pod³¹czyæ
aparat systemowy oraz konsole. Nastêpnie nale¿y przydzieliæ konsolê dla aparatu
systemowego.
Nastêpnie nale¿y przydzieliæ konsole dla aparatu systemowego.
Przyk³ad:
•
•

W centrali CYFRA 200 (v 120) w slocie 8 zainstalowana jest karta SYS206
Pod³¹cz tor rozmówny AP1(a,b) aparatu systemowego pod dowolny zacisk
na module zabezpieczeñ abonenckich np. zacisk 008
Pod³¹cz tor sterowania aparatu systemowego pod zacisk AP1(c,d) na
module zabezpieczeñ karty systemowej
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•
•
•

Konsolê nr 1 pod³¹cz pod zacisk K1(c,d) (sterowanie konsoli nr 1)
Konsolê nr 2 pod³¹cz pod zacisk K2(c,d) (sterowanie konsoli nr 2)
Konsolê nr 3 pod³¹cz pod zacisk K3(c,d) (sterowanie konsoli nr 3)

Przydzielenie trzech konsol K1,K2,K3 dla aparatu systemowego AP1:
•
•
•

•

WejdŸ w tryb programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
Naciœnij przycisk „MESSAGE” (zaœwieci siê lampka „MESSAGE”
i „SP-PHONE” )
Na klawiaturze telefonu wybierz FLASH 111000 ( jedynka na pierwszej,
drugiej, i trzeciej pozycji oznacza do³¹czenie konsoli K1, K2, K3 do aparatu
systemowego. Od³¹czenie konsoli drugiej i trzeciej mo¿liwe jest po wybraniu
FLASH 100000)
Na wyœwietlaczu aparatu systemowego pojawi siê napis:

.111000
•
•
•

Naciœnij przycisk „CONF”
WyjdŸ z trybu programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”
WejdŸ w tryb programowania wciskaj¹c przycisk „PROGRAM”, na
wyœwietlaczu aparatu widoczne bêd¹ przyporz¹dkowane dla tego aparatu
konsole (jednoczeœnie te same konsole „znikn¹” z wyœwietlaczy aparatów,
którym zosta³y zabrane).

Prg
•
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Zgodnie z opisem w instrukcji CYFRA200 zaprogramuj lampki i przyciski
aparatu systemowego i konsoli pierwszej, drugiej oraz trzeciej.
Aparat systemowy mo¿e wspó³pracowaæ z max. szeœcioma konsolami.

ver. 4.31

CYFRA 200

Uwaga!

SKRÓCONY WYKAZ FUNKCJI

Szczegó³owy opis
funkcji znajduje siê w
niniejszej instrukcji
centrali CYFRA 200

9.1 FUNKCJE STANDARDOWE I SPECJALNE
Funkcja

nr strony
w „Instrukcji
obs³ugi centrali”

0
- (str.76)
0 sygna³ zajêtoœci 0 - - (str.78)
10 – 99 lub 100 - 999 - (str.53)
10 – 99 lub 100 - 255 - (str.62)
3-- (str.60)
xx syg. zajêtoœci 0 - - (str.79)
7 4 0 x „TEL” –
- (str.71)
740
- (str.71)
7 4 1 xx –
- (str.97)
7 4 2- - (str.99)
743-- (str.99)
744-- (str.100)
745-- (str.100)
747-- (str.91)
7 4 8 „TEL”- - (str.69)
7 4 9 „TEL”- - (str.70)
764-- (str.49)
766-- (str.49)
767-- (str.49)
7 - 1 „TEL” - - (str.68)
7 - 3 1 „hh” „mm”- - - (str.89)
7-32-- (str.89)
7-39-- (str.90)
7-60-- (str.73)
7-61-- (str.73)
7 - 7 xxx kkkk
- (str.87)
8 - 7 xxx kkkk
- (str.87)
7 - 8 1 kkkk
- (str.85)
7 - 8 0 kkkk
- (str.85)

Opis Funkcji

wybranie miasta,
rezerwacja linii miejskiej,
wybranie numeru abonenta wewnêtrznego,
wybranie numeru Grupy Wspólnego Wywo³,
oferowanie po³aczenia miejskiego,
rezerwacja po³¹czenia z abonentem wew. xx
dodanie abonenta rezerwowego
odwo³anie abonenta rezerwowego
ods³uchanie nagranej zapowiedzi s³ownej
w³¹czenie pracy nocnej,
wy³¹czenie pracy nocnej,
w³¹czenie pracy weekendowej,
wy³¹czenie pracy weekendowej,
pods³uch pomieszczenia „niañka”,
przeniesienie dzwonienia,
przeniesienie dzwonienia „dzwoñ tu”,
otwarcie wszystkich rygli
otwarcie rygli bramofonu nr 1
otwarcie rygli bramofonu nr 2
przejmowanie po³¹czeñ,
ustawienie „budzenia”,
zamówienie „budzenia” (codziennie),
kasowanie „budzenia”,
„nie przeszkadzaæ”,
odwo³anie funkcji „nie przeszkadzaæ”,
po³¹czenie z pominiêciem blokady (przez 0)
po³¹czenie z pominiêciem blokady (przez 80)
zablokowanie aparatu dla po³. miejskich
odblokowanie aparatu dla po³. miejskich
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7 - 8 5 kkkk yyyy
81xx
8 8 xxx kkkk
FLASH 8 2 - FLASH 8 3 - FLASH 8 5 - 90-9 1 xx
92-9 4 xxxxx - 997,998,999

- (str.85)

zmiana kodu blokady

- (str.76)

rozmowa zewnêtrzna przez liniê ‘xx’,

- (str.88)

logowanie na dowolnym aparacie,

- (str.65)

hold – “zawieszenie”linii miejskiej,

- (str.66)

przekazanie po³¹czenia na inn¹ liniê miejsk¹,

- (str.64)

konferencja z lini¹ miejsk¹,

- (str.81)

powtórzenie ostatnio wybranego numeru

- (str.84)

po³aczenie z numerem skróconym,

- (str.82)

po³¹czenie z ostatnim numerem,

- (str.83)

po³¹czenie z dowolnym numerem miejskim,

- (str.75)

po³¹czenie bez wybierania ” 0 ”

9.2 OBS£UGA WYŒWIETLACZA
7 - 500 - 7 - 501 - 7 - 502 - 7 - 503 - 7 - 504 - 7 - 505 - 7 - 507 - 7 - 508 - 7 - 510 xx - 7 - 511 xxx - -

- (str.103)

wyœwietlacz standardowy,

- (str.104)

stan zajêcia linii 01 do 16,

- (str.104)

stan zajêcia linii 17 do 32

- (str.105)

stan zajêcia LM,

- (str.105)

stan zajêcia ab. wewnêtrznych,

- (str.105)

stan zajêcia linii miejskich i ab. wewnêtrznych,

- (str.106)

dane o kartach elektroniki i wersjach programów,

- (str.106)

stan zajêcia zacisków,

- (str.107)

ostatnia rozmowa z linii miejskiej xx,

- (str.107)

informacja o rozmowie miejskiej abonenta xxx,

9.3 FUNKCJE DOSTÊPNE W TRYBIE
PROGRAMOWANIA
7 – 08-XXXXXXXX - 29 – X
60 – HH MM SS
61 – RR MM DD T
89
90

- (str.93) tryb programowania, kod 8-cyfrowy,
- (str.94) nagrywanie zapowiedzi s³ownej nr 1-8
- (str.98) ustawianie czasu
- (str.98) ustawianie daty
- (str.101) kasowanie bufora rozmów
-(str.102) kasowanie wszystkich zapowiedzi
s³ownych
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