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Program obs³uguj¹cy centralê jest ci¹gle modyfikowany zgodnie z ¿yczeniami

klientów. Dlatego niniejsza instrukcja mo¿e nie zawieraæ opisu wszystkich funk-

cji. Aktualn¹ informacjê na temat najnowszych zmian w programie centrali mo¿na

znaleŸæ w programie komputerowym DI 12 w pliku czytaj.txt, z którym prosimy

siê zapoznaæ przed przyst¹pieniem do programowania centrali.

!
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U W A G A !

Instalacjê centrali nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wymaganiami technicznymi

lokalnego operatora, a w szczególnoœci:

l centrala musi byæ uziemiona, (nie dotyczy centrali w wersji ISDN),

l centrala musi byæ zainstalowana w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1 m od gniazda

zasilania sieciowego,

l centralê nale¿y pod³¹czyæ do zasilania sieciowego za poœrednictwem filtru prze-

ciwzak³óceniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym (np. F-506),

l linie miejskie nale¿y dodatkowo zabezpieczyæ uziemionymi ochronnikami (np.

OA-1) w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1 metr od centrali. Zaleca siê zastosowa-

nie prze³¹cznicy umo¿liwiaj¹cej proste pod³¹czenie wszystkich instalacji, a jed-

noczeœnie zawieraj¹cej zabezpieczenie linii.

Nieprzestrzeganie powy¿szych zaleceñ mo¿e spowodowaæ trwa³e uszkodzenie
centrali w przypadku wystêpowania przepiêæ w sieci telekomunikacyjnej i ener-
getycznej.
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1. PRZEZNACZENIE I FUNKCJE CENTRALI

CLASSIC 12, CLASSIC 12 MINI i CLASSIC 12 ISDN to rodzina ma³ych central

telefonicznych o du¿ych mo¿liwoœciach, przeznaczonych do pracy w firmach,

zak³adach us³ugowych, hotelach, pensjonatach, zajazdach, stacjach benzynowych,

czyli wszêdzie tam, gdzie z jednej lub dwóch linii telefonicznych korzysta kilku

(maksymalnie 10) u¿ytkowników. Oferowana centrala jest sprzêtem innym ni¿

przeznaczonym dla gospodarstw domowych.

Podstawowym zadaniem centrali jest realizacja po³¹czeñ pomiêdzy abonentami

wewnêtrznymi oraz miêdzy abonentem wewnêtrznym a abonentem zewnêtrznym.

Centrala CLASSIC 12 wyposa¿ona jest w szereg dodatkowych funkcji, których

zadaniem jest usprawnienie korzystania ze zwyk³ego aparatu telefonicznego.

Najwa¿niejsz¹ zalet¹ centrali CLASSIC 12 w wersji standardowej jest rejestro-

wanie 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 rozlicza-

nie kosztów rozmów telefonicznych pomiêdzy u¿ytkownikami. Taryfikacja umo¿li-

wia uzyskanie informacji o numerze telefonu, z którego zrealizowano po³¹czenie,

czasie trwania rozmowy, op³acie nale¿nej za rozmowê. Informacje o przeprowadzo-

nych rozmowach mog¹ byæ odczytywane bezpoœrednio z wyœwietlacza, druko-

wane na drukarce pod³¹czonej do centrali lub przegl¹dane i drukowane za poœred-

nictwem komputera PC.

Centrala CLASSIC 12 posiada pamiêæ przechowuj¹c¹ zaprogramowane pa-

rametry centrali i dane o zrealizowanych rozmowach (nawet w przypadku za-

niku zasilania).

Istotn¹ zalet¹ centrali jest mo¿liwoœæ konfiguracji uprawnieñ (dla ka¿dego abo-

nenta wewnêtrznego oddzielnie). Pozwala to m.in. na udostêpnienie, b¹dŸ zablo-

kowanie danego aparatu dla rozmów zewnêtrznych, ograniczenie rozmów wycho-

dz¹cych (ca³kowicie lub tylko do ustalonych numerów), automatyczne przydzie-

lenie okreœlonej linii telefonicznej dla rozmów przychodz¹cych i wychodz¹cych,

pod³¹czenie faksu, bramofonów, automatycznej sekretarki, sygna³u alarmowego,

dostêp do funkcji specjalnych.

Celem pe³nego wykorzystania mo¿liwoœci centrali nale¿y j¹ zaprogramowaæ

(zgodnie z rozdzia³em 6 niniejszej instrukcji)! W przypadku dodatkowych za-

pytañ lub nietypowych zastosowañ centrali – prosimy o kontakt z firm¹.
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2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
   CENTRALI

l iloœæ linii miejskich –  2;

l iloœæ linii wewnêtrznych – max 10;

l ³¹cza linii miejskiej – oddzielone galwanicznie z zabezpieczeniem przepiê-cio-

wym i nadpr¹dowym (warystor i odgromnik, transil, bezp. topik);

l d³ugoœæ linii abonenta wewnêtrznego max 500 m (opornoœæ pêtli abonenc-kiej

max 800 W);

l ³¹cze linii abonenckiej – z zabezpieczeniem przepiêciowym;

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

l aparaty abonenckie – zwyk³e z tarcz¹ numerow¹ lub klawiatur¹;

l wybieranie – impulsowe/tonowe;

l pr¹d w linii abonenta 22–35 mA;

l napiêcie sygna³u wywo³ania – 60 Vpp/ 50 Hz;

l sygna³ zg³oszenia – ci¹g³y 400 Hz;

l napiêcie zasilania 230V 50 Hz;

l pobór mocy max 18 W;

l komutacja sygna³u analogowego poprzez matrycê pó³przewodnikow¹ (CMOS);

l programowanie – zabezpieczone 8-cyfrowym kodem;

l podtrzymanie zaprogramowanych parametrów przy zaniku napiêcia zasilania;

l mo¿liwoœæ pod³¹czenia faksu, dwóch bramofonów, sygna³u ALARM z syste-

mu alarmowego, automatycznej sekretarki, modemu analogowego;

l z³¹cze szeregowe wg standardu RS 232 do pod³¹czenia komputera;

l mo¿liwoœæ pod³¹czenia drukarki przez z³¹cze szeregowe RS 232 lub równoleg³e

(CENTRONICS);

l bezpoœrednie wybieranie z linii miejskiej numerów wewnêtrznych (DISA);

l zdalne uruchamianie urz¹dzeñ (dodatkowy przekaŸnik);

l zapowiedŸ nagrywana przez u¿ytkownika;

l zakres akceptacji czasu przerwy kalibrowanej (FLASH) 90ms - 700ms;

l zrzut awaryjny - prze³¹czenie na 2 dowolnie wybrane aparaty linii miejskich w

przypadku zaniku napiêcia zasilania;

l iloœæ pamiêtanych w buforze rozmów – ok. 1660;

l wymiary 350 mm × 180 mm × 45 mm.
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2.1 WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Aby zapewniæ prawid³ow¹ pracê centrali CLASSIC 12 nale¿y zape³niæ nastêpuj¹-

ce warunki:

l temperatura otoczenia od +5°C do +30°C;

l dopuszczalna wilgotnoœæ wzglêdna powietrza od 20 do 90%, brak kondensacji

pary wodnej;

l zasilanie 230V, +5% –10%, 50 Hz;

l pomieszczenie utrzymywane w czystoœci, niezapylone i bez emisji œrodków

chemicznych.

2.2 ZABEZPIECZENIA

Centrala CLASSIC 12 jest zabezpieczona przed przepiêciami. Na wejœciu ka¿dej

linii miejskiej zastosowano ochronniki (odgromniki i warystory), które w przypad-

ku wyst¹pienia przepiêcia (np. wy³adowanie atmosferyczne) przejmuj¹ na siebie

czêœæ energii, zabezpieczaj¹c obwody wejœciowe centrali przed uszkodzeniem.

Dodatkowo obwody wejœciowe linii miejskich s¹ zabezpieczone bezpiecznikami

160 mA. Linie abonenckie posiadaj¹ zabezpieczenia pr¹dowe i przepiêciowe.

Poszczególne obwody zespo³u zasilaj¹cego zabezpieczone s¹ bezpiecznikami o war-

toœciach:

l obwód pierwotny transformatora sieciowego – 315 mA;

l obwód wyjœciowy zasilacza + 5V   B3 – 800 mA;

l obwód wyjœciowy zasilacza +12V  B2 – 500 mA;

l obwód wyjœciowy zasilacza +24V  B1 – 500 mA;

l obwód wyjœciowy zasilacza ~48V  B4 – 315 mA.

Centralê nale¿y pod³¹czyæ do zasilania sieciowego za poœrednictwem filtru prze-

ciwzak³óceniowego z zabezpieczeniem przepiêciowym (np. F-506).

Celem zwiêkszenia ochrony centrali przed przepiêciami (zw³aszcza zwi¹za-

nymi z wy³adowaniami atmosferycznymi) zalecamy zainstalowanie na liniach

miejskich na zewn¹trz centrali dodatkowych uziemionych ochronników, np.

typu OA-1. Szczególnie zalecane w przypadku linii napowietrznych.
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2.3 MOCOWANIE I PRZYGOTOWANIE CENTRALI
     DO PRACY

Producent nie stawia œcis³ych wymogów dotycz¹cych mocowania.

W celu trwa³ego zamocowania centrali nale¿y wykorzystaæ otwory w tylnej czê-

œci obudowy, widoczne po zdjêciu pokrywy centrali.

Przygotowanie centrali do pracy polega na jej zaprogramowaniu zgodnie z ocze-

kiwaniem u¿ytkowników.

Centrala jest gotowa do pracy zaraz po jej w³¹czeniu.

2.4 INSTALACJA CENTRALI

Sposób pod³¹czenia aparatów telefonicznych i urz¹dzeñ zewnêtrznych do cen-

trali CLASSIC 12 przedstawiono na rys. 1 (patrz p. 10 instrukcji). Instalacja po-

winna byæ wykonana przewodami o takiej œrednicy, aby opornoœæ pêtli abonenc-

kiej nie by³a wiêksza ni¿ 800 W.

Centrala musi byæ uziemiona (nie dotyczy wersji ISDN)!

Przed zdjêciem obudowy nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazda sieciowego!
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WYKAZ SYGNA£ÓW AKUSTYCZNYCH

W trakcie u¿ytkowania centrali mo¿na us³yszeæ nastêpuj¹ce sygna³y akustyczne:

l sygna³ wolny – sygna³ ci¹g³y;

l sygna³ zajêtoœci – sygna³ przerywany 0,5/0,5 s;

l sygna³ nieosi¹galnoœci – sygna³ przerywany 0,25/0,25 s;

l sygna³ kontynuacji – pojedyncze impulsy sygna³owe (oznaczenie w instrukcji -);

l sygna³ potwierdzenia – podwójne impulsy sygna³owe

 (oznaczenie w instrukcji - -);

l zwrotny sygna³ wywo³ania – sygna³ s³yszany w s³uchawce w rytm dzwo-nie-

nia dzwonka u wywo³ywanego abonenta;

l dzwonek przywo³ania – sygna³ przerywany 0,65/0,65 s;

l dzwonek z linii lokalnej – dzwonek 0,3 s, przerwa 0,3 s, dzwonek 0,65 s, prze-

rwa 4 s;

l dzwonek z linii miejskiej – dzwonek 1 s, przerwa 4 s;

l dzwonek alarmu – trzy dzwonki 0,3 s, przerwy 0,3 s pomiêdzy nimi, przerwa 3,5

s po ka¿dej serii dzwonków;

l sygna³ w trybie przekazywania – cztery krótkie sygna³y akustyczne.
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3. REALIZACJA PO£¥CZEÑ

3.1 PO£¥CZENIA WEWNÊTRZNE

Po³¹czenia wewnêtrzne to po³¹czenia miêdzy abonentami (u¿ytkownikami) pod³¹-

czonymi do centrali CLASSIC 12.

Realizacja po³¹czenia wewnêtrznego:

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz numer abonenta wewnêtrznego (od  20 do  29),

    np. 21 dla telefonu pod³¹czonego do zacisku T1,

24 dla telefonu pod³¹czonego do zacisku T4,

20 dla telefonu pod³¹czonego do zacisku T10.

l Je¿eli otrzymasz zwrotny sygna³ wywo³ania, poczekaj na zg³osznie siê abonen-

ta, do którego dzwonisz.

l Je¿eli otrzymasz sygna³ zajêtoœci, oznacza to, ¿e abonent rozmawia – spróbuj

za chwilê jeszcze raz.

Je¿eli w trakcie rozmowy wewnêtrznej us³yszysz w tle sygna³ kontynuacji, ozna-

cza to, ¿e rozmowa zewnêtrzna „czeka” na realizacjê; po od³o¿eniu s³uchawki

aparat zadzwoni dzwonkiem  linii miejskiej - patrz Ochrona danych rozdzia³ 6.17.

3.2 PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE

Po³¹czenia zewnêtrzne to po³¹czenia miêdzy abonentem wewnêtrznym (u¿yt-kow-

nikiem centrali CLASSIC 12) a abonentem zewnêtrznym (miejskim).

Po³¹czenia zewnêtrzne przychodz¹ce przyjmowane s¹ przez abonentów do tego

uprawnionych (patrz rozdzia³ 6.2).

Je¿eli uprawnionych do przyjmowania rozmów zewnêtrznych jest kilku abonentów,

po³¹czenie przejmuje ten abonent, który pierwszy podniesie s³uchawkê.

Po³¹czenie z central¹ miejsk¹ osi¹gane jest po wybraniu cyfry  0 z aparatu telefo-

nicznego posiaaj¹cego odpowiednie uprawnienie (patrz: rozdzia³ 6.8).
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Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego wychodz¹cego:

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali abonenckiej lub sygna³ zajêtoœci w przy-

padku, gdy przepustowoœæ centrali jest wykorzystana.

l Po otrzymaniu sygna³u zg³oszenia centrali wybierz  0  (lub od³ó¿ s³uchawkê

w przypadku sygna³u zajêtoœci).

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej (lub sygna³ zajêtoœci, gdy linie

miejskie pod³¹czone do centrali s¹ zajête).

l Po otrzymaniu sygna³u zg³oszenia centrali miejskiej wybierz numer abonenta

zewnêtrznego.

l Otrzymasz sygna³ nadawany przez centralê miejsk¹, zgodny ze stanem abo-

nenta zewnêtrznego – wolny lub zajêty.

(Mo¿liwe jest zaprogramowanie bezpoœredniego dostêpu do linii miejskiej –

patrz punkt 6.10.)

Je¿eli w trakcie rozmowy zewnêtrznej us³yszysz w tle sygna³ kontynuacji, ozna-

cza to, ¿e rozmowa zewnêtrzna z drugiej linii „czeka” na realizacjê; po od³o¿e-

niu s³uchawki aparat zadzwoni dzwonkiem linii miejskiej - patrz Ochrona da-

nych rozdzia³ 6.17.

3.3 PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE Z WYBRANEJ
     LINII MIEJSKIEJ

Funkcja jest u¿yteczna dla abonentów posiadaj¹cych uprawnienia do realizacji

rozmów zewnêtrznych wychodz¹cych poprzez dwie linie miejskie. Mo¿liwy jest

wybór linii do realizacji po³¹czenia.

Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego wychodz¹cego z wybranej linii miejskiej:

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali abonenckiej lub sygna³ zajêtoœci w przy-

padku, gdy przepustowoœæ centrali jest wykorzystana.

l Wybierz 11, je¿eli chcesz zrealizowaæ po³¹czenie poprzez pierwsz¹ liniê miejsk¹

lub 12, je¿eli chcesz zrealizowaæ po³¹czenie poprzez drug¹ liniê miejsk¹.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej lub sygna³ zajêtoœci, gdy linie

miejskie pod³¹czone do centrali s¹ zajête.

l Wybierz numer abonenta zewnêtrznego.

l Otrzymasz sygna³ nadawany przez centralê miejsk¹, zgodny ze stanem abo-

nenta zewnêtrznego – wolny lub zajêty.
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Je¿eli abonent posiadaj¹cy dostêp jedynie do pierwszej linii miejskiej, wybierze

11 ,  po³¹czenie zewnêtrzne wychodz¹ce zostanie normalnie zestawione, nato-

miast je¿eli wybierze  12 , us³yszy w s³uchawce sygna³ zajêtoœci. Analogicznie

jest przy dostêpie jedynie do drugiej linii miejskiej (wybranie 11 powoduje po-

jawienie siê w s³uchawce sygna³u zajêtoœci).

3.4 PO£¥CZENIA ZWROTNE

W trakcie rozmowy z abonentem zewnêtrznym mo¿na skontaktowaæ siê z innym

abonentem wewnêtrznym, bez roz³¹czania rozmowy zewnêtrznej. (Abonent musi

posiadaæ UPRAWNIENIE 2 lub wy¿sze – patrz p. 6.16 instrukcji.)

l Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym.

l Nie odk³adaj s³uchawki. Naciœnij krótko wide³ki lub przycisk  FLASH. Wybierz

numer abonenta wewnêtrznego (od  20-29).

l Otrzymujesz zwrotny sygna³ wywo³ania. Abonent zewnêtrzny oczekuje na za-

koñczenie Twojej rozmowy z abonentem wewnêtrznym – nie s³yszy pro-

wadzonej rozmowy. W jego s³uchawce brzmi melodia lub zapowiedŸ s³owna –

odpowiednio do ustawionej konfiguracji centrali - patrz: rozdzia³ 6.30.

l Poczekaj na zg³oszenie siê abonenta wewnêtrznego.

l Abonent wewnêtrzny zg³osi³ siê, prowadzisz rozmowê.

l Po skoñczeniu rozmowy z abonentem wewnêtrznym i od³o¿eniu przez niego

s³uchawki ponownie zostaje zestawione po³¹czenie z abonentem zewnêtrznym.

Je¿eli abonent wewnêtrzny nie zg³asza siê mo¿esz wróciæ do rozmowy z abo-

nentem zewnêtrznym wybieraj¹c  O  lub wybraæ numer innego abonenta we-

wnêtrznego (bez odk³adania s³uchawki).
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3.5 PRZEKAZANIE  ROZMOWY ABONENTOWI
     WEWNÊTRZNEMU

Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym. Mo¿esz przekazaæ tê rozmowê zewnêtrzn¹

innemu abonentowi wewnêtrznemu bez roz³¹czania istniej¹cego po³¹cznia. Jed-

nak musisz posiadaæ UPRAWNIENIE 2 lub wy¿sze – patrz p. 6.16 instrukcji.

l Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym, chcesz przekazaæ rozmowê innemu

abonentowi wewnêtrznemu.

Nie odk³adaj s³uchawki. Naciœnij krótko wide³ki telefonu lub przycisk  FLASH.

Wybierz numer abonenta wewnêtrznego 20–29. Abonent zewnêtrzny s³yszy

w s³uchawce melodiê lub zapowiedŸ s³own¹, odpowiednio do ustawionej kon-

figuracji centrali. Zacznie dzwoniæ telefon abonenta wewnêtrznego.

l Poczekaj na zg³oszenie siê abonenta wewnêtrznego, przeka¿ mu informacjê

o po³¹czeniu i od³ó¿ s³uchawkê. Po³¹czenie „przejmuje” drugi abonent

lub

l Od³ó¿ s³uchawkê. Abonent wewnêtrzny po podniesieniu s³uchawki uzyska

dostêp do po³¹czenia zewnêtrznego. Je¿eli abonent wewnêtrzny nie podniesie

s³uchawki, telefon u Ciebie ponownie zadzwoni, zostanie zestawione po³¹cze-

nie zewnêtrzne.

Jeœli po wybraniu numeru abonenta wewnêtrznego odk³adasz s³uchawkê bez

przekazywania informacji, od³o¿enie s³uchawki powinno nast¹piæ dopiero po

zakoñczeniu impulsowania przez aparat telefoniczny (dotyczy aparatów z wy-

bieraniem impulsowym).

Jeœli rozmowa jest przekazywana na sygnale zajêtoœci, abonent wewnêtrzny uzy-

ska do niej dostêp po zakoñczeniu prowadzonej rozmowy. Jeœli w ci¹gu 20 se-

kund nie zakoñczy rozmowy, telefon zadzwoni ponownie u Ciebie; po podnie-

sieniu s³uchawki zostanie zestawione po³¹czenie zewnêtrzne.
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4. FUNKCJE SPECJALNE

Funkcje opisane w tym rozdziale nie bêd¹ realizowane przez aparaty telefoniczne

posiadaj¹ce uprawnienie „bezpoœredni dostêp do linii miejskiej” bez zw³oki cza-

sowej (patrz p. 6.10 instrukcji).

4.1 ZAMAWIANIE PO£¥CZENIA Z LINI¥ MIEJSK¥

W przypadku, gdy chc¹c po³¹czyæ siê z lini¹ miejsk¹, po wybraniu 0 us³yszysz

sygna³ zajêtoœci, mo¿esz zamówiæ po³¹czenie z central¹ miejsk¹. Nie bêdziesz musia³

wielokrotnie wybieraæ 0, aby przekonaæ siê czy linia jest ju¿ wolna.

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz  0  w celu po³¹czenia z central¹ miejsk¹.

l Je¿eli us³yszysz sygna³ zajêtoœci, ponownie wybierz  0.

l Otrzymasz sygna³ potwierdzenia   - -. Mo¿esz od³o¿yæ s³uchawkê.

l Je¿eli linia miejska zostanie zwolniona, Twój aparat telefoniczny zadzwoni

dzwonkiem przywo³ania. Uzyskasz dostêp do linii miejskiej bez koniecznoœci

wybierania  0.

4.2 ZAMAWIANIE PO£¥CZENIA Z ABONENTEM
     WEWNÊTRZNYM

W przypadku, gdy chc¹c po³¹czyæ siê z abonentem wewnêtrznym, po wybraniu

numeru  us³yszysz sygna³ zajêtoœci, mo¿esz zamówiæ po³¹czenie z tym abonen-

tem. Nie bêdziesz musia³ wielokrotnie wybieraæ numeru, aby przekonaæ siê, czy

abonent jest ju¿ wolny.

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l W celu po³¹czenia z abonentem wybierz  np. 22,

l Je¿eli us³yszysz sygna³ zajêtoœci, wybierz  0.

l Otrzymasz sygna³ potwierdzenia  - -. Mo¿esz od³o¿yæ s³uchawkê.

l Po od³o¿eniu s³uchawki przez wzywanego abonenta, Twój aparat telefoniczny

zadzwoni dzwonkiem przywo³ania. Uzyskasz po³¹czenie z tym abonentem.
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4.3 POWTÓRZENIE OSTATNIO WYBRANEGO NUMERU

Funkcja stanowi u³atwienie w przypadku trudnoœci z uzyskaniem po³¹czenia z nu-

merem centrali miejskiej.

l Podnieœ s³uchawkê. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz  0. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej.

l Wybierz numer, z którym chcesz uzyskaæ po³¹czenie. Jeœli uzyskasz sygna³

zajêtoœci, od³ó¿ s³uchawkê.

l Podnieœ s³uchawkê. Wybierz  90. Centrala automatycznie powtórzy ostatnio

wybrany numer.

Jeœli uzyskasz sygna³ zajêtoœci, powtarzaj opisane czynnoœci a¿ do czasu uzy-

skania po³¹czenia.

4.4 UZYSKANIE PO£¥CZENIA ZA POMOC¥
     NUMERU SKRÓCONEGO

Funkcja umo¿liwia uzyskanie po³¹czenia z wczeœniej zapamiêtanym numerem po-

przez wybranie numeru skróconego.

Ka¿dy z abonentów ma do dyspozycji 9 numerów skróconych, pod którymi cen-

trala mo¿e zapamiêtaæ pe³ny numer (maksymalnie 14 cyfr).

Zapisywanie numeru do pamiêci:

l Podnieœ s³uchawkê. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz numer skrócony, pod jakim chcesz zapisaæ numer pe³ny

(od 8 1 do  8 9).

l Otrzymujesz sygna³ kontynuacji -. Wybierz numer pe³ny.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

Np.: wybierz:  8 1 - 2 2 2 3 3 4 4. Pod numerem skróconym 81 zapisa³eœ numer

222 33 44.

Realizacja po³¹czenia za pomoc¹ numeru skróconego:

l Podnieœ s³uchawkê. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz od 9 1 do  99 odpowiadaj¹cy numerowi skróconemu, pod którym

zapisa³eœ numer pe³ny, tzn. jeœli numer zapisa³eœ pod 81, w celu zrealizowania

po³¹czenia wybierz  91, jeœli numer zapisany jest pod 82, wybierz 92, itd.
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Np.: wybierz:  9 1 – centrala zestawi po³¹czenie z numerem 222 33 44, który wcze-

œniej zapisa³eœ w pamiêci pod numerem 81.

4.5 ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
     Z OSTATNIO WYBRANYM NUMEREM

Funkcja dzia³a, je¿eli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe, tzn. z odwra-

caniem polaryzacji napiêcia w linii miejskiej.

Funkcja u³atwia realizacjê po³¹czenia w przypadku trudnoœci z jego uzyskaniem,

np. w godzinach szczytu telefonicznego.

l Podnieœ s³uchawkê. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz 6 0 - -. Od³ó¿ s³uchawkê.

l Centrala przez 30 minut bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z numerem, któ-

ry by³ ostatnio wybrany z Twojego aparatu.

Jeœli centrala zestawi po³¹czenie, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przy-

wo³ania. Nale¿y niezw³ocznie podnieœæ s³uchawkê aparatu, gdy¿ centrala po 15 s

roz³¹czy po³¹czenie.

4.6 ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
     Z NUMEREM ZAPISANYM W PAMIÊCI
     JAKO NUMER SKRÓCONY

Funkcja dzia³a, je¿eli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe, tzn. z odwra-

caniem polaryzacji napiêcia w linii miejskiej.

l Podnieœ s³uchawkê. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz numer od  6 1 do  6 9 odpowiadaj¹cy numerowi skróconemu (od 81–

89), pod którym zapisa³eœ pe³ny numer abonenta. Otrzymujesz sygna³ potwier-

dzenia - -. Od³ó¿ s³uchawkê.

l Centrala przez 30 minut bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z wybranym

numerem zapisanym w pamiêci jako numer skrócony.
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Jeœli centrala zestawi po³¹czenie, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przy-

wo³ania. Nale¿y niezw³ocznie podnieœæ s³uchawkê aparatu, gdy¿ centrala po

15 s roz³¹czy po³¹czenie.

Np. wybierz 61 – centrala przez 30 min bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z

numerem 222 33 44, który wczeœniej zapisa³eœ w pamiêci pod numerem skróco-

nym 81.

4.7 ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
     Z DOWOLNYM NUMEREM

Funkcja dzia³a, je¿eli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe, tzn. z od-

wracaniem polaryzacji napiêcia w linii miejskiej.

l Podnieœ s³uchawkê. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz numer  4 4 - -. Wybierz numer, z którym chcesz uzyskaæ po³¹czenie.

Od³ó¿ s³uchawkê.

l Centrala przez 30 minut bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z wybranym przez

Ciebie numerem.

Np.: wybierz  4 4 - - 5 5 1 2 8 2 7: centrala przez 30 minut bêdzie próbowa³a

zestawiæ po³¹czenie z numerem 551 28 27.

Je¿eli po³¹czenie zostanie zestawione, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem

przywo³ania. Nale¿y niezw³ocznie podnieœæ s³uchawkê aparatu, gdy¿ centrala po

15 sekundach roz³¹czy po³¹czenie.

4.8 ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
     O OKREŒLONEJ GODZINIE

Funkcja dzia³a, je¿eli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe, tzn. z od-

wracaniem polaryzacji napiêcia w linii miejskiej

l Podnieœ s³uchawkê. Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz numer 4 5. Wybierz cztery cyfry oznaczaj¹ce czas (godzinê i minuty),

kiedy ma byæ zestawione po³¹czenie.

l Otrzymujesz sygna³ potwierdzenia  - -.

l Wybierz numer abonenta, z którym chcesz zestawiæ po³¹czenie.

l Od³ó¿ s³uchawkê.



26 Ver. 3.5

CLASSIC 12

Np.: wybierz  4 5 - - 0 9 2 5 - - 5 5 1 2 8 2 7: centrala o godzinie 9:25  zestawi

po³¹czenie z numerem 551 28 27.

Je¿eli po³¹czenie zostanie zestawione, aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem

przywo³ania. Nale¿y niezw³ocznie podnieœæ s³uchawkê aparatu, gdy¿ centrala po

15 sekundach roz³¹czy po³¹czenie.

4.9 ODWO£ANIE ZLECONYCH PO£¥CZEÑ

Jeœli zleci³eœ centrali zestawianie po³¹czeñ (punkty 4.4, 4.5, 4.6 i 4.7), a chcesz

z niego zrezygnowaæ, mo¿esz je odwo³aæ poni¿szym poleceniem:

l Podnieœ s³uchawkê. Otrzymujesz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz  4 4 - -.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

l Nast¹pi odwo³anie ka¿dego zamówionego zlecenia, w którym centrala automa-

tycznie, w ci¹gu 30 minut próbuje zestawiæ po³¹czenia.

4.10 KONTROLA ODLEG£EGO POMIESZCZENIA
      (PODS£UCH)

Funkcja umo¿liwia kontrolowanie odleg³ego pomieszczenia za pomoc¹ aparatu

telefonicznego.

l Podnieœ s³uchawkê w pomieszczeniu, które chcesz kontrolowaæ (np. w  pokoju

dziecka). Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz 1 - 3.

l Po³ó¿ s³uchawkê obok aparatu telefonicznego.

Teraz z dowolnego innego aparatu pod³¹czonego do centrali, mo¿esz spraw-

dziæ co dzieje siê w wybranym wczeœniej pomieszczeniu.

W tym celu:

l Podnieœ s³uchawkê aparatu telefonicznego w pomieszczeniu, w którym aktual-

nie przebywasz.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz numer telefonu  (20 – 29) w kontrolowanym pomieszczeniu.

l S³yszysz co dzieje siê w danym pomieszczeniu (np. czy dziecko p³acze).

l Od³ó¿ s³uchawkê.

Czynnoœci te mo¿esz powtarzaæ wielokrotnie, a¿ do momentu od³o¿enia s³uchaw-

ki aparatu telefonicznego w kontrolowanym pomieszczeniu.
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4.11 REGULACJA G£OŒNOŒCI DZWONIENIA
      APARATU TELEFONICZNEGO

Funkcja s³u¿y do samodzielnego regulowania g³oœnoœci aparatu telefonicznego

w przypadku, gdy telefon dzwoni za cicho lub za g³oœno.

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz   1 - 4 - -.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

l Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem przywo³ania.

l Zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi aparatu telefonicznego ustaw odpowiednio g³o-

œnoœæ sygna³u dzwonienia.

l Podnieœ s³uchawkê; s³yszysz melodiê lub zapowiedŸ s³own¹ – w zale¿noœci od

ustawionej konfiguracji centrali.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

Aparat telefoniczny bêdzie dzwoniæ ok. 10 s.

4.12  „BUDZENIE”

Okreœlenie budzenie jest tutaj umowne, gdy¿ realizuj¹c tê funkcjê centrala mo¿e

równie¿ „przypominaæ” o sprawie, któr¹ nale¿y za³atwiæ o okreœlonej godzinie.

4.12.1  ZAMÓWIENIE BUDZENIA

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz  7 - 3 0.

l Wybierz cztery cyfry okreœlaj¹ce godzinê budzenia, np. 0445 - - , oznaczaj¹ce

godzinê 4:45.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

l Ustawi³eœ budzenie na godzinê 4:45.

Ka¿de nastêpne zamówienie budzenia kasuje poprzednie zamówienie.

Ka¿dy abonent wewnêtrzny mo¿e ustawiæ dowolnie godzinê budzenia.
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4.12.2  REALIZACJA BUDZENIA

l Telefon dzwoni (dzwonek alarmu).

l Podnieœ s³uchawkê.

l S³yszysz w s³uchawce melodiê (lub zapowiedŸ s³own¹).

l Od³ó¿ s³uchawkê.

Je¿eli budzenie nie zostanie odebrane, dzwonek wy³¹czy siê po 20 s.

4.12.3  KASOWANIE BUDZENIA

l Podnieœ s³uchawkê

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz   7 - 40 - -  .

l Od³ó¿ s³uchawkê.

l Wczeœniej zaprogramowane budzenia zosta³y skasowane.

Je¿eli funkcja budzenia nie zostanie skasowana, po 24 godzinach aparat po-

wtó-rzy dzwonienie.

4.13 FUNKCJA „NIE PRZESZKADZAÆ”

W³¹czenie funkcji „nie przeszkadzaæ” powoduje, ¿e dzwoni¹cy do Ciebie w ci¹gu

najbli¿szych 10 minut bêd¹ otrzymywaæ sygna³ nieosi¹galnoœci. Ty natomiast

mo¿esz bez przeszkód realizowaæ wszystkie po³¹czenia.

4.13.1  REALIZACJA FUNKCJI „NIE PRZESZKADZAÆ”

Abonent musi posiadaæ UPRAWNIENIE 4 (patrz p. 6.16 instrukcji).

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz 7 - 9 - -.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

l W³¹czy³eœ funkcjê „nie przeszkadzaæ”.

4.13.2  ODWO£ANIE FUNKCJI „NIE PRZESZKADZAÆ”

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz  7 - 8 - -.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

l Odwo³a³eœ funkcjê „nie przeszkadzaæ”.
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4.14 FUNKCJA „HOLD” – ZAWIESZANIE ROZMOWY
       MIEJSKIEJ

Funkcja jest dostêpna dla abonentów posiadaj¹cych uprawnienia do przyjmowa-

nia dzwonienia z obu linii miejskich i w znacznym stopniu u³atwia ich obs³ugê.

Umo¿liwia chwilowe zawieszenie rozmowy prowadzonej przez jedn¹ liniê miejsk¹

w celu np. odebrania rozmowy z drugiej linii miejskiej. Abonent musi posiadaæ

UPRAWNIENIE 3 lub wy¿sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

l Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem z linii miejskiej.

l Podnosisz s³uchawkê i prowadzisz rozmowê zewnêtrzn¹, np. przez liniê miejsk¹

pierwsz¹.

l Je¿eli w trakcie rozmowy us³yszysz w jej tle sygna³ kontynuacji, oznacza to, ¿e

rozmowa zewnêtrzna z drugiej linii miejskiej „czeka na realizacjê”.

l Naciœnij  FLASH  (lub krótko stuknij w wide³ki), wybierz  5.

l Rozmowê na linii pierwszej „zawieszasz”. Po od³o¿eniu s³uchawki aparat dzwo-

ni dzwonkiem linii miejskiej.

l Podnieœ s³uchawkê. Prowadzisz rozmowê zewnêtrzn¹ przez drug¹ liniê miejsk¹

lub przekazujesz j¹ innemu abonentowi wewnêtrznemu.

l Po zakoñczeniu rozmowy zewnêtrznej lub przekazaniu jej abonentowi wew-

nêtrznemu od³ó¿ s³uchawkê.

l Podnieœ s³uchawkê, naciœnij 5 – mo¿esz kontynuowaæ rozmowê przez pierw-

sz¹ liniê miejsk¹).

Je¿eli po zakoñczeniu innej rozmowy nie wybierzesz 5, rozmowa „zawieszo-

na” zadzwoni po 2 minutach dzwonkiem linii miejskiej.

4.15 FUNKCJA OFEROWANIA  ROZMOWY MIEJSKIEJ

Funkcja jest dostêpna dla abonentów posiadaj¹cych uprawnienia do przyjmo-

wania dzwonienia z obu linii miejskich i w znacznym stopniu u³atwia ich obs³ugê.

Umo¿liwia ona powiadomienie zajêtego abonenta o oczekuj¹cej rozmowie. Abo-

nent musi posiadaæ UPRAWNIENIE 2 lub wy¿sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

l Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem z linii miejskiej.

l Podnosisz s³uchawkê i prowadzisz rozmowê zewnêtrzn¹, np. przez liniê miejsk¹

pierwsz¹.

l Naciœnij FLASH (lub krótko stuknij w wide³ki), gdy bêdziesz chcia³ przekazaæ

rozmowê.

l Wybierz numer abonenta, do którego chcesz przekazaæ po³¹czenie.
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l Je¿eli abonent jest zajêty, powiadom go o oczekuj¹cej rozmowie wybieraj¹c 8
.

A. Naciœnij  FLASH, a nastêpnie 0 i poinformuj dzwoni¹cego, ¿e abonent nie

mo¿e przej¹æ rozmowy.

B. Naciœnij FLASH, a nastêpnie numer abonenta np. 23 i od³ó¿ s³uchawkê. W

momencie gdy abonent 23 zakoñczy rozmowê, zadzwoni u niego oczekuj¹-

ce miasto.

4.16 W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE PRACY NOCNEJ

4.16.1  WCZEŒNIEJSZE W£¥CZENIE TRYBU PRACY NOCNEJ

Funkcja s³u¿y do w³¹czania trybu pracy nocnej o innej ni¿ zaprogramowana go-

dzinie.

Abonent musi posiadaæ UPRAWNIENIE 3 lub wy¿sze (patrz p. 6.16 instrukcji)

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

l Wybierz  1 - 8 - - , jeœli chcesz w³¹czyæ pracê nocn¹.

l Centrala rozpoczyna tryb pracy nocnej.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

Zakoñczenie trybu pracy nocnej nast¹pi o wczeœniej zaprogramowanej godzi-

nie (patrz punkt 6.23).

4.16.2  WCZEŒNIEJSZE WY£¥CZENIE TRYBU PRACY NOCNEJ

Abonent musi posiadaæ UPRAWNIENIE 3 lub wy¿sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

l Wybierz   1 - 9 - - , jeœli chcesz wy³¹czyæ pracê nocn¹.

l Centrala koñczy tryb pracy nocnej.

l Od³ó¿ s³uchawkê.

Ponowne rozpoczêcie pracy nocnej nast¹pi o wczeœniej zaprogramowanej go-

dzinie (patrz punkt 6.23).



31Ver. 3.5

CLASSIC 12

4.17 W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE PRACY
     WEEKENDOWEJ

4.17.1  WCZEŒNIEJSZE W£¥CZENIE TRYBU PRACY WEEKENDOWEJ

Funkcja s³u¿y do w³¹czania trybu pracy weekendowej w inne ni¿ zaprogramo-wane

dni.

Abonent musi posiadaæ UPRAWNIENIE 3 lub wy¿sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

l Wybierz 1 6 - - , jeœli chcesz w³¹czyæ pracê weekendow¹.

l Centrala rozpoczyna tryb pracy weekendowej.

Zakoñczenie trybu pracy weekendowej nast¹pi zgodnie z wczeœniejszym zapro-

gramowaniem (patrz p. 6.24 instrukcji).

4.17.2  WCZEŒNIEJSZE WY£¥CZENIE TRYBU PRACY WEEKENDOWEJ

Abonent musi posiadaæ UPRAWNIENIE 3 lub wy¿sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

l Wybierz 1 7 - - , jeœli chcesz wy³¹czyæ pracê weekendow¹.

Centrala koñczy tryb pracy weekendowej.

Nastêpne w³¹czenie trybu pracy weekendowej nast¹pi zgodnie z wczeœniejszym

zaprogramowaniem (patrz p. 6.24 instrukcji).

4.18 PRZEJÊCIE WYWO£ANIA KIEROWANEGO
     DO INNEGO ABONENTA

Funkcja dostêpna tylko dla aparatów uprzywilejowanych, posiadaj¹cych co

najmniej UPRAWNIENIE 2 (patrz p. 6.16).

l S³yszysz dzwonienie innego (ni¿ swój) aparatu.

l Podnieœ s³uchawkê, wybierz  7 - 1 „TEL” - -. (gdzie „TEL” – ostatnia cyfra

numeru aparatu, który dzwoni, od 0 do 9).

l Przej¹³eœ rozmowê, która by³a kierowana do innego abonenta wewnêtrznego.
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Jeœli us³yszysz sygna³ zajêtoœci, oznacza to, ¿e b³êdnie wybra³eœ numer linii

wewnêtrznej lub ¿e Twój aparat nie ma uprawnienia 2.

W opisany wy¿ej sposób mo¿esz przechwytywaæ zarówno dzwonienie z miasta,

jak i po³¹czenia wewnêtrzne.

4.19 PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA INNY APARAT
      WEWNÊTRZNY

Funkcja umo¿liwia przeniesienie dzwonienia kierowanego do dowolnego abonenta

wewnêtrznego na innego abonenta.

l Przeniesienie dzwonienia

Wybierz:   7 - 7 „TEL” - -,

gdzie: „TEL” – ostatnia cyfra (od 0 do 9) numeru aparatu, na który ma byæ prze-

niesione dzwonienie kierowane do naszego aparatu.

Np. wybierz  7 - 7 1 - -. Wszystkie rozmowy kierowane do Twojego aparatu

zostan¹ przeniesione na aparat nr 21.

l Odwo³anie przeniesienia dzwonienia

Po dokonaniu przeniesienia na inny numer wewnêtrzny, dzwonienie mo¿emy po-

nownie przenieœæ na nasz aparat. Aby tego dokonaæ, nale¿y po prostu „prze-nieœæ

dzwonienie” – tym razem na nasz w³asny numer wewnêtrzny.

Np. numer Twojego telefonu to 22. Poprzednio przenios³eœ dzwonienie na do-

wolny inny aparat. „Kasujesz” przeniesienie dzwonienia kieruj¹c dzwonienie

z powrotem na w³asny numer wewnêtrzny.

Wybierz z Twojego aparatu 7 - 7 2 - -. Wszystkie rozmowy kierowane s¹ z po-

wrotem do Twojego aparatu (22).

4.20 POZWOLENIE NA REALIZACJÊ JEDNEGO
      PO£¥CZENIA MIEJSKIEGO

Funkcja dostêpna dla abonentów wewnêtrznych, posiadaj¹cych UPRAWNIE-

NIE 3 lub wy¿sze (patrz p. 6.16 instrukcji).
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Wybierz:   7 - 6 „TEL” - -,

gdzie: „TEL” – ostatnia cyfra (od 0 do 9) numeru aparatu, którego abonent otrzy-

ma³ jednokrotne zezwolenie na realizacjê po³¹czenia miejskiego.

Po³¹czenie jest wa¿ne do czasu wykonania pierwszego po³¹czenia miejskiego

ze wskazanego aparatu wewnêtrznego lub do czasu wy³¹czenia centrali.

UWAGA: Warunkiem poprawnego dzia³ania funkcji „zezwolenie na realizacjê

po³¹czenia miejskiego” jest odpowiednie zaprogramowanie uprawnieñ abo-

nentów wewnêtrznych. Uprawnienia abonenta, któremu ma byæ udzielone po-

zwolenie na 1 rozmowê powinny byæ ustawione w nastêpuj¹cy sposób:

Dostêp do linii miejskich: BRAK;

Dostêp do linii miejskich po wybraniu  0: jedna lub obie linie miejskie

4.21 SPRAWDZENIE ZAPOWIEDZI NAGRANEJ
      PRZEZ U¯YTKOWNIKA

Funkcja umo¿liwia wys³uchanie zapowiedzi nagranej przez u¿ytkownika (patrz

p. 6.5 „Nagranie w³asnej zapowiedzi”). Po w³¹czeniu funkcji „konsola operatorska”

(patrz p. 6.4 „Praca operatorska”), centralka bêdzie zg³asza³a siê wczeœniej nagran¹

przez u¿ytkownika zapowiedzi¹, jednoczeœnie kontynuuj¹c wywo³anie abonentów

wewnêtrznych.

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

l Wybierz   1 5.

Mo¿esz wys³uchaæ nagran¹ wczeœniej zapowiedŸ.

4.22 OBS£UGA BRAMOFONU I OTWIERANIE
      RYGLA ZAMKA

U¿ytkowanie bramofonów pozwala np. na prowadzenie rozmów z osobami, które

chc¹ siê dostaæ do zamkniêtego budynku. Pod³¹czenie bramofonów do centrali

(patrz: rozdzia³ 9.3) CLASSIC 12 pozwala unikn¹æ koniecznoœci tworzenia osobnej

instalacji bramofonowej i umo¿liwia zarówno rozmowy, jak równie¿ otwieranie rygla

zamka za poœrednictwem sieci telefonicznej pod³¹czonej do centrali.
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Rozmowy przez bramofon mog¹ prowadziæ abonenci wewnêtrzni, którzy odebrali

dzwonienie z bramofonu (dzwonek bramofonu jest inny ni¿ dzwonek przychodz¹-

cej rozmowy miejskiej lub rozmowy wewnêtrznej). Otwieranie rygla zamka mog¹

wykonywaæ uprawnieni abonenci wewnêtrzni (patrz punkt 6.20) po wybraniu z

klawiatury telefonu odpowiednich cyfr. Otwieranie rygla zamka odbywa siê w

nastêpuj¹cy sposób:

Funkcja otwierania rygla zamka jest dostêpna tylko dla aparatów uprzywilejo-

wanych, posiadaj¹cych co najmniej UPRAWNIENIE 2 (patrz p. 6.16).

l Je¿eli prowadzisz rozmowê (wewnêtrzna, miejsk¹ lub przez bramofon), od³ó¿

s³uchawkê.

l Podnieœ s³uchawkê, wybierz  41 - - , je¿eli chcesz otworzyæ rygiel bramofonu B1.

l Podnieœ s³uchawkê, wybierz  48 - - , je¿eli chcesz otworzyæ rygiel bramofonu B8.

Styk otwieraj¹cy rygiel zostaje zwarty na okres ok. 5 s.
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5. OBS£UGA WYŒWIETLACZA

Centrala CLASSIC 12 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. Abo-

nent musi posiadaæ UPRAWNIENIE 3 lub wy¿sze (patrz p. 6.16 instrukcji).

Zmiana trybu pracy wyœwietlacza:

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

l Wybierz  7 - 5 X X - - ,
gdzie „X X” – numer wyœwietlacza.

l Od³ó¿ s³uchawkê (lub wybierz 1, 2 w przypadku trybu pracy wyœwietlacza s³u-

¿¹cego do przegl¹dania, np. bufora rozmów).

Ustawiony tryb pracy wyœwietlacza zostaje niezmieniony do czasu zaprogramo-

wania nowego trybu. Zalecany tryb wyœwietlacza to tryb 510, tj. odczyt daty,

czasu i stanu linii.

5.1 DATA, CZAS I STAN LINII

Wybierz:  7 - 510 - -

2002/10/03  Cz  11:09.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 L1  L2

Ver 3.0  Rozmowy: 0004 Bateria!      DP0X

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

2002/10/03 – aktualn¹ datê

Cz – dzieñ tygodnia,

11:09.00 – aktualny czas,

1234567890 –  stan poszczególnych aparatów (jeœli numer aparatu zmie-

nia siê na * oznacza to, ¿e s³uchawka tego aparatu jest

podniesiona),

L1, L2 – stan linii pierwszej i drugiej (jeœli L1 lub L2 zmienia siê na P1, P2

lub W1, W2, oznacza to, ¿e dana linia jest zajêta, gdzie:

P1, P2 – rozmowa przychodz¹ca przez liniê 1 lub 2,

W1, W2 – rozmowa wychodz¹ca przez liniê 1 lub 2,

Ver 3.0 – wersja programowa centrali,

Rozmowy: 0004 – iloœæ rozmów w pamiêci centrali (max. 1660),
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Bateria! – pojawienie siê tego napisu œwiadczy o z³ym stanie baterii

i zaniku danych,  centrala zosta³a wyzerowana,

DP – centrala pracuje w trybie dziennym w dzieñ powszedni,

0 – ulga „0” (bez ulgi),

X – taryfikacja œwi¹teczna (P – powszednia, S – sobotnia,   N

– niedzielna).

5.2 ODCZYT DYNAMICZNY DATY, CZASU
     I STANU LINII

Wybierz: 7 - 500 - -

2002/10/07  Pon  12:15.00  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   L1    L2

Ver 3.0  Rozmowy: 0014  Bateria!       DP0

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

2002/10/07 – aktualn¹ datê,

Pon – dzieñ tygodnia,

12:15.00 – aktualny czas,

1234567890 – stan poszczególnych aparatów (jeœli numer aparatu zmie-

nia siê na * oznacza to, ¿e aparat jest aktualnie u¿ywany),

L1, L2 – stan linii pierwszej i drugiej (jeœli L1 lub L2 zmienia siê na P1, P2

lub W1, W2, oznacza to, ¿e dana linia jest zajêta, gdzie:

P1, P2 – rozmowa przychodz¹ca przez liniê 1 lub 2,

W1, W2 – rozmowa wychodz¹ca przez liniê 1 lub 2,

Ver 3.0 – wersja programowa centrali,

Rozmowy: 0014 – iloœæ rozmów w pamiêci centrali (max. 1660),

Bateria! – pojawienie siê tego napisu œwiadczy o z³ym stanie baterii

i zaniku danych, centrala zosta³a wyzerowana,

DP – centrala pracuje w trybie dziennym w dzieñ powszedni,

0 – ulga „0” (bez ulgi).

Jeœli któryœ z abonentów rozpocznie rozmowê miejsk¹ wychodz¹c¹, wyœwietlacz

zmieni siê, pokazuj¹c (jak w punkcie 5.3 lub 5.4) stan linii miejskiej, przez któr¹

prowadzona jest rozmowa. Jeœli rozmowa prowadzona jest przez obie linie, poka-

zywany jest stan linii pierwszej.



37Ver. 3.5

CLASSIC 12

5.3 STAN LINII PIERWSZEJ

Wybierz:  7 - 511 - -

L1*T8 nr .........5512827 2002/10/01 12:45

Tar02     00'49  <0001> imp 0,29 zl

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

L1*T8 – numer linii miejskiej i numer aparatu wewnêtrznego u¿yty do po-

³¹czenia: ostatnio zrealizowanego, b¹dŸ aktualnie realizo-

wanego,

nr .........5512827 – numer ostatnio wybrany lub aktualnie wybierany,

2002/10/01 – data realizacji po³¹czenia,

12:45 – czas rozpoczêcia rozmowy,

Tar02 – wed³ug jakiej taryfy nast¹pi³o naliczanie,

00:49 – czas rozmowy,

<0001>imp – iloœæ impulsów licznikowych,

0,29 zl – cena rozmowy (bez VAT).

5.4 STAN LINII DRUGIEJ

Wybierz:  7 - 512 - -

L2*T1                 nr .........2204567        2002/10/01        15:35

Tar02     03'40   <0002> imp                                      0,58 zl

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

L2*T1 – numer linii miejskiej i numer aparatu wewnêtrznego u¿yty do po-

³¹czenia: ostatnio zrealizowanego, b¹dŸ aktualnie realizo-

wanego,

nr .........2204567 – numer ostatnio wybrany lub aktualnie wybierany,

2002/10/01 – data realizacji po³¹czenia,

15:35 – czas rozpoczêcia rozmowy,

Tar02 – wed³ug jakiej taryfy nast¹pi³o naliczanie,

03'40 – czas rozmowy,

<0002>imp – iloœæ impulsów licznikowych,

0,58 zl – cena rozmowy (bez VAT).
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5.5 STAN PIERWSZEJ I DRUGIEJ LINII MIEJSKIEJ

Wybierz:  7 - 513 - -

L1*T2         nr .........5512345         Tar02       00'32      <0001>

L2*T6         nr .........2223344         Tar03       00'32      <0001>

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

L1*T2 – numer linii miejskiej i numer aparatu wewnêtrznego u¿yty do po-

³¹czenia,

nr .........5512345 – wybrany numer,

Tar02 – wed³ug jakiej taryfy nast¹pi³o naliczanie,

00'32 – czas rozmowy

<0001>imp – iloœæ impulsów licznikowych.

Równoczeœnie w podobny sposób wyœwietlany jest stan linii drugiej.

5.6 PRZYJMOWANIE ROZMÓW PRZYCHODZ¥CYCH

5.6.1  PIERWSZA LINIA MIEJSKA, DZIEÑ POWSZEDNI

Wybierz:  7 - 501 - -

Rozmowy przychodz¹ce: Lm1 [DP] Op=Tak

21 n 22 r 25 r

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmów przy-

chodz¹cych z linii pierwszej (Lm1) w dzieñ powszedni  [DP].

W podanym przyk³adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 21 (21 n oznacza,

¿e abonent nr 21 jest abonentem  g³ównym).  Je¿eli rozmowa nie zostanie odebra-

na przez abonenta nr 21, dzwonienie zostanie dodatkowo w³¹czone w aparatach

rezerwowych nr 22 i 25 (22 r i 25 r – litera „r” oznacza abonenta rezerwowego).

5.6.2  DRUGA LINIA MIEJSKA, DZIEÑ POWSZEDNI

Wybierz:  7 - 502 - -

Rozmowy przychodz¹ce: Lm2 [DP]                      Op=DISA

21 n 22 r 25 r

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmów przy-

chodz¹cych z linii drugiej (Lm2) w dzieñ powszedni [DP].
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W podanym przyk³adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 21 (21 n). Je¿eli

rozmowa nie zostanie odebrana przez abonenta nr 21, dzwonienie zostanie dodat-

kowo w³¹czone w aparatach rezerwowych nr 22 i 25 (22 r i 25 r).

Op=DISA – oznacza, ¿e jest w³¹czona funkcja DISA.

5.6.3  PIERWSZA LINIA MIEJSKA, DZIEÑ POWSZEDNI, PORA NOCNA

Wybierz:  7 - 503 - -

Rozmowy przychodz¹ce: Lm1 [NP] Op=Nie

28 n

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmów przy-

chodz¹cych z linii pierwszej (Lm1) w dzieñ powszedni w porze nocnej [NP].

W podanym przyk³adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 28 (28 n).

Op=Nie – oznacza, ¿e praca operatorska jest wy³¹czona.

5.6.4  DRUGA LINIA MIEJSKA, DZIEÑ POWSZEDNI, PORA NOCNA

Wybierz:  7 - 504 - -

Rozmowy przychodz¹ce: Lm2 [NP] Op=Nie

28 n

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmów przy-

chodz¹cych z linii drugiej (Lm2) w dzieñ powszedni w porze nocnej [NP].

W podanym przyk³adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 28 (28 n).

Op=Nie – oznacza, ¿e praca operatorska jest wy³¹czona.

5.6.5  PIERWSZA LINIA MIEJSKA, WEEKEND, DZIEÑ

Wybierz:   7 - 505 - -

Rozmowy przychodz¹ce: Lm1 [DW] Op=DISA

22n 28 n

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmów przy-

chodz¹cych z linii pierwszej (Lm1) w dni weekendowe [DW].

W podanym przyk³adzie uprawnienie takie posiadaj¹ abonenci nr 22 (22 n)

i nr 28 (28 n).

Op=DISA – oznacza, ¿e w³¹czona jest funkcja DISA.
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5.6.6  DRUGA LINIA MIEJSKA, WEEKEND, DZIEÑ

Wybierz:  7 - 506 - -

Rozmowy przychodz¹ce: Lm2 [DW] Op=DISA

22n 28 n

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmów przy-

chodz¹cych z linii drugiej (Lm2) w dni weekendowe [DW].

W podanym przyk³adzie uprawnienie takie posiadaj¹ abonenci nr 22 (22 n) i nr 28

(28 n).

Op=DISA – oznacza, ¿e w³¹czona jest funkcja DISA.

5.6.7  PIERWSZA LINIA MIEJSKA, WEEKEND, NOC

Wybierz:  7 - 507 - -

Rozmowy przychodz¹ce: Lm1 [NW] Op=nie

27 r 28 n

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmów przy-

chodz¹cych z linii pierwszej (Lm1) w weekendy, w porze nocnej [NW]. W poda-

nym przyk³adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 28 (28 n). Jeœli abonent nr

28 nie odbierze rozmowy, dzwonek w³¹czy siê u abonenta rezerwowego nr 27 (27 r).

Op=nie – oznacza, ¿e funkcja operatorska jest wy³¹czona.

5.6.8  DRUGA LINIA MIEJSKA, WEEKEND, NOC

Wybierz:   7 - 508 - -

Rozmowy przychodz¹ce: Lm2 [NW] Op=nie

27 r 28 n

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje uprawnienie do przyjmowania rozmów przy-

chodz¹cych z linii drugiej (Lm2) w weekendy, w porze nocnej [NW].

W podanym przyk³adzie uprawnienie takie posiada abonent nr 28 (28 n). Jeœli

abonent nr 28 nie odbierze rozmowy, dzwonek w³¹czy siê tak¿e u abonenta rezer-

wowego nr 27 (27 r).

Op=nie – oznacza, ¿e praca operatorska jest wy³¹czona.
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5.7 UPRAWNIENIA LINII WEWNÊTRZNYCH

Wybierz:  7 - 52 „TEL” - -

gdzie „tel” – ostatnia cyfra numeru aparatu od 0 do 9.

Tel20  [DP]   LM=.21    0=  1    OGR=brak     ACM=n    (00)

UPR=1    DANE=n         WYDR=brak

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Tel20 – numer linii wewnêtrznej,

[DP] – uprawnienie obowi¹zuj¹ce w dni powszednie,

LM=21 – linie miejskie dostêpne dla abonenta danej linii wewnêtrz-

nej,

0=1 – linie miejskie dostêpne po wybraniu 0,

ACM=n – brak automatycznego po³¹czenia z lini¹ miejsk¹,

(00) – „gor¹ca linia” wewnêtrzna lub zewnêtrzna wy³¹czona,

UPR=1 – poziom uprawnieñ (1) abonenta danej linii wewnêtrznej,

DANE=n – nie zaprogramowano funkcji „ochrona danych” (patrz

p. 6.17),

WYDR=brak – nie zaprogramowano wydruków po zakoñczonej rozmowie.

l Wybranie bez odk³adania s³uchawki 1 lub 2 umo¿liwia przegl¹d uprawnieñ

dziennych i nocnych, w dni powszednie i w weekendy.

5.8 USTAWIENIE BUDZENIA

Wybierz:  7 - 514 - -

Budzenia: T20:---

T26:12:00            T27:---          T28:15:30 T29: ---

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

T26:12:00, T28:15:30 – numery aparatów wewnêtrznych i godziny w³¹cze-

nia „budzenia”,

T20:---,T27:---, T29:--- – numery aparatów wewnêtrznych bez ustawionego

„budzenia”.

Alarmy dla aparatów 21–25 oraz 26–20 s¹ pokazywane naprzemiennie.
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5.9 CENA IMPULSU

Wybierz:  7 - 515 - -

Cena imp. 0000,29 zl

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Cena imp. 0000,29 zl – aktualna cena jednego impulsu licznikowego.

5.10 NUMERY DOZWOLONE

Wybierz:  7 - 516 - -

Numery dozwolone

00>5512827......... 01>................

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje tablicê numerów dozwolonych:

00>5512827......... – na pozycji 00 tablicy numerów dozwolonych zapisany jest

numer 5512827.

Pozycje 00–01, 02–03, 04–05, 06–07, 08–09, 10–11, 12–13, 14–15 tablicy

numerów dozwolonych pokazuj¹ siê kolejno po sobie.

5.11 NUMERY ZABRONIONE

Wybierz:  7 - 517 - -

Numery zabronione

00>00................ 01>................

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje tablicê numerów zabronionych:

00>00 – na pozycji 00 tablicy numerów zabronionych zapisany jest

numer 00 (zabronione s¹ po³¹czenia zaczynaj¹ce siê na

00).

Pozycje 00–01, 02–03, 04–05, 06–07, 08–09, 10–11, 12–13, 14–15 tablicy

numerów zabronionych pokazuj¹ siê kolejno po sobie.
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5.12 PRZEGL¥DANIE BUFORA ROZMÓW

Wybierz   7 - 5 1 8 - -

0067      L2*T7      nr .........2213457     2002/10/01    15:45

Tar02     03'40   <0002> imp                               0,58 zl

Wyœwietlone zostaj¹ informacje o ostatnio przeprowadzonej rozmowie. Prze-gl¹-

dania bufora rozmów dokonujemy naciskaj¹c klawisze:

2 –  powoduje podgl¹d nastêpnej rozmowy,

1 –  powoduje podgl¹d poprzedniej rozmowy.

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

0067 – kolejny numer rozmowy w buforze centrali,

L2*T7 – numer linii miejskiej i numer aparatu wewnêtrznego u¿ytego do

po³¹czenia,

nr .........2213457 – wybrany numer,

2002/10/01 – data realizacji po³¹czenia,

15:45 – czas rozpoczêcia rozmowy,

Tar02 – wed³ug jakiej taryfy nast¹pi³o naliczanie,

03'40 – czas rozmowy (3 minuty 40 sekund),

<0002>imp – iloœæ impulsów licznikowych,

0,58 zl – koszt rozmowy.

Jeœli podczas przegl¹dania dojdziemy do koñca bufora lub gdy bufor jest pusty

pojawi siê napis *Koniec bufora*.

5.13 OSTATNIO ZALICZONA ROZMOWA
       Z DANEGO APARATU

Praca w tym trybie s³u¿y do wyœwietlania informacji o rozmowie ostatnio zre-ali-

zowanej z danego aparatu.

Wybierz:  7 - 53 „TEL” - -

gdzie „tel” – ostatnia cyfra (od 0 do 9) numeru  aparatu.

L2*T4          nr .........5514833        2002/10/01      10:44

Tar02     00'49s   <0001> imp                          0,29 zl
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W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

L2*T4 – numer linii miejskiej i numer aparatu u¿ytych do zestawienia ostat-

niego po³¹czenia,

nr .........5514833 – wybrany numer,

2002/10/01 – data po³¹czenia,

10:44 – czas rozpoczêcia rozmowy,

Tar02 – wed³ug jakiej taryfy nast¹pi³o naliczanie,

00'49 – czas rozmowy,

<0001>imp – iloœæ impulsów licznikowych,

0,29 zl – koszt rozmowy.

5.14 STAN LICZNIKÓW ABONENCKICH

Wybierz:  7 - 54 „TEL” - -

gdzie „tel” – ostatnia cyfra (od 0 do 9) numeru aparatu.

Licznik  zerowany  dnia:         2002/10/01     10:44

Tel23   <000094> imp  <0007> roz                   27,26 zl

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

2002/10/01  10:44 – data i czas ostatniego zerowania licznika,

Tel23 – stan licznika dla aparatu nr 23,

<000094>imp – iloœæ impulsów licznikowych,

<0007>roz – iloœæ rozmów,

27,26 zl – nale¿noœæ za rozmowy.

5.15 NUMERY ALARMOWE

Praca w tym trybie s³u¿y do wyœwietlania numerów alarmowych. Centrala ze-sta-

wia po³¹czenia z tymi numerami, w przypadku uruchomienia systemu alar-mowe-

go po³¹czonego z central¹.

Wybierz:  7 - 560 - -

Telefony  alarmowe:

 . . . 5 5 1 2 8 2 9       . . . 3 3 2 1 6 1 8        . . . 4 4 6 1 0 9 4
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5.16 DNI OBOWI¥ZYWANIA UPRAWNIEÑ
      WEEKENDOWYCH

Wybierz:  7 - 561 - -

Upr. weekendowe:      soboty  i  niedziele

---------------------------------------------------

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje dni, w jakie bêdzie obowi¹zywa³o weekend-

owe ustawienie uprawnieñ.

Upr. weekendowe: soboty i niedziele – oznacza, ¿e uprawnienia  weekendowe

obowi¹zuj¹ w soboty i niedziele.

5.17 TARYFIKACJA ŒWI¥TECZNA I NIEDZIELNA

Wybierz:  7 - 562 - -

Taryfikacja swiateczna:                                 normalna

Taryfikacja niedzielna:                                  normalna

W tym trybie wyœwietlane s¹ dni, w jakie obowi¹zuje taryfikacja œwi¹teczna oraz

niedzielna.

Taryfikacja swiateczna/niedzielna:  normalna – oznacza, ¿e w dni œwi¹teczne lub

niedzielne obowi¹zuje taryfikacja, jak w dni powszednie.

5.18 CZAS W£¥CZENIA ABONENTÓW
   REZERWOWYCH ORAZ SPOSÓB ZALICZANIA

Wybierz:   7 - 563 - -

Czas wl. rezerwowych:                          LM1: 15s LM2: 15s

Sposob zaliczania:                                LM1: kraj LM2: kraj

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

LM1: 15 s  LM2: 15 s – jeœli abonent uprawniony nie odbierze dzwonienia z linii

miejskich, po 15 sekundach dzwonek w³¹czy siê u abonentów rezerwowych,

LM1: kraj  LM2: kraj – sposób zaliczania na liniach miejskich.
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5.19 WYBIERANIE DO CENTRALI MIEJSKIEJ
       ORAZ PREFIKSY S¥SIEDZKIE

Wybierz:  7 - 565 - -

Sposob wybierania Lm1:66/34 Lm2:DTMF

Prefix sasiedzki Lm1   51 Lm2:

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

LM1:66/34 – sposób wybierania do centrali miejskiej z pierwszej linii

miejskiej – 66/34 (impulsowe),

LM2: DTMF – sposób wybierania do centrali miejskiej z drugiej linii miejskiej –

DTMF (tonowe),

LM1: 51 – zaprogramowany prefiks 51 dla pierwszej linii miejskiej,

LM2: – brak prefiksu s¹siedzkiego dla drugiej linii miejskiej.

5.20 CZAS OBOWI¥ZYWANIA PRACY NOCNEJ

Wybierz:   7 - 566 - -

 Noc      17:00 – 07:00

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Noc  17:00 – 07:00 – centrala pracuje w trybie nocnym w godz. 17:00–07:00.

5.21 PRZEGL¥DANIE TABLICY TARYF

Wybierz:  7 - 567 - -

Tar [00] ulg0:   999,9 s          ulg1:   999,9 s

ulg2:  999,9 s              ulg3:   999,9 s          ulg4:   . . . . s

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Tar [00] – numer taryfy (od 00 do 23),

ulga0-ulga4: 999,9 s – czêstoœæ impulsów zaliczaj¹cych w czasie obowi¹-

zywania poszczególnych ulg.

Wybranie bez odk³adania s³uchawki:

1 –   przesuwa tablicê o pozycjê do przodu,

2 –   przesuwa tablicê o pozycjê do ty³u.
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5.22 PRZEGL¥DANIE TABLICY KIERUNKÓW

Wybierz:   7 - 568 - -

000 Prefix: 1 . . . . . Taryfa 05

001 Prefix: 2 . . . . . Taryfa 03

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

000  001 – numer czêœci tablicy kierunków (od 000-191),

Prefix1..... Taryfa03 – numery rozpoczynaj¹ce siê od cyfry 1 s¹ taryfikowane

wed³ug taryfy 03,

Prefix2..... Taryfa02 – numery rozpoczynaj¹ce siê od cyfry 2 s¹ taryfikowane

wed³ug taryfy 02.

Wybranie bez odk³adania s³uchawki:

1 –  przesuwa tablicê o dwie pozycje do przodu,

2 –  przesuwa tablicê o dwie pozycje do ty³u.

5.23 CZAS OBOWI¥ZYWANIA ULG CODZIENNYCH

Wybierz:   7 - 572 - -

Dzien Ug1  18:00 – 22:00              Ug2   22:00 – 08:00

powsz. Ug3  00:00 – 00:00              Ug4   00:00 – 00:00

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje godziny obowi¹zywania ulg w dni powsze-

dnie (pon–pt):

Ug1  18:00 – 22:00  – ulga 1 obowi¹zuje od 18:00 do 22:00,

Ug2  22:00 – 08:00  – ulga 2 obowi¹zuje od 22:00 do 08:00,

Ug3  00:00 – 00:00  – ulga 3 wy³¹czona.

Ug4  00:00 – 00:00  – ulga 4 wy³¹czona.

5.24 CZAS OBOWI¥ZYWANIA ULG W SOBOTY

Wybierz:   7 - 573 - -

Sobota Ug1  18:00 – 22:00 Ug2   22:00 – 08:00

Ug3  00:00 – 00:00 Ug4   00:00 – 00:00
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W tym trybie wyœwietlacz pokazuje godziny obowi¹zywania ulg w soboty:

Ug1 18:00 – 22:00 – ulga 1 obowi¹zuje od 18:00 do 22:00,

Ug2 22:00 – 08:00 – ulga 2 obowi¹zuje od 22:00 do 08:00,

Ug3 00:00 – 00:00 – ulga 3 wy³¹czona,

Ug4 00:00 – 00:00 – ulga 4 wy³¹czona.

5.25 CZAS OBOWI¥ZYWANIA ULG W NIEDZIELE

Wybierz:   7 - 574 - -

Niedz. Ug1  18:00 – 22:00              Ug2   22:00 – 08:00

Ug3  00:00 – 00:00              Ug4   00:00 – 00:00

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje godziny obowi¹zywania ulg w niedziele:

Ug1 18:00 – 22:00 – ulga 1 obowi¹zuje od 18:00 do 22:00,

Ug2 22:00 – 08:00 – ulga 2 obowi¹zuje od 22:00 do 08:00,

Ug3 00:00 – 00:00 – ulga 3 wy³¹czona,

Ug4 00:00 – 00:00 – ulga 4 wy³¹czona.

5.26 CZAS OBOWI¥ZYWANIA ULG W ŒWIÊTA

Wybierz:   7 - 575 - -

Swieta Ug1  18:00 – 22:00              Ug2   22:00 – 08:00

Ug3  00:00 – 00:00              Ug4   00:00 – 00:00

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje godziny obowi¹zywania ulg w œwiêta:

Ug1 18:00 – 22:00  – ulga 1 obowi¹zuje od 18:00 do 22:00,

Ug2 22:00 – 08:00  – ulga 2 obowi¹zuje od 22:00 do 08:00,

Ug3 00:00 – 00:00  – ulga 3 wy³¹czona,

Ug4 00:00 – 00:00  – ulga 4 wy³¹czona.

5.27 STAN PRZENIESIENIA DZWONIENIA

Wybierz:  7 - 580 - -

T1 = „21”   T2 = „22”   T3 = „25”   T4 = „24”   T5 = „25”

T6 = „26”   T7 = „27”   T8 = „28”   T9 = „29”   T0 = „20”
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W tym trybie wyœwietlacz pokazuje stan przeniesienia dzwonienia.

T3 = „25” oznacza, ¿e dzwonienie kierowane na numer 23 zostaje przeniesione

na abonenta o numerze wewnêtrznym 25.

5.28 PRACA SZKOLNA ORAZ POD£¥CZENIE
BRAMOFONÓW

Wybierz:  7 - 581 - -

Wersja szkolna:    bez sobot i niedziel

Czas dzwonka: 15s                            Bramofony:       B8

gdzie:

Wersja szkolna: bez sobot i niedziel – oznacza, ¿e centrala pracuje w wersji szkol-

nej w dni powszednie, oprócz sobót i niedziel,

Czas dzwonka: 15s – zaprogramowane dzwonki w³¹czaj¹ siê na 15s,

Bramofony: B8 – do centrali pod³¹czony jest bramofon na wewnêtrznej linii

abonenckiej T8. Dzwonki szkolne pod³¹cza siê do T1.

5.29 GODZINY W£¥CZANIA DZWONKÓW SZKOLNYCH

Wybierz:  7 - 582 - -

[01] 08:00 [02] 08:45 [03] 08:50 [04] 09:35

[05] 09:40 [06] 10:25 [07] 10:45 [08] 11:30

gdzie:

[00] – [08] – numer dzwonka,

08:00 ...11:30 – godziny w³¹czenia dzwonka.

Jednorazowo mo¿na uzyskaæ informacje o godzinach w³¹czenia oœmiu dzwon-

ków. Po up³ywie kilku sekund wyœwietlacz zmienia siê pokazuj¹c zaprogramo-

wane dzwonki o numerach 9–16, od 17–24, od 25–32.

5.30 KOLEJNOŒÆ ZAJMOWANIA LINII MIEJSKIEJ
      PO WYBRANIU 0

Wybierz:  7 - 583 - -
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Sposob zajmowania LM:    naprzemian

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Sposób zajmowania LM: naprzemian – po wybraniu 0 centrala przydzieli nam

losowo pierwsz¹ woln¹ liniê miejsk¹.

5.31 STATYSTYKA PO£¥CZEÑ

Wybierz:  7 - 584 - -

Rozmowy wychodz¹ce LM2/LM2: (0022, 5378)

Rozmowy przychodz. LM1/LM2: (8845, 0001)

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje ³¹czn¹ iloœæ rozmów:

– wychodz¹cych przez liniê pierwsz¹ L1 oraz drug¹ L2,

– przychodz¹cych przez liniê pierwsz¹ L1 oraz drug¹ L2.

5.32 UPRAWNIENIE DO ODBIERANIA DZWONIENIA
      Z BRAMOFONÓW

Wybierz:  7 - 564 - -

Br1 [DP]   21     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Br8 [DP]   25     --     --     --     --     --     --     --     --     --

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Br1 [DP] 21 – dzwonienie z bramofonu Br1 w dni powszednie jest przyj-

mowane przez abonenta nr 21,

Br8 [DP] 25 – dzwonienie z bramofonu Br8 w dni powszednie jest przyj-

mowane przez abonenta nr 25.

Wybranie bez odk³adania s³uchawki 1 lub 2 umo¿liwia przegl¹d uprawnieñ

dziennych i nocnych,w dni powszednie i w weekendy.

5.33 CZAS DZIA£ANIA DISA – PATRZ 5.34
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5.34 W£¥CZENIE DTMF DLA WEWNÊTRZNYCH

Wybierz:  7 - 585 - -

Odbiorniki DTMF :     w³¹czone

Czas dzia³ania DISA :     06s

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Odbiornik DTMF na liniach wewnêtrznych s¹ za³¹czone i czas dzia³ania DISA jest

ustawiony na 6 s.

5.35 STAN WYPOSA¯ENIA CENTRALI

Wybierz:  7 - 588 - -

Wew=8 Zapo=t        Lpt=1        Taxa=t       Dtmf=t

Data 2/10 Ew. 861F18EE

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Wew=8 – centrala posiada osiem linii wewnêtrznych,

Zapo=t – modu³ zapowiedzi  (u¿ytkownik mo¿e nagraæ w³asn¹ zapowiedŸ),

Lpt=t – centrala posiada z³¹cze CENTRONICS,

Taxa=t – centrala ma mo¿liwoœæ odbioru teletaksy,

DTMF=t – centrala ma mo¿liwoœæ odbioru DTMF,

Data  2/10 – p³yta g³ówna centrali zosta³a wyprodukowana w paŸdzier-

niku 2002 r.

Ew. 861F18EE – numer ewidencyjny p³yty g³ównej centrali.

5.36 INFORMACJA UMIESZCZANA NA WYDRUKACH

Wybierz:  7 - 589 - -

CENTRALA “CLASSIC 12”

Wydruki s¹ sporz¹dzane z jednakow¹ informacj¹ nag³ówkow¹, zaprogramowan¹

przez producenta centrali. Jedynie u¿ytkownicy centrali, którzy zakupili dodatkowo

program komputerowy DI 12 (wraz ze specjalnym kablem po³¹czeniowym), maj¹

mo¿liwoœæ wprowadzania w³asnych informacji nag³ówkowych do wydruków.
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5.37 TYP SYGNA£U ZG£OSZENIA

Tryb ten s³u¿y do wyœwietlania typu zg³oszenia centrali CLASSIC 12 - TYP A,

TYP B. Sposób zaprogramowania opisuje rozdzia³ 6.29.

Wybierz:  7 - 571 - -

Sygna³ zg³oszenia:    TYP A

5.38 RODZAJ  INTERFEJSU  DRUKARKI  ORAZ
      MELODIA LUB ZAPOWIEDZ NA OCZEKIWANIU

Wybierz:  7 - 570 - -

Rodzaj interface drukarki: RS232

W czasie przekazywania: melodia

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje, do jakiego portu bêd¹ kierowane wydruki.

Wydruki, które mo¿na wykonaæ bezpoœrednio z centrali CLASSIC 12 mog¹ byæ

skierowane do portu RS232 lub CENTRONICS. Ustawienie wydruku na port CEN-

TRONICS bêdzie aktywne tylko wtedy, gdy port CENTRONICS jest zainstalowany

(opcja przy zakupie – patrz pkt. 5.35, programowanie – patrz pkt. 6.28).

Wyboru portu dokonujemy zale¿nie od typu posiadanej drukarki.

Wyœwietlacz ten pokazuje równie¿ czy w czasie przekazywania abonent dzwoni¹cy

s³yszy melodiê, czy zapowiedŸ.

´
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6. PROGRAMOWANIE CENTRALI

Centrala CLASSIC 12 posiada szerokie mo¿liwoœci ³¹czeniowe i funkcyjne.

Aby je w pe³ni wykorzystaæ nale¿y odpowiednio zaprogramowaæ centralê. Pro-

gramowanie mo¿esz przeprowadziæ z dowolnego aparatu po wejœciu w tryb pro-

gramowania. Tryb ten jest osi¹gany przez:

l wybranie 7 – jesteœ w trybie wywo³ywania funkcji centrali,

l wybranie 04 dla kodu 4-cyfrowego lub

l wybranie 08 dla kodu 8-cyfrowego,

l wprowadzenie odpowiedniego kodu (PASSWORD). Kod pe³ny 8-cyfrowy

umo¿liwia zmianê wszystkich parametrów, kod skrócony (4-cyfrowy) progra-

mowanie niektórych, opisanych w dalszej czêœci rozdzia³u parametrów.

Je¿eli wprowadzony kod jest prawid³owy, otrzymasz sygna³ potwierdzenia  - -  oraz

dostêp do funkcji programowania centrali. Z trybu programowania wyjdziesz, je-

¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas d³u¿szy ni¿ 10 sekund.

Wszystkie funkcje niezbêdne do programowania osi¹gniesz po wybraniu

cyfry 5. W czasie programowania mo¿na jednoczeœnie korzystaæ z wyœwietlacza,

który jest automatycznie prze³¹czany w odpowiedni tryb pracy.

6.1 KOD CENTRALI (PASSWORD)

Funkcja ta jest potrzebna osobie uprawnionej do przeprowadzania programowa-

nia centrali. Indywidualne kody dla ka¿dej centrali s¹ wpisane na ostatniej stro-

nie instrukcji. W przypadku zagubienia kodu nale¿y skontaktowaæ siê bezpoœred-

nio z producentem centrali, podaj¹c jej numer fabryczny oraz okazuj¹c dowód

zakupu.

Wprowadzanie kodu:

l Podnieœ s³uchawkê.

l Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

l Wybierz  7 - 0.

l Wybierz 8 (kod 8 cyfrowy) lub 4 (kod 4 cyfrowy).

l WprowadŸ cztery lub osiem cyfr kodu. Po wprowadzeniu prawid³owego kodu

otrzymasz sygna³ potwierdzenia - -. Kody znajduj¹ sie na koñcu instrukcji.

l Mo¿esz rozpocz¹æ programowanie centrali.

Je¿eli wprowadzisz b³êdny kod, otrzymasz sygna³ nieosi¹galnoœci.
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6.2 ABONENCI ODBIERAJ¥CY WYWO£ANIE
Z LINII MIEJSKICH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Pozwala na zaprogramowanie numerów abonentów wewnêtrznych uprawnionych

do przyjmowania rozmów miejskich.

Wybierz:    5 - 0 „L” - „X”   „S” „TEL” - -

gdzie „L” oznacza liniê miejsk¹:

„1” – pierwsza linia miejska

„2” – druga linia miejska

gdzie „X” oznacza porê dnia:

„1” – dzieñ powszedni,

„2” – noc powszednia,

„3” – dzieñ weekendowy.

„4” – noc weekendowa.

gdzie „S” oznacza stan telefonu abonenta wewnêtrznego

„0” – dzwonienie  wy³¹czone,

„1” – dzwonienie jako aparat g³ówny,

„2” – dzwonienie jako aparat rezerwowy,

gdzie „TEL” oznacza ostatni¹ cyfrê (od 0 do 9) numeru abonenta wewnêtrznego,

np. dla abonenta 20 jest to 0, dla abonenta 29 – 9 itp.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.3 OPÓZNIENIE DZWONIENIA APARATÓW
     REZERWOWYCH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Pozwala na zaprogramowanie czasu, po jakim wywo³anie z linii miejskiej zostaje

skierowane do innego abonenta (jeœli nie zostanie przyjête przez abonenta upraw-

nionego do przyjmowania rozmów przychodz¹cych).

Wybierz:       5 - 3 3 - „L” „X” - -

´
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gdzie „L” okreœla numer linii miejskiej:

„L” = 1 – pierwsza linia miejska,

„L” = 2 – druga linia miejska,

gdzie „X” okreœla opóŸnienie:

„X” = 1 – pod³¹czenie abonentów rezerwowych po 10 s,

„X” = 2 – pod³¹czenie abonentów rezerwowych po 15 s,

„X” = 3 – pod³¹czenie abonentów rezerwowych po 20 s,

„X” = 4 – pod³¹czenie abonentów rezerwowych po 25 s.

6.4 PRACA OPERATORSKA

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

W³¹czenie funkcji operatorskiej powoduje, ¿e po odebraniu dzwonienia z linii

miejskiej centrala zg³asza siê  zapowiedzi¹ nagran¹ przez u¿ytkownika (patrz

p. 6.5) albo melodi¹ (w zale¿noœci od typu posiadanej centrali), jednoczeœnie kon-

tynuuj¹c wywo³ywanie abonentów wewnêtrznych.

W³¹czenie funkcji DISA powoduje, ¿e centrala po odebraniu dzwonienia w³¹czy

zapowiedŸ. Jeœli w czasie w³¹czenia funkcji DISA zostanie wybrany tonowo nu-

mer wewnêtrzny, dzwonienie zostanie przekazane do wybranego aparatu, jeœli nie

zostanie wybrany numer abonenta wewnêtrznego, centrala przeka¿e dzwonienie

do telefonów normalnie uprawnionych do odbierania dzwonienia z linii miejskiej.

Jeœli numer abonenta wewnêtrznego jest zajêty (lub wybrano nieprawid³owy

numer) abonent miejski otrzyma sygna³ zajêtoœci, po czym centralka siê roz³¹-

czy; w trybie DISA abonent miejski mo¿e nacisn¹æ * i powtórzyæ wybieranie

numeru wewnêtrznego lub wybraæ inny numer(operacje te mo¿na powtarzaæ

wielokrotnie).

Wybierz:     5 - 36 - „L” -   „P” „S” - -

gdzie „L” okreœla numer linii miejskiej:

„L” = 1 – pierwsza linia miejska,

„L” = 2 – druga linia miejska,

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,

gdzie „S” okreœla ustawienie konsoli:
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„S” = 1 – praca operatorska wy³¹czona,

„S” = 2 – praca operatorska w³¹czona,

„S” = 3 – zarezerwowane dla nowych funkcji,

„S” = 4 – w³¹czona funkcja DISA.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.5 NAGRANIE W£ASNEJ ZAPOWIEDZI

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Pozwala na nagranie zapowiedzi, jak¹ centralka bêdzie siê zg³asza³a po odebraniu

dzwonienia z linii miejskiej (patrz p. 6.4).

l Wybierz:     5 - 85.

l Odczekaj a¿ zniknie sygna³ ci¹g³y (ok. 5 sekund).

l Mo¿esz nagraæ w³asn¹ zapowiedŸ (maksymalnie 16 sekund).

l Od³ó¿ s³uchawkê.

Nagran¹ zapowiedŸ mo¿na wys³uchaæ – patrz  p. 4.21 „Sprawdzanie zapowiedzi

nagranej przez u¿ytkownika”.

6.6 SPOSÓB WYBIERANIA DO CENTRALI MIEJSKIEJ

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Umo¿liwia wybór sposobu wybierania (dotyczy linii miejskich).

Wybierz:        5 - 4 9 „L” „X” - -

gdzie „L” oznacza liniê miejsk¹:

„L” = 1 – pierwsza linia miejska,

„L” = 2 – druga linia miejska,

gdzie „X” oznacza sposób wybierania:

„X” = 1 – wybieranie 66/34 (impulsowe),

„X” = 2 – wybieranie 50/50 (impulsowe),

„X” = 3 – wybieranie tonowe (DTMF),

„X” = 4 – zarezerwowane dla nowych (przysz³ych) funkcji.
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6.7 DOSTÊP DO LINII MIEJSKICH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Umo¿liwia okreœlenie, przez które linie miejskie abonent wewnêtrzny uzyska po³¹-

czenie z central¹ miejsk¹.

Wybierz:     5 - 10 -      „TEL”  „P” „S” - -

gdzie „TEL” oznacza ostatni¹ cyfrê (od 0 do 9) numeru abonenta wewnêtrznego,

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,

gdzie „S” oznacza dostêp do okreœlonych linii miejskich:

„S” = 1 – brak dostêpu do linii miejskich,

„S” = 2 – dostêp do linii pierwszej,

„S” = 3 – dostêp do linii drugiej,

„S” = 4 – dostêp do obu linii.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.8 DOSTÊP DO LINII MIEJSKICH PO WYBRANIU 0

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Okreœla, które linie miejskie s¹ dostêpne dla abonenta wewnêtrznego po wybra-

niu 0.

Wybierz:     5 - 11 -      „TEL”  „P” „S” - -

gdzie „TEL” oznacza ostatni¹ cyfrê (od 0 do 9) numeru abonenta wewnêtrznego,

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,
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gdzie „S” oznacza dostêp do okreœlonych linii miejskich po wybraniu 0:

„S” = 1 – brak dostêpu do linii miejskich,

„S” = 2 – dostêp do linii pierwszej,

„S” = 3 – dostêp do linii drugiej,

„S” = 4 – dostêp do obu linii.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.9 KOLEJNOŒÆ ZAJMOWANIA LINII MIEJSKICH
     PO WYBRANIU 0

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wybraniu 4-cyfrowego

kodu.

Okreœla kolejnoœæ przydzielania abonentowi wewnêtrznemu wolnych linii miejskich.

Wybierz:     5 - 32 - „X” - -

gdzie „X” oznacza kolejnoœæ zajmowania linii miejskiej po wybraniu „0”:

„X” = 1 – na przemian,

„X” = 2 – zawsze pierwsza LM1,

„X” = 3 – zawsze pierwsza LM2.

6.10 BEZPOŒREDNI DOSTÊP DO LINII MIEJSKIEJ
      LUB ABONENTA WEWNÊTRZNEGO

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Wybierz:     5 - 13 -      „TEL”  „P” „S” - -

Funkcja umo¿liwia zaprogramowanie dostêpu bezpoœredniego do wybranej linii

miejskiej lub wewnêtrznej po podniesieniu s³uchawki bez wybierania numeru tej

linii. Mo¿liwe jest tak¿e zaprogramowanie dostêpu bezpoœredniego do linii ze

zw³ok¹ 3-sekundow¹, tzn. jeœli abonent przez 3 sekundy nie wybierze numeru

abonenta wewnêtrznego lub nie po³¹czy siê z lini¹ miejsk¹ wybieraj¹c 0 (albo 11

lub 12), otrzyma bezpoœredni dostêp do wczeœniej zaprogramowanej linii).

gdzie „TEL” oznacza numer telefonu (jednocyfrowy) 0–9,
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gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,

gdzie „S” okreœla stan bezpoœredniego  dostêpu:

„S” = 0 – brak bezpoœredniego dostêpu do linii wewnêtrznej lub miejskiej

„S” = 1 – automatyczne po³¹czenie z wybran¹ lini¹,

„S” = 2 –  automatyczne po³¹czenie z wybran¹ lini¹ po up³ywie 3 sekund

od podniesienia s³uchawki.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.11 WYBÓR LINII „BEZPOŒREDNIEGO DOSTÊPU”

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja umo¿liwia zaprogramowanie jednej lub dwóch cyfr, które centrala auto-

matycznie wygeneruje po podniesieniu s³uchawki (dotyczy aparatów posia-

daj¹cych zaprogramowany bezpoœredni dostêp do linii miejskich lub wewnêtrz-

nych (patrz p. 6.10).

Wybierz:      5 - 74 „TEL” -  „XX” - -

gdzie: „TEL” – ostatnia cyfra numeru abonenta wewnêtrznego (od 0 do 9),

„XX” – jedna lub dwie cyfry automatycznie generowane przez

centralê.

Np. Wybierz 5 - 74 1 - 23 -; abonent nr 21 po podniesieniu s³uchawki uzyska

automatycznie po³¹czenie z abonentem nr 23 (pod warunkiem wczeœniejszego

zaprogramowania bezpoœredniego dostêpu do abonenta wewnêtrznego w punk-

cie  6.10).

Funkcja jest programowana dla ka¿dego aparatu na sta³e, niezale¿nie od pory

dnia.
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6.12 PREFIKS S¥SIEDZKI

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Umo¿liwia zaprogramowanie tzw. Prefiksu  jedno- lub dwucyfrowego. Dziêki temu

centrala po wybraniu przez abonenta 0 (lub 11, 12) samodzielnie wygeneruje wcze-

œniej zaprogramowany prefiks. Funkcja jest pomocna, gdy „do miasta” wychodzi-

my przez dodatkowe centrale, np. zak³adowe lub abonenckie.

Wybierz:    5 - 7 3 „L” - „XX” - -

gdzie „L” oznacza liniê miejsk¹:

„L” = 1 – pierwsza linia miejska,

„L” = 2 – druga linia miejska,

gdzie „XX” – jedno- lub dwucyfrowy prefiks dla linii miejskiej.

Jeœli chcesz skasowaæ wczeœniej zaprogramowany prefiks wybierz 5 - 7 3 „L” -

i od³ó¿ s³uchawkê.

6.13 OGRANICZENIA W REALIZACJI  PO£¥CZEÑ

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Pozwala na dyskryminacjê po³¹czeñ wychodz¹cych z numerami wczeœniej zapro-

gramowanymi w tablicy numerów zabronionych (np. po³¹czenia miêdzymiastowe

i miêdzynarodowe) lub umo¿liwia realizacjê po³¹czeñ tylko z numerami zapisanymi

w tablicy numerów dozwolonych.

Wybierz:     5 - 12 -   „TEL” „P” „S” - -

gdzie „TEL” oznacza ostatni¹ cyfrê numeru telefonu (od 0 do 9),

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,

gdzie „S” okreœla rodzaj ograniczeñ:

„S” = 1 – brak ograniczeñ w realizacji po³¹czeñ,

„S” = 2  – mo¿liwoœæ realizacji po³¹czeñ z wyj¹tkiem numerów zabronionych

(zapisanych w tablicy numerów zabronionych),

„S” = 3  –  mo¿liwoœæ realizacji tylko po³¹czeñ dozwolonych (zapisanych w

tablicy numerów dozwolonych).
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W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.14 TABLICA NUMERÓW DOZWOLONYCH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Je¿eli abonent ma zaprogramowane ograniczenia w realizacji po³¹czeñ umo¿liwiaj¹ce

mu dzwonienie tylko pod numery dozwolone (patrz p. 6.13), to bêdzie móg³ reali-

zowaæ tylko po³¹czenia z numerami zapisanymi w tablicy numerów dozwolonych.

Mo¿na w niej zapisaæ do 16 pozycji szesnastocyfrowych. Je¿eli zapiszesz numer

krótszy, np. 51, to z danego aparatu bêdzie mo¿liwe realizowanie po³¹czeñ z wszyst-

kimi numerami zaczynaj¹cymi siê na 51.

Wybierz:    5 - 4 1 - „POZ” - - „XX..”

gdzie „POZ” oznacza dwucyfrow¹ pozycjê (od 00 do 15), pod któr¹ bêdzie zapisa-

ny numer w tablicy numerów dozwolonych,

„XX..” oznacza numer dozwolony (maksymalnie szesnastocyfrowy).

Np.: wybierz  5 - 4 1 - 0 0 - - 5 5 1 2 8 2 7

Pod pozycj¹ pierwsz¹ (00) w  tablicy numerów dozwolonych wpisa³eœ numer

551 28 27.

6.15 TABLICA NUMERÓW ZABRONIONYCH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Je¿eli abonent ma zaprogramowane ograniczenia w realizacji po³¹czeñ umo¿li-wia-

j¹ce mu realizowanie po³¹czeñ zewnêtrznych wychodz¹cych za wyj¹tkiem nume-

rów zabronionych oznacza to, ¿e bêdzie móg³ realizowaæ wszystkie po³¹czenia za

wyj¹tkiem numerów wpisanych do tablicy numerów zabronionych.   W tablicy

mo¿esz zaprogramowaæ do 16 pozycji szesnastocyfrowych. Je¿eli zapiszesz nu-

mer krótszy, np. 00, to wszystkie numery zaczynaj¹ce siê na 0 0 (czyli miêdzyna-

rodowe) bêd¹ numerami zabronionymi.

Wybierz:   5 - 4 2 - „POZ” - - „NR”
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gdzie „POZ” oznacza dwucyfrow¹ pozycjê (od 00 do 15), pod któr¹ bêdzie

zapisany numer w tablicy numerów zabronionych,

„NR” oznacza numer zabroniony (maksymalnie szesnastocyfrowy).

Np.: wybierz 5 - 4 2 - 0 0 - - 620 45 67 - -

Pod pozycj¹ pierwsz¹ (00) w tablicy numerów zabronionych wpisa³eœ numer

620 45 67.

6.16 POZIOM UPRAWNIEÑ ABONENTA

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja ta umo¿liwia zró¿nicowanie poziomu uprawnieñ dla poszczególnych abo-

nentów. Poziom uprawnieñ okreœla, jakie funkcje s¹ dostêpne dla danego abo-

nenta wewnêtrznego.

Wybierz:     5 - 14 -      „TEL”  „P” „S” - -

gdzie „TEL” oznacza ostatni¹ cyfrê (od 0 do 9) numeru abonenta wewnêtrznego,

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,

gdzie „S” okreœla rodzaj uprawnienia:

„S” = 1 –  uprawnienie nr 1 – brak dostêpu do nastêpuj¹cych funkcji:

przekazywanie rozmów, „hold”, w³¹czanie/wy³¹czanie pracy

nocnej i weekendowej, zmiana trybu pracy wyœwietlacza, prze-

niesienie dzwonienia, „nie przeszkadzaæ”, wydruk rachunku na

¿¹danie,

„S” = 2 – uprawnienie nr 2 – brak dostêpu do nastêpuj¹cych funkcji: w³¹-

czanie/wy³¹czanie pracy nocnej i weekendowej, zmiana trybu

pracy wyœwietlacza, przeniesienie dzwonienia, „nie przeszka-

dzaæ”, wydruk rachunku na ¿¹danie,

„S” = 3 – uprawnienie nr 3 – brak dostêpu do nastêpuj¹cych funkcji: „nie

przeszkadzaæ”, wydruk rachunku na ¿¹danie,

„S” = 4 – uprawnienie nr 4 – dostêp do wszystkich funkcji centrali.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.
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6.17 FUNKCJA „OCHRONA DANYCH”

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

W³¹czenie tej funkcji powoduje, ¿e abonent nie otrzymuje dodatkowych sygna-

³ów podczas prowadzonej rozmowy informuj¹cych o dzwonieni z linii miejskiej.

W³¹czenie tej funkcji zalecane jest dla linii, do których pod³¹czony jest faks lub

modem.

Wybierz:     5 - 15 -    „TEL”  „P” „S” - -

gdzie „TEL” oznacza ostatnia cyfrê (od 0 do 9) numeru abonenta wewnêtrznego,

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,

gdzie „S” okreœla stan „ochrony danych”:

„S” = 1 –  w³¹czona funkcja „ochrona danych”; abonent nie otrzymuje

¿adnych dodatkowych sygnalizacji podczas prowadzonej roz-

mowy, np. sygnalizacji dzwonienia z drugiej linii lub oferowa-

nia rozmowy,

„S” = 2 –  funkcja „ochrona danych” wy³¹czona.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.18 WYDRUK NATYCHMIASTOWY

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja umo¿liwia drukowanie informacji o przeprowadzonej rozmowie bez-

poœrednio po jej zakoñczeniu.

Wybierz:     5 - 16 -      „TEL”  „P” „S” - -

gdzie „TEL” oznacza ostatni¹ cyfrê (od 0 do 9) numeru abonenta wewnêtrznego,

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,
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„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,

„S” = 1 – brak  wydruku,

„S” = 2 – wydruk informacji o rozmowie po jej zakoñczeniu,

„S” = 3 – wydruk informacji o rozmowie w formie rachunku.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.19 PROGRAMOWANIE OBS£UGI BRAMOFONÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Umo¿liwia zaprogramowanie centrali do wspó³pracy z bramofonami.

Wybierz:    5 - 4 8 „X” - -

gdzie:

„X” = 1 – nie ma pod³¹czonego bramofonu,

„X” = 2 – bramofon pierwszy (B1) pod³¹czony jest w miejsce aparatu nr 21 (T1),

„X” = 3 – bramofon drugi (B8) pod³¹czony jest w miejsce aparatu nr 28 (T8),

„X” = 4 – do centrali pod³¹czone s¹ dwa bramofony w miejsce aparatów T1 i T8.

6.20 ODBIERANIE DZWONIENIA Z BRAMOFONÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja okreœla numery abonentów wewnêtrznych, których telefony dzwoni¹ po

naciœniêciu przycisków bramofonów.

Je¿eli programujesz bramofon BR1 na zacisku T1,

wybierz:     5 - 07 -      „P” „TEL” - -

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa.
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gdzie „TEL”  oznacza ostatni¹ cyfrê (od 0 do 9) numeru abonenta wewnêtrznego

uprawnionego do odbioru dzwonienia z bramofonu BR1.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

Je¿eli programujesz bramofon BR8 na zacisku T8,

wybierz:     5 - 08 -        „P” „TEL” - -

gdzie „P” oznacza porê dnia:

„P” = 1 – dzieñ powszedni,

„P” = 2 – noc powszednia,

„P” = 3 – dzieñ weekendowy,

„P” = 4 – noc weekendowa,

gdzie „TEL”  oznacza ostatni¹ cyfrê (od 0 do 9) numeru abonenta wewnêtrznego

uprawnionego do odbioru dzwonienia z bramofonu BR8.

W pêtli zaznaczonej jak wy¿ej pozostajesz do momentu od³o¿enia s³uchawki.

Je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s, pozostaniesz dalej w trybie

programowania.

6.21 USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz    5 - 3 0 - „HH” „MM” „SS” - -

gdzie „HH” „MM” „SS” oznaczaj¹ godziny, minuty i sekundy.

Np. wybierz:  5 - 3 0 - 1 2 0 0 0 0 - - – ustawi³eœ godzinê 12:00:00.

6.22 USTAWIANIE BIE¯¥CEJ DATY

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz    5 - 3 1 - „RR” „MM” „DD” „T”  - -
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gdzie „RR” „MM” „DD” „T” oznacza rok, miesi¹c, dzieñ, dzieñ tygodnia:

„T” = 1 – poniedzia³ek,

„T” = 2 – wtorek,

„T” = 3 – œroda,

„T” = 4 – czwartek,

„T” = 5 – pi¹tek,

„T” = 6 – sobota,

„T” = 7 – niedziela.

Np. wybierz: 5 - 3 1 - 0 2 0 9 2 7 5 - - – ustawi³eœ datê 2002.09.27 pi¹tek.

6.23 USTAWIANIE CZASU TRWANIA NOCNEJ
       PRACY CENTRALI

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Wybierz:  5 - 3 5 - „HH” „MM” „HH” „MM” - -

gdzie „HH” „MM” „HH” „MM” oznaczaj¹ godziny i minuty rozpoczêcia oraz za-

koñczenia nocnej pracy centrali.

Np. wybierz: 5 - 3 5 - 1 8 0 0 0 8 0 0 - - – ustawi³eœ tryb pracy nocnej od

godziny 18:00 do 08:00.

6.24 DNI OBOWI¥ZYWANIA UPRAWNIEÑ
       WEEKENDOWYCH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja okreœla, w które dni tygodnia centrala pracuje wed³ug konfiguracji week-

endowej.

Wybierz:   5 - 7 1 - „X” - -

gdzie:

„X” = 1 –  uprawnienia weekendowe wy³¹czone,

„X” = 2 –  uprawnienia weekendowe obowi¹zuj¹ w soboty,

„X” = 3 –  uprawnienia weekendowe obowi¹zuj¹ w niedziele,

„X” = 4 –  uprawnienia weekendowe obowi¹zuj¹ w soboty i niedziele.
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6.25 PROGRAMOWANIE CZASU DISA

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja okreœla,  ile czasu ma abonent miejski na wybranie abonenta wewnêtrz-

nego z centrali, nim ta zacznie dzwoniæ do abonentów uprawnionych do odbioru

dzwonka z miasta.

Wybierz:   5 - 40 - „X” - -

gdzie:

„X” = 1 –  6 s,

„X” = 2 –  8 s,

„X” = 3 –  10 s,

„X” = 4 –  12 s,

„X” = 5 –  14 s,

„X” = 6 –  16 s.

6.26 NUMERY ALARMOWE

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

W przypadku uruchomienia systemu alarmowego centrala bêdzie automatycznie

zestawia³a po³¹czenie z zaprogramowanymi numerami alarmowymi.

Wybierz:   5 - 4 3 -  XXX....

gdzie „XXX...”  oznacza pierwszy numer  alarmowy.

Wybierz:   5 - 4 4 -  XXX....

gdzie „XXX...” oznacza drugi numer  alarmowy.

Wybierz:   5 - 4 5 -  XXX....

gdzie „XXX...” oznacza trzeci numer  alarmowy.

Wybieranie pierwszego numeru alarmowego jest realizowane przez aparat

nr 22, drugiego przez aparat nr 23, a trzeciego – nr 24. Je¿eli w ci¹gu 10 minut

centrala nie uzyska po³¹czenia z ¿adnym z numerów alarmowych, ponownie spraw-

dzi stan systemu alarmowego. Jeœli alarm bêdzie w³¹czony rozpocznie powtórne

wybieranie numerów alarmowych. Powy¿sze czynnoœci s¹ powtarzane a¿ do skut-

ku.
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Numerów alarmowych nie nale¿y myliæ z powszechnie u¿ywanymi numerami

Policji, Stra¿y Po¿arnej i Pogotowia Ratunkowego (997, 998, 999).

Zaprogramowane przez u¿ytkownika numery telefonów, np. numer domowy

w³aœciciela firmy itp., s¹ to numery, z którymi centrala bêdzie zestawia³a

po³¹czenie po uruchomieniu systemu alarmowego i odtwarza³a charaktery-

styczn¹, przerywan¹ zapowiedŸ lub melodiê.

6.27 PRACA SZKOLNA

Istnieje mo¿liwoœæ za³¹czania przez centralê urz¹dzenia zewnêtrznego (np. dzwon-

ka szkolnego) o zaprogramowanych godzinach.

Za³¹czanie dzwonka (lub innego urz¹dzenia) odbywa siê poprzez zacisk „B1” cen-

trali. Obci¹¿alnoœæ styku zacisku B1 wynosi 120V/0,5A.

Do sterowania urz¹dzeñ zasilanych z sieci 230V oraz wiêkszej mocy konieczne

jest pod³¹czenie dodatkowego przekaŸnika wykonawczego sterowanego przez

zacisk B1 centrali CLASSIC12.

W momencie uruchomienia pracy szkolnej abonent wewnêtrzny „21” zostaje

wy³¹czony.

Na wyœwietlaczu, w miejscu jego numeru, wyœwietla siê „S”.

6.27.1  USTAWIENIE DNI W£¥CZANIA DZWONKÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Funkcja umo¿liwia zaprogramowanie dni, w które bêd¹ w³¹czane dzwonki.

Jednoczeœnie nale¿y ustawiæ czas trwania dzwonków (patrz p. 6.27.2) oraz godzi-

ny w³¹czania dzwonków (patrz p. 6.27.3).

Wybierz:   5 - 7 5  X - - ,

gdzie „X”:

„X” = 1 – wy³¹czona praca szkolna,

„X” = 2 – praca szkolna zaprogramowana codziennie,

„X” = 3 – praca szkolna bez niedziel,

„X” = 4 – praca szkolna bez sobót i niedziel.

6.27.2  USTAWIENIE CZASU W£¥CZANIA DZWONKÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.
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Funkcja okreœla czas trwania poszczególnych dzwonków.

Wybierz:   5 - 7 6  XX - - ,

gdzie „XX”: czas na jaki bêdzie w³¹czany dzwonek (od 00 do 15 s).

6.27.3  USTAWIENIE GODZIN DZWONKÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Funkcja umo¿liwia ustalenie pory w³¹czania dzwonków.

Wybierz:   5 - 7 2  „NR” - „HH” „MM” - - ,

gdzie:

„NR” – numer dzwonka (od 00 do 31),

„HH” „MM” – godzina i minuty w³¹czenia dzwonka.

Mo¿na uzyskaæ dzwonek podwójny wpisuj¹c dwa dzwonki na tê sam¹ godzinê.

6.28 WYBÓR INTERFEJSU DRUKARKI

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz:   5 - 70 - - .

Je¿eli w centrali jest zainstalowany port CENTRONICS (opcja) istnieje mo¿liwoœæ

skierowania wydruku na ten port.

Kolejne wybranie    5 - 70 - -  powoduje  powrót ustawienia na port RS232.

6.29 WYBÓR SYGNA£U ZG£OSZENIA

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz     5 - 81 0 - - .

Zmiana ta mo¿e byæ u¿yta do uwypuklenia ró¿nicy pomiêdzy sygna³em centrali

miejskiej a sygna³em centralki CLASSIC 12. Do wyboru mamy sygna³ TYP A i TYP

B.

Kolejne wybranie    5 - 81 0 - -  powoduje  powrót na TYP A.
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6.30 WYBÓR ZAPOWIEDZI LUB MELODII

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz    5 - 04 - - .

Funkcja ta okreœla co us³yszy abonent miejski w czasie przekazywania: Melodiê

czy ZapowiedŸ. Wskazane jest aby w momencie u¿ycia DISA w³¹czyæ melodiê na

oczekiwaniu.

Kolejne wybranie    5 - 04 - -  powoduje zmianê melodii na zapowiedŸ.

6.31  ZEROWANIE CENTRALI

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja umo¿liwia wyzerowanie centrali, tzn. powrót do stanu zaprogramowania

nadanego przez producenta.

Wybierz:     5 - 8 2 - 189 - - .

Tablice numerów dozwolonych i zabronionych oraz wszystkie zlecenia budzenia

zostaj¹ skasowane, godziny pracy nocnej s¹ ustawione zgodnie ze stanem nada-

nym przez producenta.

6.32 ZEROWANIE STATYSTYKI ROZMÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja umo¿liwia wyzerowanie statystyki rozmów pokazuj¹cej iloœæ rozmów

wychodz¹cych oraz przychodz¹cych przez liniê pierwsz¹ oraz drug¹.

Wybierz:     5 - 8 9 - - .

Statystyka rozmów bêdzie rejestrowana od pocz¹tku.
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7. PROGRAMOWANIE TARYFIKATORA

Zespó³ taryfikacji obs³uguje wszystkie po³¹czenia wychodz¹ce z centrali      CLAS-

SIC 12. O rodzaju i treœci uzyskiwanych w formie wydruku informacji decyduje

upowa¿niony abonent wybieraj¹c odpowiedni¹ kombinacjê cyfr.

7.1 KRYTERIUM ROZPOCZÊCIA TARYFIKACJI

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Taryfikowanie po³¹czeñ mo¿e byæ prowadzone w trzech systemach: systemie kra-

jowym, systemie zachodnim lub w oparciu o us³ugê teletaksy.

Czas trwania rozmowy w systemie krajowym liczony jest od momentu rozpoczêcia

rozmowy do momentu roz³¹czenia rozmowy przez abonenta, który zestawi³ po³¹-

czenie. W systemie tym konieczne jest nadawanie przez wspó³pracuj¹c¹

z CLASSIC 12 centralê miejsk¹ sygna³u rozpoczêcia rozmowy – w postaci zmiany

biegunowoœci napiêcia w linii telefonicznej (tzw. „odwrócenie pêtli”).

Taryfikacja systemem zachodnim polega na wyliczeniu kosztów po³¹czeñ na pod-

stawie czasu wykorzystania ³¹cza i rozpoczyna siê w momencie rozpoznania przez

centralê taryfy. Taryfikacja systemem zachodnim z liter¹ „K” oznacza zaliczanie

systemem zachodnim dostosowanym do pracy polskich central, tzn. czas wyko-

rzystania ³¹cza jest pomniejszony o czas zestawienia po³¹czenia. Taryfikacja w tym

systemie jest mniej dok³adna ni¿ taryfikacja w systemie krajowym, musi byæ jed-

nak stosowana, kiedy centrala miejska nie zapewnia us³ugi „odwrócenie pêtli”.

Najdok³adniejsz¹ taryfikacjê zapewnia zliczanie kosztu rozmów w oparciu o tzw.

teletaksê. Teletaksa jest to dodatkowa us³uga œwiadczona przez operatora sieci

telekomunikacyjnej (np. Telekomunikacjê Polsk¹ S.A.). Funkcjonowanie teletaksy

polega na wysy³aniu przez centralê miejsk¹ dodatkowych sygna³ów (czêstotliwoœæ

16 kHz – poza pasmem akustycznym). Ka¿dy sygna³ oznacza zaliczenie kosztu

kolejnego „impulsu” (jednostki taryfikacyjnej). Centrala abonencka (np. CLAS-

SIC 12) mo¿e odebraæ sygna³y teletaksy i dziêki temu taryfikowaæ rozmowy do-

k³adnie tak, jak czyni to centrala miejska (ka¿dy impuls zaliczony przez centralê

miejsk¹ jest zaliczony tak¿e przez centralê CLASSIC 12). Warunkiem odbierania

sygna³ów teletaksy jest wyposa¿enie centrali CLASSIC 12 w odbiornik teletaksy.

Odbiornik teletaksy nie znajduje siê w wyposa¿eniu standardowym centrali. Na

¿yczenie U¿ytkownika centrala mo¿e zostaæ rozbudowana o odbiornik teletaksy –

fabrycznie w przypadku centrali nowej lub na miejscu u U¿ytkownika w przypad-

ku rozbudowy posiadanej ju¿ centrali. Rozbudowê u U¿ytkownika mo¿e wykonaæ

tylko instalator centrali.
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Uwaga – przed rozbudow¹ centrali o odbiornik teletaksy nale¿y sprawdziæ, czy

us³ugê teletaksy oferuje centrala miejska pracuj¹ca na terenie u¿ytkowania cen-

trali CLASSIC 12.

W przypadku zaniku zasilania wszystkie informacje o rozmowach s¹ nadal

pamiêtane przez centralê.

Wybierz:   5 - 3 4 - 1 „X” - -

jeœli chcesz zaprogramowaæ system taryfikacji dla linii pierwszej

lub wybierz:  5 - 3 4 - 2 „X” - -

jeœli chcesz zaprogramowaæ system taryfikacji dla linii drugiej.

gdzie: „X” = 0 – taryfikacja systemem krajowym,

„X” = 1 – taksa,

„X” = 2 – taryfikacja systemem zachodnim – zaliczanie po 25 s,

„X” = 3 – taryfikacja systemem zachodnim – zaliczanie po 35 s,

„X” = 4 – taryfikacja systemem zachodnim – zaliczanie po 45 s,

„X” = 5 – taryfikacja systemem zachodnim „K” – zaliczanie po 5 s,

„X” = 6 – taryfikacja systemem zachodnim „K” – zaliczanie po 10 s,

„X” = 7 – taryfikacja systemem zachodnim „K” – zaliczanie po 15 s,

„X” = 8 – taryfikacja systemem zachodnim „K” – zaliczanie po 20 s,

„X” = 9 – taryfikacja systemem zachodnim „K” – zaliczanie po 25 s.

7.2  NUMERY KIERUNKOWE

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Aby centrala w prawid³owy sposób nalicza³a koszty przeprowadzonych rozmów

konieczne jest zaprogramowanie tablicy numerów kierunkowych, a nastêpnie ta-

blicy taryf.

Wybierz:    5 - 4 6 - „POZ” - „TT” - „NR....” .

gdzie: „POZ” okreœla pozycjê prefiksu w tablicy (000-191; nale¿y wprowadzaæ  trzy

cyfry),

„TT” okreœla taryfê (00-23),

„NR....” oznacza wprowadzany numer (maksymalnie szeœciocyfrowy).

Po wprowadzeniu numeru nale¿y od³o¿yæ s³uchawkê na czas krótszy ni¿ 10 s (aby

nie opuœciæ trybu programowania). Programowanie poszczególnych numerów kie-

runkowych nale¿y powtarzaæ a¿ do wprowadzenia wszystkich pozycji tablicy.
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7.3 TABLICA TARYF

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Dla ka¿dego numeru taryfy mo¿na zaprogramowaæ cztery czasy zaliczania: nor-

malny, w czasie obowi¹zywania ulgi pierwszej, w czasie obowi¹zywania ulgi dru-

giej oraz czas zaliczania w czasie obowi¹zywania ulgi trzeciej.

Wybierz:   5 - 4 7 - „TT” „U0” „U1” „U2” „U3” „U4” - - .

gdzie: „TT” oznacza dwie cyfry okreœlaj¹ce numer taryfy (od 00 do 23),

„U0” oznacza czas zaliczania (4 cyfry),

„U1” czas zaliczania w czasie obowi¹zywania ulgi 1 (4 cyfry),

„U2” czas zaliczania w czasie obowi¹zywania ulgi 2 (4 cyfry),

„U3” czas zaliczania w czasie obowi¹zywania ulgi 3 (4 cyfry),

„U4” czas zaliczania w czasie obowi¹zywania ulgi 4 (4 cyfry).

Zawsze nale¿y wpisywaæ 4 cyfry, np. 0180 odpowiada 18 s.

7.4 TARYFIKACJA NIEDZIELNA I ŒWI¥TECZNA

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja umo¿liwia zaprogramowanie odrêbnej taryfikacji obowi¹zuj¹cej w dni

powszednie oraz w dni œwi¹teczne.

Wybierz:       5 - 3 7 - „X” - -

jeœli chcesz zaprogramowaæ taryfikacjê œwi¹teczn¹

lub wybierz:   5 - 3 8 - „X” - -

jeœli chcesz zaprogramowaæ taryfikacjê niedzieln¹,

gdzie: „X” = 1 – taryfikacja normalna,

„X” = 2 – taryfikacja ulgowa 1,

„X” = 3 – taryfikacja ulgowa 2,

„X” = 4 – taryfikacja ulgowa 3.

Taryfikacja normalna oznacza taryfikacjê, jak w dni powszednie, w godzinach 08:00

do 18:00, taryfikacja ulgowa 1 – oznacza taryfikacjê zgodn¹ z taryfikacj¹ w czasie

obowi¹zywania ulgi 1.
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7.5 PROGRAMOWANIE CENY JEDNOSTKI
     LICZNIKOWEJ

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Wybierz:   5 - 3 9 - „XXXXXX” - -

gdzie „XXXXXX” odpowiada szeœciu cyfrom, odpowiadaj¹cym cenie jednostki

taryfowej.

Np. wybierz: 5 - 3 9 - 0 0 0 0 2 9 - -  –  wprowadzi³eœ  jednostkê taryfow¹

o wartoœci 0,29 z³.

Zawsze nale¿y wpisywaæ szeœæ cyfr.

7.6 PROGRAMOWANIE GODZIN TRWANIA
     ZNI¯EK TARYFOWYCH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Wybierz:      5 - 7 9 X Y - „HH” „MM” „HH” „MM” - -

gdzie „HH” „MM” „HH” „MM” – godzina i minuty pocz¹tku i koñca ulgi,

X = 1 czas ulg w dni powszednie,

X = 2 czas ulg w soboty,

X = 3 czas ulg w niedziele,

X = 4 czas ulg w œwiêta,

Y = 1 czas ulgi 1,

Y = 2 czas ulgi 2,

Y = 3 czas ulgi 3,

Y = 4 czas ulgi 4.



75Ver. 3.5

CLASSIC 12

7.7 KASOWANIE LICZNIKÓW ABONENCKICH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja powoduje skasowanie liczników poszczególnych abonentów.

Wybierz:    5 - 2 „TEL” - -

gdzie: „TEL” – numer abonenta (od 0 do 9).

Licznik rozmów danego abonenta jest ustawiony w pozycji 0 rozmów. Data i czas

zerowania licznika jest zapamiêtywany przez centralê.

Po zape³nieniu bufora centrali (1660 rozmów) liczniki abonenckie w dalszym ci¹gu

rejestruj¹  impulsy.

7.8 KASOWANIE ZAREJESTROWANYCH ROZMÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Funkcja powoduje skasowanie zawartoœci bufora rozmów.

Wybierz:    5 - 8 2 - 300 - -

Bufor rozmów w centrali jest ustawiony na stan pocz¹tkowy. Iloœæ rozmów 0.

Wszystkie zapamiêtane rozmowy zostaj¹ skasowane.

Bufor centrali umo¿liwia zarejestrowanie 1660 rozmów.

Po przekroczeniu 1600 rozmów w buforze wyœwietlacz zaczyna pulsowaæ i przy-

pominaæ o koniecznoœci przeprowadzenia kasowania bufora.

Je¿eli bufor nie zostanie skasowany rozmowa 1661 w kolejnoœci nie zostanie

zarejestrowana w buforze.

7.9 ZEROWANIE TARYFIKATORA

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 8-cyfro-

wego kodu.

Wybierz:    5 - 8 2 - 2 5 4 - -

W wyniku tej funkcji nastêpuj¹ce parametry:
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l cena jednostki taryfowej,

l godziny trwania ulg,

l sposób zaliczania,

l numery kierunkowe

zostaj¹ ustawione zgodnie ze stanem nadanym przez producenta, a liczniki abo-

nenckie zostaj¹ wyzerowane.
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8. WYDRUKI

Przed przyst¹pieniem do drukowania nale¿y sprawdziæ pod³¹czenie drukarki.

8.1 WYDRUK STANU WYPOSA¯ENIA
CENTRALI CLASSIC 12

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

4-cyfrowego kodu.

Wybierz  5 - 50 - - .

Drukarka wydrukuje raport o aktualnej konfiguracji centrali.
..........................................................
Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0   PLATAN (R) (c)
Stan z dnia 2002/10/22  godzina 12:05
CENTRALA “CLASSIC 12”
----------------------------------------------------------
WYPOSAZENIE CENTRALI
Ilosc wewnetrznych : 10
Zapowiedz nagrywana : Tak
Wyjscie centronics : Tak
Teletaxa : Tak
Odbiornik DTMF : Tak
Plyta bazowa wyprodukowana 02/09
INNE PARAMETRY
Noc od godz 16:30 do godz 08:00
Cena impulsu: 0000.29 zl
Ilosc rozmow w buforze: 0001
..........................................................

W powy¿szym przyk³adzie centrala wyposa¿ona jest w osiem linii wewnêtrznych,

posiada modu³ umo¿liwiaj¹cy u¿ytkownikowi nagrywanie w³asnej zapowiedzi, jest

wyposa¿ona w z³¹cze CENTRONICS, ma mo¿liwoœæ zliczania impulsów 16 kHz

(teletaksa), posiada odbiorniki DTMF, p³yta bazowa zosta³a wyprodukowana we

wrzeœniu 2002 r.

Ponadto podane s¹ zaprogramowane godziny pracy nocnej centrali, aktualna cena

jednostki taryfowej oraz iloœæ rozmów zarejestrowanych w buforze centrali.
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8.2 WYDRUK TARYF

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz  5 - 51 - - .

Drukarka wydrukuje wykaz taryf.

..........................................................................
Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia 2002/10/23  godzina 13:03
CENTRALA “CLASSIC 12”
--------------------------------------------------------------------------
CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W DNI POWSZDNIE
Ulga1 od godz. 18:00 do 22:00
Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00
Ulga3 od godz. 00:00 do 00:00
Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00
CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W SOBOTY
Ulga1 od godz. 18:00 do 22:00
Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00
Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00
Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00
CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W NIEDZIELE
Ulga1 od godz. 18:00 do 22:00
Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00
Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00
Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00
CZASY OBOWIAZYWANIA ULG W SWIETA
Ulga1 od godz. 18:00 do 22:00
Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00
Ulga3 od godz. 08:00 do 18:00
Ulga4 od godz. 00:00 do 00:00
--------------------------------------------------------------------------
TARYFY
Nr taryfy  Normalna Ulga1 Ulga2 Ulga3 Ulga4
--------------------------------------------------------------------------
Tar 00 999,9s 999,9s 999,9s 999,9s ...,.s
Tar 01 999,9s 999,9s 999,9s 999,9s ...,.s
Tar 02 180,0s 180,0s 360,0s 180,0s ...,.s
Tar 03 060,0s 060,0s 060,0s 060,0s ...,.s
Tar 04 043,5s 087,0s 087,0s 058,0s ...,.s
Tar 05 014,5s 014,5s 014,5s 014,5s ...,.s
Tar 06 031,1s 031,1s 031,1s 031,1s ...,.s
Tar 07 008,7s 008,7s 008,7s 008,7s ...,.s
Tar 08 004,4s 004,4s 004,4s 004,4s ...,.s
Tar 09 012,4s 016,6s 024,9s 016,6s ...,.s
Tar 10 012,5s 012,5s 012,5s 012,5s ...,.s
Tar 11 011,2s 011,2s 011,2s 011,2s ...,.s
Tar 12 010,3s 010,3s 010,3s 010,3s ...,.s
Tar 13 009,3s 009,3s 009,3s 009,3s ...,.s
Tar 14 008,3s 008,3s 008,3s 008,3s ...,.s
Tar 15 005,0s 005,0s 005,0s 005,0s ...,.s
Tar 16 002,8s 002,8s 002,8s 002,8s ...,.s
Tar 17     180,0s 360,0s 360,0s 360,0s ...,.s
Tar 18 016,6s 022,0s 034,1s 022,0s ...,.s
Tar 19 043,5s 087,0s 087,0s 058,0s ...,.s
Tar 20 050,0s 083,0s 083,0s 083,0s ...,.s
Tar 21 ...,.s ...,.s ...,.s ...,.s ...,.s
Tar 22 ...,.s ...,.s ...,.s ...,.s ...,.s
Tar 23 180,0s 180,0s 180,0s 180,0s 180,0s
..........................................................................
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8.3 WYDRUK NUMERÓW KIERUNKOWYCH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz   5 - 52 - - .

Drukarka wydrukuje raport o znanych numerach kierunkowych.

.............................................................................
Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia 2002/10/22  godzina 12:05
CENTRALA “CLASSIC 12”
-----------------------------------------------------------------------------
NUMERY KIERUNKOWE
Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar Prefix tar
------------------------------------------------------------------------------------
1..... 02 2..... 02 3..... 02 4..... 02 5..... 02 6..... 02
7..... 02 8..... 02 9..... 02 914... 00 95.... 00 98.... 00
99.... 00 ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
01.... 04 01033. 04 01044. 19 01055. 20 02.... 04 02021. 17
03.... 04 04.... 04 05.... 04 050... 09 06.... 04 060... 09
064... 02 06422. 08 07.... 04 07001. 06 07002. 10 07003. 11
07004. 12 07005. 13 07006. 07 07007. 14 07008. 15 07009. 08
07011. 06 07012. 10 07013. 11 07014. 12 07015. 13 07016. 07
07017. 14 07018. 15 07019. 08 07075. 01 07076. 00 08.... 04
0800.. 00 08011. 01 08013. 02 08016. 03 08041. 02 08042. 03
0806.. 00 0808.. 00 09.... 04 090... 09 099... 02 ...... ..
...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... ..
001... 15 0010.. 01 0012.. 16 001345 16 001441 16 001473 16
001649 16 001664 16 001670 16 001671 16 001758 16 001767 16
001809 16 002... 16 00212. 14 00213. 14 00216. 13 00218. 13
00241. 15 00252. 15 00298. 11 003... 12 0031.. 11 003109 01
0032.. 11 0034.. 13 00350. 14 00351. 14 00353. 13 00354. 14
00355. 13 00356. 13 00357. 13 00359. 10 0036.. 11 00370. 10
00374. 13 00375. 10 00380. 10 003903 01 004... 11 0040.. 10
00410. 01 0042.. 10 0044.. 12 00440. 01 004501 01 0047.. 12
004701 01 005... 16 00502. 15 0058.. 15 00590. 15 00593. 15
00594. 15 00596. 15 006... 16 0061.. 15 007... 12 00731. 13
00732. 13 00733. 13 00736. 13 00737. 13 00743. 13 00759. 13
008... 16 00800. 01 009... 16 0090.. 13 00971. 15 00993. 13
00994. 13 00995. 13 00996. 13 ...... .. ...... .. ...... ..
.....................................................................................

gdzie „Prefiks” to numer, po rozpoznaniu którego koszt rozmowy bêdzie liczo-ny

wed³ug taryfy „tar”.
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8.4 WYDRUK NUMERÓW DOZWOLONYCH
I ZABRONIONYCH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz  5 - 53 - - .

Drukarka wydrukuje zaprogramowane wczeœniej maksymalnie 16-cyfrowe numery

dozwolone i zabronione  (patrz punkty  6.14 i 6.15  instrukcji).

.............................................................................
Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia 2002/10/23  godzina 13:09
CENTRALA “CLASSIC 12”
-----------------------------------------------------------------------------
TABLICE NUMERÓW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH
-----------------------------------------------------------------------------
Numery zabronione
==================
0700............ ................ ................ ................
050............. ................ ................ ................
060............. ................ ................ ................
................ ................ ................ ................
Numery dozwolone
=================
0601289235...... ................ ................ ................
................ ................ ................ ................
................ ................ ................ ................
................ ................ ................ ................
.............................................................................

8.5 WYDRUK UPRAWNIEÑ DLA WSZYSTKICH
ABONENTÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz  5 - 54 - -

Drukarka wydrukuje zestawienie zaprogramowanych uprawnieñ dla abonentów

linii wewnêtrznych w dni powszednie i weekendowe w porze dziennej i nocnej.

................................................................................................................................
Centrala CLASSIC 12 Ver 3.0 PLATAN (R)(c)
Stan z dnia 2002/10/23 godzina 13:06
CENTRALA “CLASSIC 12”
----------------------------------------------------------
ZAPROGRAMOWANIE UPRAWNIEN TELEFONOW

TEL21      [DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
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TEL22      [DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

TEL23      [DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

TEL24      [DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

TEL25      [DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

TEL26      [DP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NP] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [DW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N
     [NW] Lm=12 0=12 Acm=n( 0) Ogr=Brak Wydr:N

............................................................................

8.6 WYDRUK INFORMACJI O PRZEPROWADZONEJ
ROZMOWIE

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wydruk informacji o taryfikowanej rozmowie nastêpuje zaraz po zakoñczeniu, przez

abonenta centrali CLASSIC 12, rozmowy miejskiej wychodz¹cej. Aby uzyskaæ tego

typu wydruki nale¿y nadaæ abonentowi (lub abonentom) odpowiedniego upraw-

nienia (patrz punkt 6.18 instrukcji – „Programowanie wydruków natychmias-

towych”).

Na przyk³ad:

L2*T7 2002/10/28  13:45 nr-.....3312827 00:03'06s t03  <0002>  0,58 zl

Zapis ten oznacza, ¿e abonent T7 (nr wewnêtrzny 27) przeprowadzi³ rozmowê

miejsk¹ z linii drugiej – L2 – w dniu 28 paŸdziernika 2002. Po³¹czenie rozpoczê³o

siê o godzinie 13:45 – z numerem 331 28 27 – i trwa³o 3 minuty i 6 sekund. Rozmo-

wa by³a taryfikowana wed³ug taryfy 3. Zaliczono 2 impulsy taryfikuj¹ce; koszt

rozmowy wyniós³ 0,58 z³.
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8.7 WYDRUK RACHUNKU ZA OSTATNI¥ ROZMOWÊ
DLA DOWOLNEGO ABONENTA WEWNÊTRZNEGO

Funkcja dostêpna dla abonentów posiadaj¹cych UPRAWNIENIE 4.

Wybierz   72 „TEL” - -

gdzie „TEL” – oznacza ostatni¹ cyfrê numeru abonenta wewnêtrznego (od 0 do 9),

dla którego ma byæ wydrukowany rachunek dotycz¹cy ostatniej rozmowy wy-

chodz¹cej.

Drukarka wydrukuje rachunek dla aparatu „TEL”.

Przyk³adowy wydruk dla abonenta 21:
.........................................................
Centrala CLASSIC 12  Ver. 3.0 PLATAN (R)(c)
Rachunek  Nr: 0011
---------------------------------------------------------
Abonent nr: 21
Wybrany numer: .........3312343
Data/czas rozpoczêcia:2002/09/25 05:13
Czas rozmowy: 00:00'29
KOSZT: 0.29 zl
..........................................................

8.8 AUTOMATYCZNY WYDRUK RACHUNKU
ZA PRZEPROWADZON¥ ROZMOWÊ PO JEJ
ZAKOÑCZENIU

Wydruk informacji w formie rachunku nastêpuje zaraz po zakoñczeniu przez abo-

nenta centrali rozmowy miejskiej wychodz¹cej. Aby uzyskaæ tego typu wydruki

nale¿y nadaæ abonentowi (lub abonentom) odpowiednie uprawnienie (patrz punkt

6.18 instrukcji – „Programowanie wydruków natychmiastowych”).

Na przyk³ad:
.........................................................
Centrala CLASSIC 12  Ver. 3.0 PLATAN (R)(c)
Rachunek  Nr: 0032
---------------------------------------------------------
Abonent nr: 25
Wybrany numer: ......0226732343
Data/czas rozpoczêcia:2002/09/25 08:15
Czas rozmowy: 00:00'25
KOSZT: 0.58 zl
..........................................................

Zapis ten oznacza, ¿e abonent nr 25 w dniu 25 wrzeœnia 2002 r. o godzinie 8:15

uzyska³ po³¹czenie z numerem 0226732343. Rozmowa trwa³a 25 sekund, koszt roz-
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mowy wyniós³ 0,58 z³. Jeœli abonent ma zaprogramowany wydruk natych-miasto-

wy, rachunek zostanie wydrukowany natychmiast po zakoñczeniu rozmowy.

8.9 WYDRUK WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH
ROZMÓW

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz  5 - 59 - - .

Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozmów wychodz¹cych w kolejnoœci ich

realizacji.
.............................................................................
Centrala CLASSIC 12  Ver. 3.0     PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/10/23  godzina 12:50
-----------------------------------------------------------------------------
WYKAZ WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH ROZMOW
(z calego bufora)
Lp.  Lm/Tel  Data    Godz     Numer       Czas   Tar  Imp.  Koszt
-----------------------------------------------------------------------------
0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 nr.........2222222 00:02'06 t02 <0001> 0.29 zl
0002 L2*T22 2002/09/21 16:34 nr.........3322122 00:01'05 t03 <0002> 0.58 zl
0003 L1*T22 2002/09/23 07:41 nr.........4452754 00:01'10 t04 <0003> 0.87 zl
0004 L1*T29 2002/09/23 08:55 nr.........2213789 00:02'15 t02 <0001> 0.29 zl
0005 L1*T20 2002/09/23 10:13 nr.........2100033 00:00'07 t10 <0001> 0.29 zl
------------------------------------------------------------------------

          RAZEM   2.32 zl
.............................................................................

Zapis:

0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 nr.........2222222 00:02'06 t02 <0001>  0.29 zl

oznacza, ¿e rozmowa pierwsza 0001 (w kolejnoœci chronologicznej) zestawiona przez

centralê, by³a zrealizowana przez liniê miejsk¹ L1 z telefonu T21 (nr wewnêtrzny

21) w dniu 21 wrzeœnia 2002 r. o godzinie 16:31. Po³¹czono siê z nu-merem 2222222.

Rozmowa trwa³a 2 min. 6 sekund, zosta³a taryfikowana wed³ug taryfy 02; naliczo-

no 1 impuls. Koszt rozmowy wyniós³ 0,29 z³.

8.10 WYDRUK WYKAZU ROZMÓW Z PIERWSZEJ
LINII MIEJSKIEJ

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz  5 - 57 - - .
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Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozmów wychodz¹cych z pierwszej linii

miejskiej w kolejnoœci chronologicznej.
.............................................................................
Centrala CLASSIC 12  Ver. 3.0     PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/09/23  godzina 07:51
Centrala “CLASSIC 12”
-----------------------------------------------------------------------------
WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z LM1
(z calego bufora)
Lp.  Lm/Tel  Data    Godz     Numer       Czas   Tar  Imp.  Koszt
-----------------------------------------------------------------------------
0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 nr.........2222222 00:02'06 t02 <0001> 0.29 zl
0003 L1*T22 2002/09/23 07:41 nr.........4452754 00:01'10 t04 <0003> 0.87 zl
0004 L1*T29 2002/09/23 08:55 nr.........2213789 00:02'15 t02 <0001> 0.29 zl
0005 L1*T20 2002/09/23 10:13 nr.........2100033 00:00'07 t10 <0001> 0.29 zl
-----------------------------------------------------------------------------

       RAZEM     1.74 zl
.............................................................................

Zapis:

0003 L1*T22 2002/09/23 07:41 nr.........4452754 00:01'10 t04 <0003>  0.87 zl

oznacza, ¿e rozmowa 0003 (trzecia w kolejnoœci chronologicznej w buforze) zesta-

wiona przez centralê, by³a zrealizowana przez liniê miejsk¹ L1 z telefonu T22 (nr

wewnêtrzny 22) w dniu 23 wrzeœnia 2002 r. o godzinie 07:41. Po³¹czono siê z nu-

merem 4452754. Rozmowa trwa³a 1 min. 10 sekund, zosta³a taryfikowana wed³ug

taryfy 04; naliczono 3 impulsy. Koszt rozmowy wyniós³ 0,87 z³.

8.11 WYDRUK WYKAZU ROZMÓW Z DRUGIEJ
LINII MIEJSKIEJ

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz  5 - 58 - - .

Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozmów wychodz¹cych z drugiej linii miej-

skiej w kolejnoœci chronologicznej.
.............................................................................
Centrala CLASSIC 12  Ver. 3.0     PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/09/23  godzina 07:51
Centrala “CLASSIC 12”
-----------------------------------------------------------------------------
WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z LM2
(z calego bufora)
Lp.  Lm/Tel  Data    Godz    Numer        Czas   Tar  Imp.  Koszt
-----------------------------------------------------------------------------
0002 L2*T22 2002/09/21 16:34 nr.........3322122 00:04'05 t03 <0002> 0.58 zl
-----------------------------------------------------------------------------

    RAZEM        0.58 zl
.............................................................................
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Zapis:

0002 L2*T22 2002/09/21 16:34 nr.........3322122 00:04'05 t03 <0002>  0.58 zl

oznacza, ¿e rozmowa 0002 (druga w kolejnoœci chronologicznej w buforze) zesta-

wiona przez centralê, by³a zrealizowana przez liniê miejsk¹ L2 z telefonu T22 (nr

wewnêtrzny 22) w dniu 21 wrzeœnia 2002 r. o godzinie 16:34. Po³¹czono siê z nu-

merem 3322122. Rozmowa trwa³a 4 min. 05 sekund, zosta³a taryfikowana wed³ug

taryfy 03; naliczono 2 impulsy. Koszt rozmowy wyniós³ 0,58 z³.

8.12 WYDRUK WYKAZU ROZMÓW DOWOLNEGO
ABONENTA

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz  5 - 6 „TEL” - -

gdzie „TEL” oznacza ostatni¹ cyfrê numeru abonenta od 0 do 9.

Drukarka wydrukuje chronologiczny wykaz rozmów przeprowadzonych przez

wybranego abonenta w kolejnoœci chronologicznej.
.............................................................................
Centrala CLASSIC 12  Ver. 3.0     PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/09/23  godzina 08:02
Centrala “CLASSIC 12”
-----------------------------------------------------------------------------
WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z APARATU NR 21
(z calego bufora)
Lp.  Lm/Tel  Data    Godz   Numer         Czas   Tar  Imp.  Koszt
-----------------------------------------------------------------------------
0001 L1*T21 2002/09/21 16:31 nr.........254555 00:04'05 t03 <0002> 0.58 zl
0002 L2*T21 2002/09/21 16:35 nr........0714555 00:01'10 t05 <0007> 2.03 zl
-----------------------------------------------------------------------------

     RAZEM       2.61 zl
.............................................................................

Zapis:

0002 L2*T21 2002/09/21 16:35 nr........0714555 00:01'10 t05 <0007>  2.03 zl

oznacza, ¿e rozmowa 0002 (druga w kolejnoœci chronologicznej) zestawiona przez

centralê, by³a zrealizowana przez liniê miejsk¹ L2 z telefonu T21 (nr wewnêtrzny

21) w dniu 21 wrzeœnia 2002 r. o godzinie 16:35. Po³¹czono siê z numerem 0714555.

Rozmowa trwa³a 1 min. 10 sekund, zosta³a taryfikowana wed³ug taryfy 05; nali-

czono 7 impulsów. Koszt rozmowy wyniós³ 2,03 z³.
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8.13 WYDRUK STANU LICZNIKÓW ABONENCKICH

Funkcja dostêpna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu 4-cyfro-

wego kodu.

Wybierz  5 - 5 5  - -.

Drukarka wydrukuje stan liczników abonenckich.

.............................................................................
Centrala CLASSIC 12  Ver. 3.0     PLATAN (R)(c)
Stan z dnia: 2002/09/23  godzina 08:40
Centrala “CLASSIC 12”
-----------------------------------------------------------------------------
LICZNIKI ABONENCKIE
NR 21 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000003>imp <0001>roz  0.87 zl
NR 22 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000001>imp <0001>roz  0.29 zl
NR 23 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000010>imp <0003>roz  2.90 zl
NR 24 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl
NR 25 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl
NR 26 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl
NR 27 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000123>imp <0032>roz 35.67 zl
NR 28 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000002>imp <0001>roz  0.58 zl
NR 29 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl
NR 20 Zerowany: 2002/09/23 godz. 08:12 <000004>imp <0002>roz  1.16 zl
-----------------------------------------------------------------------------

RAZEM    41.47 zl
.............................................................................
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9. POD£¥CZENIE URZ¥DZEÑ DODATKOWYCH

9.1 WSPÓ£PRACA CENTRALI Z DRUKARK¥

Centrala CLASSIC 12 standardowo jest wyposa¿ona w interfejs szeregowy 

RS-232 (z³¹cze szufladowe C9 – wtyk). Do tego z³¹cza mo¿na pod³¹czyæ dowoln¹

drukarkê ze z³¹czem szeregowym. W drukarce nale¿y ustawiæ nastêpuj¹ce para-

metry transmisji (sposób ich ustawienia zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi drukarki):

l prêdkoœæ transmisji 4800 bodów,

l 8 bitów danych (bez bitu parzystoœci),

l parzystoœæ ignorowana,

l 80 znaków w wierszu,

l CR à CR + LF,

l druk normalny.

Drukarka umo¿liwia bezpoœredni wydruk z centrali wszystkich danych, tj. tablicy

kierunków, rachunków, informacji o rozmowach przeprowadzonych z dowolnego

aparatu itd.

Zalecamy pod³¹czenie do centrali ma³ej drukarki termicznej KAFKA 1 produk-cji

polskiej.

Ustawienie prze³¹czników dla drukarki przedstawiono na nastêpnej stronie.

KABEL PO£¥CZENIOWY POMIÊDZY DRUKARK¥ KAFKA 1
I CENTRAL¥ CLASSIC 12
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9.2 POD£¥CZENIE FAKSU LUB MODEMU

Centrala CLASSIC 12 ma mo¿liwoœæ wspó³pracy z faksem lub modemem kom-

puterowym. Urz¹dzenia te mo¿na pod³¹czyæ w miejsce dowolnego aparatu we-

wnêtrznego. W przypadku zastosowania modu³u automatycznego rozpoznawa-

nia sygna³u faksu, faks musi byæ pod³¹czony pod zaciskiem T4 (nr telefonu 24).

9.3 POD£¥CZENIE BRAMOFONÓW

Centrala CLASSIC 12 mo¿e wspó³pracowaæ z dwoma bramofonami typu DB03,

DB04 1P, DB05 lub z jednym bramofonem typu DB04 2P.

Bramofony musz¹ byæ wykonane i pod³¹czone zgodnie z dokumentacj¹ firmy
PLATAN.

Bramofon jest pod³¹czany w miejsce aparatu telefonicznego. Otwarcie bramofonu

nastêpuje poprzez wybranie na dowolnym aparacie telefonicznym numeru  4 1
(je¿eli bramofon jest pod³¹czony do zacisku B1) lub 4 8 (je¿eli bramofon jest pod-

³¹czony do zacisku B8). Dzwonienie z bramofonów jest przyjmowane przez apara-

ty posiadaj¹ce takie uprawnienie (patrz „Odbieranie dzwonienia z bramofonów” –

punkt 6.20 instrukcji).

9.4 WYKORZYSTANIE WEJŒCIA „ALARM”

Je¿eli w pomieszczeniu zainstalowany jest system alarmowy lub czujniki alarmowe,

wyjœcie sygna³u alarmowego mo¿na pod³¹czyæ do wejœcia AL centrali CLASSIC

12 (styk zwierny, beznapiêciowy, systemu alarmowego). W trybie programowania

nale¿y zaprogramowaæ numery alarmowe, z którymi (w przypadku wyst¹pienia

alarmu) centrala zestawi po³¹czenie. Je¿eli abonent, którego numer jest zaprogra-

mowany jako numer alarmowy, zg³osi siê, us³yszy specjalny sygna³ alarmowy

oznaczaj¹cy, ¿e system alarmowy zosta³ uruchomiony. Je¿eli abonent nie zg³osi

siê, nastêpuje próba zestawienia po³¹czenia z kolejnym numerem alarmowym. Do

prawid³owego dzia³ania funkcji wymagane jest odwrócenie polaryzacji na LM.

9.5 WSPÓ£PRACA CENTRALI CLASSIC 12
Z KOMPUTEREM

Centrala CLASSIC 12 jest wyposa¿ona standardowo w interfejs szeregowy

RS-232 (z³¹cze szufladowe C9 – wtyk). Do tego z³¹cza mo¿na pod³¹czyæ (oferowa-

ny przez producenta) specjalny kabel po³¹czeniowy umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie

centrali z komputerem PC. Jest on dostarczany w komplecie zawieraj¹cym:
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l program DI 12  (dyskietka 3,5'' lub CD),

l kabel po³¹czeniowy RS-232 – 6 m,

l instrukcjê obs³ugi.

Zastosowanie programu DI 12 jest najbardziej dogodn¹ form¹ korzystania z mo¿li-

woœci centrali i 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 zestawienia rozmów,

– zapis wszystkich danych do pamiêci komputera,

– wydruk wszystkich danych na drukarce pod³¹czonej do komputera.

Dziêki programowi u¿ytkownicy mog¹ dokonywaæ bie¿¹cego przegl¹dania rozmów

na monitorze komputera, a potrzebne wydruki wykonywaæ, np. na koniec miesi¹-

ca.

9.5.1 PRZEJŒCIE Z DB25 NA DB9

Uwaga: Opisan¹ na schemacie przejœciówkê mo¿na zakupiæ w sklepach z akceso-

riami komputerowymi.
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10. SCHEMAT INSTALACJI CENTRALI
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11.  SKRÓCONY WYKAZ FUNKCJI

11.1  FUNKCJE STANDARDOWE
20 - 29 – (str. 18) wybranie numeru abonenta wewnêtrznego

0 – (str. 18, 22) wybranie miasta

0 sygna³ zajêtoœci 0 - -  – (str. 22) zamówienie dostêpu do linii miejskiej

1 1 – (str. 19) realizacja rozmowy zewnêtrznej poprzez liniê pierwsz¹

1 2 – (str. 19) realizacja rozmowy zewnêtrznej poprzez liniê drug¹

1 - 3 – (str. 26) pods³uch

1 - 4 - - – (str. 27) regulacja dzwonka

1 5 – (str. 33) sprawdzanie nagranej zapowiedzi

1 6 - - – (str. 31) w³¹czenie pracy weekendowej

1 7 - - – (str. 31) wy³¹czenie pracy weekendowej

1 8 - - – (str. 30) w³¹czenie pracy nocnej

1 9 - - – (str. 30) wy³¹czenie pracy nocnej

4 1 - - – (str. 33) otwarcie rygla bramofonu B1

4 8 - - – (str. 33) otwarcie rygla bramofonu B8

4 4 - - „XX...” – (str. 25) zamówienie po³¹czenia zestawianego przez centralê au-

tomatycznie (z numerem „XX...”)

4 5 „HH” „MM”- - „XX...” – (str. 25) zamówienie po³¹czenia o okreœlonej godzi-

nie (z numerem „XX....”)

FLASH 5 – (str. 29) zawieszenie rozmowy „hold”

5 – (str. 29) „odwieszenie” rozmowy

6 0 - - – (str. 24) zamówienie po³¹czenia z ostatnio wybranym numerem

6 1 - 6 9 - -  – (str. 24) zamówienie po³¹czenia z numerem skróconym

7 - 1 „TEL” - -  – (str. 31) przechwycenie dzwonienia (tel. 0–9)

7 - 2 „TEL” - -  – (str. 82) wydruk rachunku (tel. 0–9)

7 - 3 0 „HH” „MM”- -  – (str. 27) ustawienie „budzenia”

7 - 4 0 - - – (str. 28) kasowanie „budzenia”

7 - 6 „TEL” - -  – (str. 32) pozwolenie na jedn¹ rozmowê z aparatu „tel” (tel. 0–9)

7 - 7 „TEL” - -  – (str. 32) przeniesienie dzwonienia (tel. 0–9)

7 - 9 - - – (str. 28) „nie przeszkadzaæ”

7 - 8 - - – (str. 28) odwo³anie funkcji „nie przeszkadzaæ”



93Ver. 3.5

CLASSIC 12

8 1 - 8 9 - „XX....” - -  – (str. 23) zapis numerów skróconych do pamiêci

FLASH „TEL” 8  – (str. 29) oferowanie rozmowy (abonent zajêty)

9 0 – (str. 23) powtórzenie ostatnio wybranego numeru

11.2 OBS£UGA WYŒWIETLACZA
7 - 500 - - – (str. 36) odczyt dynamiczny

7 - 510 - - – (str. 35) odczyt daty, czasu, stanu linii

7 - 511 - - – (str. 37) stan linii pierwszej

7 - 512 - - – (str. 37) stan linii drugiej

7 - 513 - - – (str. 38) stan pierwszej i drugiej linii miejskiej

7 - 501 - 508 - -  – (str. 38) przyjmowanie rozmów przychodz¹cych

7 - 52 „TEL” - -  – (str. 41) uprawnienia linii wewnêtrznej („TEL” 0–9)

7 - 514 - - – (str. 41) ustawienie budzenia

7 - 515 - - – (str. 42) cena impulsu

7 - 516 - - – (str. 42) numery dozwolone

7 - 517 - - – (str. 42) numery zabronione

7 - 518 - - – (str. 43) przegl¹danie bufora rozmów

7 - 53 „TEL” - - – (str. 43) ostatnio zaliczona rozmowa z aparatu „TEL” (0–9)

7 - 54 „TEL” - -  – (str. 44) stan liczników abonenckich  („TEL” 0–9)

7 - 560 - - – (str. 44) numery alarmowe

7 - 561 - - – (str. 45) stan uprawnieñ weekendowych

7 - 562 - - – (str. 45) stan taryfikacji œwi¹tecznej i niedzielnej

7 - 563 - - – (str. 45) czas w³¹czenia abonentów rezerwowych oraz sposób za-

liczania

7 - 564 - - – (str. 50) uprawnienie do odbierania dzwonienia z bramofonów

7 - 565 - - – (str. 46) wybieranie do centrali miejskiej, prefiksy s¹siedzkie

7 - 566 - - – (str. 46) czas obowi¹zywania pracy nocnej

7 - 567 - - – (str. 46) przegl¹danie tablicy taryf

7 - 570 - - – (str. 52) rodzaj drukarki, sygna³ na oczekiwaniu

7 - 571 - - – (str. 52) rodzaj sygna³u zg³oszenia

7 - 572 - - – (str. 47) wykaz godzin ulg w dni powszednie

7 - 573 - - – (str. 47) wykaz godzin ulg w soboty

7 - 574 - - – (str. 48) wykaz godzin ulg w niedziele
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7 - 575 - - – (str. 48) wykaz godzin ulg w œwiêta

7 - 568 - - – (str. 47) przegl¹danie tablicy kierunków

7 - 580 - - – (str. 48) stan przeniesienia dzwonienia

7 - 581 - - – (str. 49) praca szkolna, pod³¹czenie bramofonów

7 - 582 - - – (str. 49) godziny w³¹czania dzwonków

7 - 583 - - – (str. 49) sposób zajmowania LM

7 - 584 - - – (str. 50) statystyka po³¹czeñ

7 - 585 - - – (str. 51) stan DTMF na wew. oraz czas DISA

7 - 588 - - – (str. 51) stan wyposa¿enia centrali

7 - 589 - - – (str. 51) informacja umieszczana na wydrukach

11.3 FUNKCJE DOSTÊPNE W TRYBIE PROGRAMOWANIA
7 - 04 - XXXX - -  – (str. 53) wejœcie w tryb programowania, kod 4-cyfrowy

7 - 08 - XXXXXXXX - -  – (str. 53) wejœcie w tryb programowania, kod

8-cyfrowy

5 - 01 - X - -  – (str. 54) uprawnienie do przyjmowania rozmów z L1

5 - 02 - X - -  – (str. 54) uprawnienie do przyjmowania rozmów z L2

5 - 33 - 1 „X” - -  – (str. 54) czas pod³¹czenia abonentów rezerwowych dla L1

5 - 33 - 2 „X” - -   – (str. 54) czas pod³¹czenia abonentów rezerwowych dla L2

5 - 36 - 1 - – (str. 55) praca operatorska na L1

5 - 36 - 2 - – (str. 55) praca operatorska na L2

5 - 04 - - – (str. 70) zamiana Melodia/ZapowiedŸ

5 - 491 „X” - - – (str. 56) sposób wybierania do centrali miejskiej dla L1

5 - 492 „X” - - – (str. 56) sposób wybierania do centrali miejskiej dla L2

5 - 13 „TEL” - – (str. 58) bezpoœredni dostêp do linii miejskiej

5 - 10 „TEL” - – (str. 57) dostêp do linii miejskich

5 - 11 „TEL” - – (str. 57) dostêp do linii miejskich po wybraniu zera

5 - 74 „TEL” - „XX”- - – (str. 59) bezpoœredni dostêp do abonenta wewnêtrznego

5 - 731 - „X” - - – (str. 60) prefiks s¹siedzki dla L1

5 - 732 - „X” - - – (str. 60) prefiks s¹siedzki dla L2

5 - 12 „TEL” - – (str. 60) ograniczenia w realizacji po³¹czeñ

5 - 41 - „POZ” - - „NR”... – (str. 61) tablica numerów dozwolonych

5 - 42 - „POZ” - - „NR”... – (str. 61) tablica numerów zabronionych
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5 - 14 - „TEL” - – (str. 62) poziom uprawnieñ

5 - 15 - „TEL” - – (str. 63) „ochrona danych”

5 - 16 - „TEL” - – (str. 63) wydruk natychmiastowy

5 - 48 - „X” - - – (str. 64) pod³¹czenie bramofonów

5 - 07 - – (str. 64) odbieranie dzwonienia z bramofonu nr 1

5 - 08 - – (str. 65) odbieranie dzwonienia z bramofonu nr 2

5 - 30 - „HH” „MM” „SS” - -   – (str. 65) ustawianie aktualnego czasu

5 - 31 - „RR” „MM” „DD” „T” - -   – (str. 65) ustawianie aktualnej daty

5 - 32 - „X” - - – (str. 58) sposób zajmowania miasta

5 - 35 - „HH” „MM” „HH” „MM” - - – (str. 66) czas trwania pracy nocnej

5 - 71 - „X” - - – (str. 66) obowi¹zywanie uprawnieñ weekendowych

5 - 40 - „X” - - – (str. 67) czas dzia³ania DISA

5 - 43 - XXX... - -  – (str. 67) programowanie pierwszego numeru alarmowego

5 - 44 - XXX... - - – (str. 67) programowanie drugiego numeru alarmowego

5 - 45 - XXX... - - – (str. 67) programowanie trzeciego numeru alarmowego

5 - 75 X - - – (str. 68) ustawianie dni w³¹czania dzwonków szkolnych

5 - 76 - XX - - – (str. 69) ustawianie czasu w³¹czenia dzwonka

5 - 72 „NR” - „HH” „MM” - -  – (str. 69) ustawianie godzin dzwonków

5 - 70 - - – (str. 69) zamiana typu drukarki (RS/CEN)

5 - 810 - - – (str. 69) zmiana sygna³u zg³oszenia,

5 - 82 - 189 - - – (str. 70) zerowanie centrali

5 - 84 - - –  w³¹czenie / wy³¹czenie odbiorników DTMF

5 - 85 - - – (str. 56)  nagranie w³asnej zapowiedzi

5 - 89 - - – (str. 70)  zerowanie statystyki po³¹czeñ

11.4 OBS£UGA TARYFIKATORA
5 - 34 - 1 „X” - -   – (str. 72) ustawianie systemu taryfikacji dla L1

5 - 34 - 2 „X” - -   – (str. 72) ustawianie systemu taryfikacji dla L2

5 - 46 - „POZ” - „TT” „NR” – (str. 72) programowanie numerów kierunkowych

5 - 47 - „TT” „UO” „U1” „U2” „U3” „U4” - -  – (str. 73) tablica taryf

5 - 37 - „X” - -   – (str. 73) programowanie taryfikacji œwi¹tecznej

5 - 38 - „X” - -   – (str. 73) programowanie taryfikacji niedzielnej

5 - 39 - „XXXXXX” - - – (str. 74) programowanie ceny jednostki taryfowej
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5 - 79 „X” „Y”- „HH” „MM” „HH” „MM” - - – (str. 74) godziny ulg

5 - 2 - „TEL” - - – (str. 75) kasowanie liczników abonenckich,

5 - 82 - 300 - - – (str. 75) kasowanie zarejestrowanych rozmów

5 - 82 - 254 - - – (str. 75) zerowanie taryfikatora

11.5 WYKAZ DOSTÊPNYCH WYDRUKÓW
5 - 50 - - – (str. 77) wydruk stanu wyposa¿enia centrali

5 - 51 - - – (str. 78) wydruk taryf

5 - 52 - - – (str. 79) wydruk numerów kierunkowych

5 - 53 - - – (str. 80) wydruk numerów dozwolonych i zabronionych

5 - 54 - - – (str. 80) wydruk uprawnieñ abonentów linii wewnêtrznych

5 - 59 - - – (str. 83) wydruk wykazu rozmów z linii miejskich

5 - 57 - - – (str. 83) wydruk wykazu rozmów z L1

5 - 58 - - – (str. 84) wydruk wykazu rozmów z L2

5 - 6 „TEL” - -  – (str. 85) wydruk wykazu rozmów dowolnego abonenta

5 - 55 - - – (str. 86) wydruk stanu liczników abonenckich
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URZĄDZENIE
STEROWANE

~220 V

 --24 V

DCT 12

Rys. 1  Schemat podłączenia 

urządzenia zasilanego ~220 V

stycznik

CLASSIC 12

ZA£¥CZNIK DO INSTRUKCJI OBS£UGI

ABONENCKIEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ CLASSIC 12

1. Uk³ad dodatkowego przekaŸnika steruj¹cego

Abonencka centrala telefoniczna CLASSIC 12 pozwala na rozszerzenie konfiguracji

o  uk³ad dodatkowego przekaŸnika steruj¹cego. Umo¿liwia on sterowanie przez

centralê urz¹dzeñ dodatkowych np. lampy oœwietleniowej, syreny akustycznej itp.

Zaprogramowanie  sposobu dzia³ania dodatkowego przekaŸnika steruj¹cego mo¿-

liwe jest  tylko przy u¿yciu programu komputerowego DI 12. Procedura progra-

mowania opisana jest w instrukcji do tego programu.

UWAGA: Rozbudowa centrali o opcjê uk³adu dodatkowego przekaŸnika steru-

j¹cego mo¿liwa jest do wykonania przez Instalatorów. Przy zamawianiu niezbêdne

jest podanie numeru ewidencyjnego centrali, który widoczny jest na wyœwietla-

czu po wybraniu z telefonu kodu 7-588.

UWAGA: Je¿eli centrala telefoniczna (przez wykorzystanie dodatkowego prze-

kaŸnika steruj¹cego) ma s³u¿yæ do w³¹czania urz¹dzeñ zasilanych z sieci ~230V

(np. lampa oœwietleniowa, wentylator, itp.) konieczne jest zastosowanie na zewn¹trz

centrali przekaŸnika lub stycznika o odpowiednio dobranej obci¹¿alnoœci styków

wykonawczych. Musi byæ on zasilany ze Ÿród³a zasilania np. 24V, tak aby nie prze-

kroczyæ dopuszczalnego obci¹¿enia styków dodatkowego przekaŸnika steruj¹ce-

go w centrali telefonicznej, które wynosi:

1,0 A dla 30 V DC (napiêcie sta³e),

0,5 A dla  125 V AC (napiêcie zmienne sinusoidalne).
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KODY DO PROGRAMOWANIA CENTRALI Z TELEFONU

(7-08)   86421357
(7-04)         1357

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 04.10.2006
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