
PROGRES 40

1

ABONENCKA

CENTRALA

TELEFONICZNA

PROGRES 40

INSTRUKCJA

OBS£UGI CENTRALI

                                      ver.3.22



2

Platan Sp. z o.o.

ver. 3.22



PROGRES 40

3

Sopot 15.01.2003

PLATAN Sp. z o.o. 

81-850 SOPOT 

ul. 3-go Maja 54 

 

 

 

 

Oświadczenie producenta 
dot. współpracy central abonenckich z liniami ISDN BRA 

 

 

Firma PLATAN oświadcza, że w przypadku skonfigurowania linii ISDN BRA do pracy w trybie 

punkt-punkt,  

bezwzględnie konieczne jest stosowanie  

zakończenia abonenckiego NT bez wyposażeń analogowych. 

W trybie tym nie wolno również podłączać żadnych innych urządzeń równolegle do centrali 

PABX. 

 

Gdy zalecenie to nie będzie przestrzegane, firma PLATAN nie bierze odpowiedzialności za 
prawidłowe działanie łączy ISDN od strony linii miejskiej. 

 

Jednocześnie informujemy, że wymóg ten wynika z istoty działania ISDN, a nie z zastosowania 

centrali firmy PLATAN. Tryb pracy punkt-punkt ustawiany jest na centrali miejskiej i jest 

typowym ustawieniem do współpracy z centaralą PABX. 

 

Uwaga praktyczna 1: jeżeli posiadamy na danej linii ISDN wiazkę DDI, z dużym 

prawdopodobieństwem oznacza to, że mamy skonfigurowane łącze jako „punkt-punkt”, jeżeli 

otrzymaliśmy MSNy będzie to prawdopodobnie tryb „punkt-wielopunkt”. 

Uwaga praktyczna 2: w niektórych zakończeniach NT istnieje możliwość wyłączenia wyposażeń 

analogowych, co należy wykonać (zgodnie z opisem w instrukcji tego urządzenia). 
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                 !
Z doœwiadczeñ serwisu producenta wynika, ¿e nawet bieg³y technicznie u¿yt-

kownik nie zawsze dysponuje wiedz¹ niezbêdn¹ do poprawnego (wolnego od b³ê-

dów) konfigurowania pracy centrali.

Zaleca siê by u¿ytkownik, który chce dokonaæ  zmian w konfiguracji centra-

li  konsultowa³ siê ze swoim instalatorem lub autoryzowanym przedstawicielem

producenta.
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  U W A G A !

Instalacjê centrali nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wymaganiami tech-

nicznymi operatora telekomunikacyjnego, a w szczególnoœci:

• centrala musi byæ uziemiona

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

zasilania sieciowego,

• centralê nale¿y pod³¹czyæ do zasilania sieciowego za poœrednictwem filtru

przeciwzak³óceniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym (np. F-506)

Nieprzestrzeganie powy¿szych zaleceñ mo¿e spowodowaæ trwa³e uszkodze-

nie centrali w przypadku wystêpowania przepiêæ w sieci telekomunikacyjnej i  ener-

getycznej.

Uwaga!

Niebezpieczeñstwo wybuchu przy nieprawid³owej

wymianie baterii litowej CR2032 na p³ycie g³ównej

centrali PROGRES 40.

Wymieniæ tylko na taki sam lub równowa¿ny typ,

zalecany przez producenta. Pozbywaæ siê zu¿ytych

baterii zgodnie z instrukcj¹ producenta.
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PLATAN Sp. z o.o.

81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2

tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01

www.platan.pl

e-mail: platan@platan.pl

Konsultacje techniczne i serwis (0-58) 555-88-88

Wszelkie prawa zastrze¿one

Sopot 05.10.2006
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1.1.1.1.1.
PRZEZNACZENIE
CENTRALI

Centrala telefoniczna
PROGRES 40 z taryfi-
kacj¹ rozmów, przezna-
czona jest do pracy w fir-
mach, zak³adach us³ugo-
wych, hotelach, pensjo-
natach, zajazdach, czyli
wszêdzie tam, gdzie
z wielu  linii  miejskich
korzysta  wielu  u¿ytkow
ników.
Podstawowym zadaniem
centrali jest realizacja
po³¹czeñ pomiêdzy abonentami wewnêtrznymi oraz
miêdzy abonentem wewnêtrznym a abonentem zewnêtrz-
nym. Centrala PROGRES 40 wyposa¿ona jest w szereg
dodatkowych funkcji, których zadaniem jest usprawnienie
korzystania ze zwyk³ego aparatu telefonicznego.
Wa¿n¹ zalet¹ centrali PROGRES40 jest rejestrowanie i  taryfi-
kowanie rozmów. Dziêki tej funkcji mo¿liwe jest okreœle-
nie op³at za zrealizowane po³¹czenia telefoniczne i to dla
ka¿dego aparatu (lub linii miejskiej) oddzielnie. Ta szcze-
gólnie u¿yteczna funkcja umo¿liwia bezkonfliktowe
rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych pomiêdzy
u¿ytkownikami.Taryfikacja umo¿liwia uzyskanie informa-
cji o numerze telefonu,  z którego zrealizowano po³¹cze-
nie, czasie trwania rozmowy, op³acie nale¿nej za rozmo-
wê. Informacje o przeprowadzonych rozmowach mog¹ byæ
odczytywane bezpoœrednio z wyœwietlacza, drukowane na
drukarce pod³¹czonej do centrali lub przegl¹dane i druko-
wane za poœrednictwem komputera klasy PC z systemem
WIN 9x/NT/XP.
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Centrala PROGRES 40  posiada pamiêæ przechowuj¹c¹

(nawet w przypadku zaniku zasilania) zaprogramowane

parametry centrali oraz dane o zrealizowanych rozmowach.

Istotn¹ zalet¹ centrali jest mo¿liwoœæ zaprogramowania (dla ka¿dego abo-
nenta wewnêtrznego oddzielnie)  tzw. „uprawnieñ”.  Pozwala to m.in. na udostêp-
nienie, b¹dŸ zablokowanie danego aparatu dla rozmów zewnêtrznych, ogranicze-
nie rozmów wychodz¹cych (ca³kowicie lub tylko do ustalonych numerów), auto-
matyczne przydzielenie okreœlonej linii telefonicznej dla rozmów przychodz¹cych
i wychodz¹cych, pod³¹czenie modemu, faxu, automatycznej sekretarki, bramofo-
nów.

  Celem pe³nego wykorzystania mo¿liwoœci centrali nale¿y j¹

zaprogramowaæ.

Centrala jest wstêpnie zaprogramowana przez producenta

w sposób umo¿liwiaj¹cy poprawn¹ pracê urz¹dzenia .

 Jednak¿e, aby centrala funkcjonowa³a zgodnie z oczekiwaniami

u¿ytkownika oraz prawid³owo taryfikowa³a jego rozmowy nale¿y

sprawdziæ i uzupe³niæ np. tablice uprawnieñ, numery kierunkowe,

taryfy itp.

W przypadku dodatkowych zapytañ lub nietypowych zastosowañ

centrali  prosimy o  kontakt z firm¹.
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  DANE TECHNICZNE
  CENTRALI PROGRES 40

• Iloœæ wyposa¿eñ ³¹czy - max 40; (do  8 linii  miejskich
analogowych, do 32 analogowych portów
wewnêtrznych);

• d³ugoœæ linii abonenta wewnêtrznego max. 500m
(opornoœæ pêtli abonenckiej max 800 Ohm wraz
z aparatem);

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

• ³¹cza linii abonenckich - z zabezpieczeniem
przepiêciowym i nadpr¹dowym;

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

• aparaty abonenckie - standardowe z tarcz¹ numerow¹
lub klawiatur¹;

• wybieranie - impulsowe/tonowe;
• pr¹d w linii abonenta ok. 40 mA;
• napiêcie sygna³u wywo³ania - 60 Vpp/ 50 Hz;
• sygna³ zg³oszenia - ci¹g³y  400 Hz;
• komutacja sygna³u poprzez analogow¹ matrycê komu-

tacyjn¹;
• programowanie - zabezpieczone 8-cyfrowym kodem,

indywidualnym dla ka¿dej centrali;
• podtrzymanie zaprogramowanych parametrów przy

zaniku napiêcia zasilania;
• praca awaryjna przy zaniku napiêcia sieciowego

(analogowe linie miejskie s¹ prze³¹czane  na aparaty
abonentów  wewnêtrznych);

• mo¿liwoœæ  pod³¹czenia faxu, automatycznej sekretarki,
bramofonów;

2.2.2.2.2.
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• mo¿liwoœæ  sterowania dzwonkami szkolnymi;
• mo¿liwoœæ  pod³¹czenia modemu serwisowego lub komputera PC

poprzez RS 232 (interfejs szeregowy);
• mo¿liwoœæ pod³¹czenia drukarki przez z³¹cze szeregowe (RS 232) lub

równoleg³e (CENTRONICS);
• mo¿liwoœæ wspó³pracy z central¹ w sieci LAN;
• bezpoœrednie wybieranie numerów wewnêtrznych (DISA);
• komunikaty s³owne nagrywane przez u¿ytkownika (max 3 );
• wyjœcie i wejœcie zewnêtrznego sygna³u audio;
• iloœæ  pamiêtanych w buforze rozmów -  2500  (opcja -  60000);
• napiêcie zasilania 230V / 50 Hz;
• pobór mocy max 35 VA;
• wymiary 500 mm / 360 mm / 90 mm;
• waga ok. 8,5 kg;
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2.1 WYKAZ SYGNA£ÓW AKUSTYCZNYCH

Sygna³y informacyjne, które mo¿na us³yszeæ w s³uchawce mikrotelefonu
podczas korzystania z us³ug centrali PROGRES 40 to:

• sygna³ zg³oszenia centrali - sygna³ ci¹g³y po podniesieniu mikrotelefonu
informuj¹cy o gotowoœci centrali do obs³ugi u¿ytkownika;

• sygna³ zajêtoœci - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy o zajêtoœci linii
lub abonenta, do którego dzwonimy;

• sygna³ nieosi¹galnoœci - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy o braku
mo¿liwoœci zrealizowania danego po³¹czenia np. z powodu przekroczenia
przyznanych uprawnieñ:

• sygna³ potwierdzenia - okresowy sygna³ przerywany informuj¹cy o przyjê-
ciu do realizacji zamówionego zlecenia;

      • sygna³ w trybie przekazywania - jedna z melodii lub zapowiedzi s³ownych
 wybrana przez  u¿ytkownika w programie Di40;

• zwrotny sygna³ wywo³ania - okresowy sygna³ przerywany w rytm
dzwonienia telefonu u abonenta docelowego w momencie oczekiwania na
podniesienie mikrotelefonu przez tego abonenta;

Sygna³y wywo³ania abonenta s¹ to sygna³y dzwonków aparatów telefonicz-
nych abonentów centrali. DŸwiêk dzwonka zale¿y od rodzaju wywo³ania abonenta
przez centralê. Rytmy dzwonków konfiguruje siê (oprócz dzonka wywo³ania gru-
powego)w programie komputerowym Di 40. Poni¿ej przedstawiono domyœlne w
programie (standardowe) ustawienia dzwonków:

⇒ dzwonek z linii lokalnej (wewnêtrzny): _-_--_______-_--__

⇒ dzwonek z linii miejskiej: _----______----____
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⇒ dzwonek z DISA: _--_-_______--_-__

⇒ dzwonek alarmu: _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

⇒ dzwonek z bramofonu: __--__--__--__--__--_

⇒ dzwonek grupowy: ___----___----___----

2.2 WARUNKI  EKSPLOATACYJNE

W celu zapewnienia prawid³owej pracy centrali PROGRES 40 nale¿y spe³-
niæ nastêpuj¹ce warunki:

• temperatura otoczenia od + 5oC do  + 35oC;
• dopuszczalna wilgotnoœæ wzglêdna powietrza od 20% do 90 %, brak

kondensacji pary wodnej;
• zasilanie 230V, +10% -10%, 50 Hz;
• pomieszczenie utrzymywane w czystoœci, niezapylone i bez emisji œrodków

chemicznych.

2.3 ZABEZPIECZENIA

Centrala PROGRES 40 jest zabezpieczona przed przepiêciami. Na wejœciu
ka¿dej linii miejskiej zastosowano ochronniki ( m.in. odgromniki i warystory),
które w przypadku wyst¹pienia przepiêcia (np. wy³adowanie atmosferyczne) przej-
muj¹ na siebie czêœæ energii, zabezpieczaj¹c obwody wejœciowe centrali przed uszko-
dzeniem. Obwody abonenckich linii wewnêtrznych zabezpieczone s¹ warystorami.
Poszczególne obwody zespo³u zasilaj¹cego zabezpieczone s¹ bezpiecznikami
o wartoœciach :

·  obwód pierwotny transformatora sieciowego -  0,315 A
·   napiêcie   -5V ; bezpiecznik B1 -  0,5 A
·   napiêcie   +5V, +12V ; bezpiecznik B3 -  1,6 A
·   napiêcie   -27,5V ; bezpiecznik B4 -  0,8 A
·   napiêcie   ~ 48V ; bezpiecznik B5 -  0,315 A

Producent zaleca dodatkowe zabezpieczenie linii miejskich i ew. zewnêtrz-
nych linii abonenckich  ochronnikami przepiêciowymi  np. typu   OA-1.
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Ochronnik przepiêciowy to dodatkowe zabezpieczenie instalowane na linii
telekomunikacyjnej zabezpieczaj¹ce j¹ przed indukowaniem napiêæ udarowych.

Uderzenie pioruna w przewód telefoniczny zawieszony nad

ziemi¹ mo¿e zaindukowaæ w nim napiêcie o wartoœci

nawet do 200 kV.

Koniecznym  warunkiem zabezpieczenia centrali

PROGRES 40 przed indukowaniem napiêæ udarowych jest po-

prawnie wykonane uziemienie.

Uszkodzenia centrali PROGRES 40 spowodowane przepiêcia-

mi nie s¹ objête gwarancj¹, nawet jeœli zainstalowane zosta³y

ochronniki abonenckie.

Centrala powinna byæ uziemiona!

Przed zdjêciem obudowy, nale¿y wyj¹æ wtyczkê

z gniazda sieciowego.

Centralê nale¿y pod³¹czyæ do zasilania sieciowego za
poœrednictwem filtru przeciwzak³óceniowego z zabezpieczeniem
przepiêciowym (np. F-506)
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2.4 INSTALACJA CENTRALI

Uziemienie

 Instalacja uziemiaj¹ca powinna byæ wykonana przewodem o œrednicy min.
4 mm2. Metalowy prêt uziemiaj¹cy o d³ugoœci minimum 0,5 m powinien byæ zako-
pany na g³êbokoœæ nie mniejsz¹ ni¿ 0,5 m.

  

 linie miejskie

uziemienie

pręt uziemiający
(wkopany w ziemię)

Centrala DCT 40

Budynek

Ochronniki abonenckie 
 np. OA-1, OA-2 

Wykonanie instalacji uziemiającej (np. pręt uziemiający)

Powy¿szy przyk³ad stanowi jedynie zalecenie. D³ugoœæ prêta uziemiaj¹cego
i g³êbokoœæ jego wkopania zale¿ne s¹ od rodzaju i sk³adu gleby.

 Opornoœæ uziemienia nie powinna byæ wiêksza ni¿ 5 Ohm.
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Okablowanie

Maksymalna d³ugoœæ przewodu linii wewnêtrznej (kabel parowany, pary-
skrêtka) ³¹cz¹cego aparat abonenta z central¹ DCT 40 limitowany jest œrednic¹
stosowanego przewodu i opornoœci¹ pêtli abonenckiej (w³¹cznie z aparatem).

Aparaty jednoliniowe - max. opornoœæ pêtli   800  Ohm
Aparaty systemowe - max. opornoœæ pêtli   40  Ohm
Bramofon - max. opornoœæ  pêtli  20 Ohm

 linie miejskie

uziemienie

Centrala DCT 40

Ochronniki abonenckie 
 np. OA-1, OA-2 

Podłączenie uziemienia i linii zewnętrznych do centrali DCT 40

 aparaty telefoniczne
 abonentów wewnętrznych 

Pod³¹czenie uziemnienia i linii zewnêtrznych do centrali PROGRES 40
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2.5 MOCOWANIE I PRZYGOTOWANIE CENTRALI
DO PRACY

Centrala PROGRES 40 przeznaczona jest wy³¹cznie do monta¿u na œcianie.
Œciana, na której ma byæ zamontowana centrala musi  utrzymaæ jej ciê¿ar (centrala
PROGRES 40 z pe³nym wyposa¿eniem wa¿y ok. 8,5 kg.).

W celu trwa³ego i pewnego zamocowania centrali nale¿y wykorzystaæ wkrêty
oraz specjalne zaczepy dostarczone przez producenta wraz z central¹. Rozmiesz-
czenie otworów pod zaczepy mocuj¹ce nale¿y wykonaæ zgodnie z dostarczonym
szablonem.

Przygotowanie centrali do pracy polega  na jej zaprogramowaniu, zgodnie
z oczekiwaniem u¿ytkowników.

Centrala jest gotowa do pracy zaraz po jej w³¹czeniu.

2.6 ZASILANIE AWARYJNE

Centrala PROGRES 40 mo¿e byæ pod³¹czona do zasilacza awaryjnego UPS.
Dziêki temu w sytuacji braku zasilania sieciowego 230V~ centrala bêdzie zasilana
z UPS bez przerw w pracy.

W przypadku braku zasilania sieciowego (230V~) centrala prze³¹cza analo-
gowe linie miejskie w tryb awaryjny; odpowiednio LM1 na zacisk 000,  LM2 na
zacisk 001.......LM8 na zacisk 007.

Linie miejskie ISDN przy braku napiêcia sieciowego 230V~ s¹ nieaktywne.
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2.7 ROZMIESZCZENIE MODU£ÓW W CENTRALI

Rozmieszczenie bloków i modu³ów w centrali PROGRES 40

Modu³ zasilacza
(patrz: Rozdzia³ 2.9)

Miejsce na uziemienie centrali
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Centrala PROGRES 40 przystosowana jest do zawieszania na œcianie
i ma budowê modu³ow¹, co znacznie upraszcza proces serwisu centrali.

Z lewej strony centrali umieszczony jest blok prze³¹cznicy z modu³ami
zabezpieczeñ liniowych i punktem pod³¹czenia uziemienia.

W górnej czêœci umieszczony jest modu³ wyœwietlacza LCD natomiast w
dolnej czêœci centrali znajduje siê modu³ zasilacza.

W œrodkowej czêœci centrali umieszczona jest p³yta bazowa centrali wraz z
modu³ami. Rozmieszczenie modu³ów opisano na powy¿szym rysunku. Dok³adniej-
szy opis poszczególnych modu³ów znajduje siê w dalszej czêœci instrukcji.



PROGRES 40

23

2.8 POD£¥CZENIE URZ¥DZEÑ ZEWNÊTRZNYCH
DO CENTRALI
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2.9 WSPÓ£PRACA CENTRALI Z URZ¥DZENIAMI
ZEWNÊTRZNYMI

Centrala PROGRES 40 standardowo wyposa¿ona jest w nastêpuj¹ce gniaz-
da do wspó³pracy z urz¹dzeniami zewnêtrznymi:

 

- Drukarka I  (CENTRONICS)

gniazdo DB25 (CENTRONICS);

Do centrali PROGRES 40 mo¿na pod³¹czyæ kablem CENTRONICS
dowoln¹ drukarkê ze z³¹czem równoleg³ym.

- Drukarka II  (z³¹cze do pod³¹czenia drukarki szeregowej lub do
wspó³pracy z programem hotelowym „Hotel-TK” )

wtyk DB09 (RS232);  do po³¹czenia drukarki z  central¹ potrzebny jest
kabel po³¹czeniowy odpowiedni dla u¿ytej  drukarki;

Do wspó³pracy z programem hotelowym „Hotel-TK”potrzebny jest specjalny

kabel po³¹czeniowy.

- Drukarka szeregowa (RS232)

Do centrali PROGRES 40 mo¿na pod³¹czyæ dowoln¹ drukarkê ze z³¹czem
szeregowym. W drukarce nale¿y ustawiæ nastêpuj¹ce parametry transmisji (sposób
ich ustawienia zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi drukarki):
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· prêdkoœæ transmisji 9600 bodów,
· 8 bitów danych (bez bitu parzystoœci),
· parzystoœæ ignorowana,
· 80 znaków w wierszu,
· druk normalny.

Mo¿liwe jest pod³¹czenie do centrali ma³ej drukarki termicznej KAFKA 1
produkcji polskiej.

KABEL PO£¥CZENIOWY POMIÊDZY DRUKARK¥  KAFKA 1

A CENTRAL¥  PROGRES 40

PROGRES 40
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-  Komputer PC lub modem serwisowy

wtyk DB09 (RS232);   do pod³¹czenia komputera PC lub modemu
serwisowego przez specjalny kabel po³¹czeniowy;

Modem serwisowy

Do po³¹czenia modemu  z  central¹ PROGRES 40 niezbêdny jest specjalny
kabel po³¹czeniowy, który ³¹czy port transmisji szeregowej modemu  z odpowied-
nim z³¹czem centrali PROGRES 40.

Do po³¹czenia modemu z central¹ nie wolno u¿ywaæ kabla mo-

demowego (standardowego)  lub interfejsu komputerowego

DI 40.

- Wejœcie AUDIO

gniazdo CINCH;

Do centrali PROGRES 40 mo¿na pod³¹czyæ dodatkowe zewnêtrzne Ÿród³o
dŸwiêku (np. radio), u¿ywane np. w trybie przekazywania po³¹czeñ

- Wyjœcie AUDIO

gniazdo CINCH ( na p³ycie zasilacza );

Do do³¹czenia np. wzmacniacza radiowêz³owego (przekazywanie
komunikatów).

Tory sygna³ów akustycznych w centrali PROGRES 40 u¿ywane s¹ naprze-
mian, tzn. nie mo¿na u¿ywaæ obydwóch torów akustycznych Wejœcie AUDIO

i Wyjœcie AUDIO jednoczeœnie.

Instalator zwor¹  Ao (AudioOut) oraz Ai (AudioIn) na p³ycie g³ównej cen-
trali PROGRES 40 deklaruje, który tor audio jest w centrali aktywny. Zwora znaj-
duje siê po prawej stronie p³yty bazowej, powy¿ej analogowych wyposa¿eñ we-
wnêtrznych (modu³ów lokalnych)
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POD£¥CZENIE ANALOGO-
WYCH LINII MIEJSKICH
I LINII ABONENCKICH

Do centrali mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 8 analo-
gowych linii miejskich, które s¹ obs³ugiwane przez modu³y
wyposa¿eñ  analogowych linii miejskich LIN40B. Jeden
modu³ LIN40B obs³uguje 2 analogowe linie miejskie. Mo-
du³y umieszcza siê w odpowiednich slotach w górnej czê-
œci p³yty bazowej centrali. Np. pierwszy modu³ obs³uguj¹-
cy analogowe linie miejskie nr 1 i 2 (LM1 i LM2)  nale¿y
w³o¿yæ w slot oznaczony na p³ycie bazowej LM1,LM2.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e z tych samych slotów korzystaj¹ wy-
posa¿enia ³¹czy miejskich ISDN, dlatego korzystaj¹c z ³¹czy
ISDN redukuje siê górna granica analogowych linii miej-
skich w centrali.

Do centrali mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 32 ana-
logowe linie weenêtrzne (abonenckie), które s¹ obs³ugiwa-
ne przez modu³y wyposa¿eñ abonenckich LOC40B. Jeden
modu³ LOC40B obs³uguje 4 analogowe linie abonenckie.

Iloœæ modu³ów LIN40B oraz LOC40B w centrali

PROGRES40 zale¿y od jej konfiguracji.

Analogowe linie abonenckie oraz analogowe linie
miejskie do³¹cza siê do odpowiednich zacisków modu³ów
zabezpieczeñ liniowych w prze³¹cznicy umieszczonej w
lewej czêœci centrali. Modu³y zabezpieczeñ liniowych  wy-
posa¿one s¹ w ³¹czówki œrubowe do do³¹czania linii miej-
skich i abonenckich

Prze³¹cznica w centrali PROGRES 40 stanowi od-
dzielny, roz³¹czalny blok konstrukcyjnie zwi¹zany z pod-
staw¹ centrali. Umo¿liwia to ³atwy demonta¿ centrali bez
koniecznoœci od³¹czania linii miejskich i abonenckich.

Rozmieszczenie modu³ów zabezpieczeñ jest œciœle po-

wi¹zane z konfiguracj¹ centrali.

  Linie miejskie do³¹czane s¹ do modu³u zabezpie-
czeñ kart LIN40, linie abonenckie (za wyj¹tkiem zacisków
000...007)  do³¹czane s¹ do modu³ów zabezpieczeñ kart
LOC40.

3.3.3.3.3.
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Rozmieszczenie modu³ów zabezpieczeñ linii i numeracja
zacisków w centrali PROGRES 40
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4.4.4.4.4.
POD£¥CZENIE £¥CZY
MIEJSKICH ISDN

Do centrali mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 4 ³¹cza
miejskie ISDN (BRA 2B+D). £¹cza miejskie obs³ugiwa-
ne s¹ przez modu³y wyposa¿eñ ISDN - LIN40C_ISDN.
Jedem modu³ obs³uguje jedno ³¹cze miejskie ISDN.

Jedno ³¹cze ISDN jest wymienne z 2 analogowymi
liniami miejskimi. Zwi¹zane jest to z tym, ¿e modu³y
LIN40C_ISDN s¹ wk³adane w miejsca modu³ów LIN40B.

Modu³y ³¹czy ISDN umieszcza siê w centrali po-
czynaj¹c „od koñca”. Oznacza to, ¿e pierwszy modu³ ISDN
wk³ada siê w slot oznaczony jako LM7,LM8, drugi modu³
ISDN w slot oznaczony jako LM5,LM6...itd.

Linie miejskie ISDN s¹ do³¹czane do odpowied-
nich gniazd RJ45 modu³u zabezpieczeñ linii ISDN
(ZISDN_40B) w prze³¹cznicy. Modu³ zabezpieczeñ linio-
wych ISDN oprócz gniazd RJ45  wyposa¿ony jest w gniaz-
da umo¿liwiaj¹ce po³¹czenie modu³u z p³yt¹ bazow¹ cen-
trali oraz jumpery umo¿liwiaj¹ce konfigurowanie centrali
do wspó³pracy z liniami miejskimi analogowymi i ISDN.

Linie miejskie ISDN przy braku napiêcia siecio-
wego 230V~ s¹ nieaktywne.

Pierwsze ³¹cze miejskie ISDN powinno byæ pod³¹-
czone do gniazda RJ45 opisanego na prze³¹cznicy jako
ISDN (7/8). W programie DI40 w oknie „Uprawnienia

linii miejskich”  konfigurujemy wówczas uprawnienia dla
linii LM7 i LM8. Pozosta³e ³¹cza ISDN pod³¹czone bêd¹
do gniazd ISDN (5/6), ISDN (4/3), ISDN (1/2) konfiguru-
j¹c odpowiednio jumpery dla tych linii - wszystkie w po-
zycji górnej ( ISDN (5/6), ISDN (4/3), ISDN (1/2) ).
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Rozmieszczenie modu³ów zabezpieczeñ linii i numeracja
zacisków w centrali PROGRES 40
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Przyk³ad

Je¿eli centrala PROGRES 40 ma obs³ugiwaæ np. dwa ³¹cza miejskie ISDN
i 4 linie miejskie analogowe wówczas pierwsze ³¹cze ISDN pod³¹cza siê do gniaz-
da ISDN(7/8) , drugie do gniazda ISDN(5/6) ustawiaj¹c dla tych linii cztery jumpe-
ry konfiguracyjne w pozycji górnej (ISDN 5/6), natomiast linie analogowe pod³¹-
czamy w module zabezpieczeñ linii analogowych do zacisków LM1, LM2, LM3,
LM4, ustawiaj¹c jumpery konfiguracyjne dla tych linii w pozycji dolnej odpowied-
nio LM1,LM2 oraz LM3,LM4.
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POD£¥CZENIE APARATÓW
SYSTEMOWYCH

Centrala PROGRES 40 wspó³pracuje z aparatami sys-
temowymi firmy Panasonic. W sk³ad kompletu wchodz¹:

Aparat systemowy - Panasonic KX-T7730CE

Do pod³¹czenia aparatu systemowego do cenrali
PROGRES 40 nale¿y u¿yæ instalacji czteroprzewodowej:

- ¿y³y a,b (wewnêtrzne we wtyku RJ11) to tor
rozmówny aparatu
- ¿y³y c,d (zewnêtrzne we wtyku RJ11) to linie
steruj¹ce

Konsola systemowa - Panasonic KX-T7740X

Konsola (przystawka bezpoœredniego wybierania) do
aparatu poœrednicz¹cego sygnalizuje stan linii wewnêtrznych
(wolna, zajêta).

Do pod³¹czenia konsoli systemowej do centrali PRO-
GRES40 nale¿y u¿yæ instalacji dwuprzewodowej:

- ¿y³y c,d (zewnêtrzne we wtyku RJ11) to linie
steruj¹ce

Centrala wspó³pracuje równie¿ ze starszymi modela-
mi aparatów systemowych i konsol firmy Panasonic.

Centrala mo¿e  wspó³pracowaæ jednoczeœnie z kilko-
ma aparatami systemowymi oraz kilkoma konsolami.

Do obs³ugi aparatów systemowych w centrali
PROGRES 40 u¿ywany jest modu³  wewnêtrzny o nazwie
SYS 40A obs³uguj¹cy  max. 4 aparaty systemowe (4 tory ste-
rowania), oraz max. 4 konsole (4 tory sterowania).

5.5.5.5.5.



PROGRES 40

35

W centrali PROGRES 40 mo¿e byæ zainstalowana tylko jedna

karta SYS40A

KARTA SYSTEMOWA SYS40

W centrali PROGRES 40  karta systemowa SYS40A jest umieszczona w
specjalnym slocie w lewej czêœci p³yty bazowej.  Aparaty systemowe i konsole
pod³¹czone s¹ do p³ytki zabezpieczeñ w prze³¹cznicy.

                                   

- AP1 (c,d) sterowanie aparatu   1

- K1    (c,d) sterowanie konsoli   1

- AP2 (c,d) sterowanie aparatu   2

- K2    (c,d) sterowanie konsoli   2

- AP3 (c,d) sterowanie aparatu   3

- K3    (c,d) sterowanie konsoli   3

- AP4 (c,d) sterowanie aparatu   4

- K4    (c,d) sterowanie konsoli   4

Tory rozmówne aparatów systemowych  s¹ pod³¹czane do dowolnych  zaci-
sków abonenckich portów  wewnêtrznych centrali PROGRES 40 .

Karta SYS40A w zale¿noœci od konfiguracji centrali mo¿e obs³ugiwaæ 2
aparaty systemowe wraz z konsolami (4 tory steruj¹ce) lub 4 aparaty systemowe
wraz z konsolami (8 torów steruj¹cych). O iloœci obs³ugiwanych torów steruj¹cych
przez kartê informuje iloœæ transformatorów na karcie (4 lub 8).
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5.1 PROGRAMOWANIE APARATÓW SYSTEMOWYCH

Aby wygodnie i bez niepotrzebnych problemów u¿ytkowaæ aparat systemo-
wy, nale¿y w pierwszej kolejnoœci przydzieliæ port wewnêtrzny dla toru rozmów-
nego tego¿ aparatu.

Wszystkie funkcje przycisków i lampek aparatu systemowego

oraz konsoli programowane s¹ wy³¹cznie z programu DI 40 .

Przed przyst¹pieniem do programowania aparatów systemowych oraz kon-
sol prosimy zapoznaæ siê dok³adnie z rozdzia³em 2.9.6 w „Instrukcji programu

komputerowego DI 40”. Pozwoli to unikn¹æ wielu k³opotów i nieporozumieñ  –
wynikaj¹cych najczêœciej z niew³aœciwego zaprogramowania aparatów systemo-
wych.

Dok³adny opis instalacjji i programowania aparatów syste-

mowych do wspó³pracy z central¹ PROGRES 40 opisany jest

w rozdziale 2.9.6.
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POD£¥CZENIE
 BRAMOFONÓW

Centrala PROGRES 40 mo¿e  wspó³pracowaæ z dwo-
ma bramofonami. Bramofony musz¹ byæ wykonane
i pod³¹czone zgodnie z dokumentacj¹ firmy
„Platan” Sp. z o.o. do³¹czan¹ do bramofonów.

Bramofon nr 1:

- zasilanie kasety rozmównej z zacisku +/- 12V
- tor rozmówny pod³¹czany jest do dowolnego
zacisku portu abonenckiego centrali PROGRES 40
-sterowanie ryglem (styk zwierny) zacisk RYG1

Bramofon nr 2:

- zasilanie kasety rozmównej z zacisku +/- 12V
- tor rozmówny pod³¹czany jest do dowolnego
zacisku portu abonenckiego centrali PROGRES 40
-sterowanie ryglem (styk zwierny) zacisk RYG2

                    

Szczegó³owa instrukcja monta¿u dostarcza-

na jest wraz z bramofonem.

6.6.6.6.6.
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6.1 ODBIÓR WYWO£ANIA Z BRAMOFONÓW

Po odpowiednim zainstalowaniu w centrali, dla ka¿dego bramofonu mo¿na
przyporz¹dkowaæ okreœlony telefon (telefony), który bêdzie odbiera³ sygna³ wy-
wo³ania z bramofonu. Do obs³ugi jednego bramofonu mo¿na  przyporz¹dkowaæ
maksymalnie 6 telefonów wewnêtrznych.

6.2 U¯YTKOWANIE BRAMOFONÓW

U¿ytkowanie mo¿emy rozpocz¹æ po odpowiednim skonfigurowaniu nume-
rów telefonów uprawnionych do odbierania  sygna³ów wywo³ania z bramofonów.

Po wciœniêciu przycisku bramofonu nastêpuje wywo³anie centrali i po³¹cze-
nie z odpowiednim telefonem (telefonami).

Oczekiwanie na zg³oszenie abonenta sygnalizowane jest w bramofonie zwrot-
nym sygna³em dzwonienia.

Po podniesieniu s³uchawki dzwoni¹cego telefonu mo¿liwa jest rozmowa
z osob¹, która zg³osi³a siê za poœrednictwem bramofonu.

Po skoñczonej rozmowie mo¿na otworzyæ rygiel z telefonu. Szczegó³y w
rozdziale 13.26.

Otwarcie rygla mo¿liwe jest równie¿ z dowolnego telefonu

np. kiedy s³ychaæ telefon dzwoni¹cy dzwonkiem wywo³ania

z bramofonu a nie ma do niego bezpoœredniego dostêpu.
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POD£¥CZENIE FAXU LUB
MODEMU U¯YTKOWNIKA

Centrala PROGRES 40 ma mo¿liwoœæ wspó³pracy z
faxem i/lub modemem komputerowym (wewnêtrznym w po-
staci karty lub zewnêtrznym).  Urz¹dzenia te mo¿na pod³¹-
czyæ  do dowolnego portu wewnêtrznego w prze³¹cznicy cen-
trali PROGRES 40. Zaciskowi, w którym w³¹czony jest
modem nale¿y nadaæ numer 69 (lub 699 gdy numeracja por-
tów w centrali jest trzy cyfrowa) natomiast zaciskowi, w któ-
rym w³¹czony jest fax  mo¿na przyporz¹dkowaæ dowolny
numer z zakresu numeracji centrali (dwu lub trzycyfrowy -
w zale¿noœci od przyjêtego systemu numeracji).

Zaleca siê w programie komputerowym DI40 dla nu-
merów, na których w³¹czony jest modem lub fax w³¹czyæ
opcjê „ochrona danych”.

7.7.7.7.7.
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WSPÓ£PRACA CENTRALI
PROGRES 40 Z KOMPUTE-
REM

Chocia¿ programowanie niektórych funkcji centrali
PROGRES 40 mo¿liwe jest z telefonu to programowanie kon-
figuracji centrali mo¿liwe jest jedynie z poziomu programu
komputerowego DI40. Program pracuje  w œrodowisku
WINDOWS 9x/NT/XP.

Zastosowanie programu DI 40  umo¿liwia m.in. szyb-
kie i wygodne:

- zaprogramowanie funkcji centrali,
- modyfikacje tablic numerów dozwolonych
i zabronionych,
- modyfikacje tablic taryf, ulg, czasu pracy nocnej
 i weekendowej centrali,
- modyfikacje uprawnieñ abonentów,
- przegl¹danie informacji o przeprowadzonych
 roz mowach,
-  zapis wszystkich danych do pamiêci komputera,
- wydruk wszystkich danych na drukarce pod³¹czo-
nej do komputera.

Dziêki programowi u¿ytkownicy mog¹ dokonywaæ
bie¿¹cego przegl¹dania informacji o rozmowach na monito-
rze komputera, a potrzebne wydruki wykonywaæ, np. na ko-
niec miesi¹ca. Program DI40 opisany jest w oddzielnej ksi¹¿-
ce pt. „Instrukcja obs³ugi programu Di 40”.

8.8.8.8.8.
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8.1 SPOSÓB  PO£¥CZENIA CENTRALI   Z KOMPUTEREM

Do wspó³pracy centrali z komputerem mo¿na stosowaæ dwa typy po³¹czeñ:

· po³¹czenie bezpoœrednie kablowe – w którym komputer jest pod³¹czony
do centrali za pomoc¹ kabla po³¹czeniowego znajduj¹cego siê w wyposa-
¿eniu standardowym centrali;

· po³¹czenie poprzez modem serwisowy – w którym komputer wyposa¿o-
ny w modem ³¹czy siê z modemem serwisowym pod³¹czonym do
centrali PROGRES 40.

Na komputerze znajduj¹cym siê w sieci LAN oraz  po³¹czo-

nym z central¹ kablem RS232 mo¿na uruchomiæ serwer Ether-

ToRs. Dziêki temu mo¿liwa jest konfiguracja centrali z do-

wolnego komputera znajduj¹cego siê w tej sieci LAN za po-

moc¹ protko³u TCP/IP.

8.2 PO£¥CZENIE  BEZPOŒREDNIE  KABLOWE

Centrala PROGRES 40 jest wyposa¿ona standardowo w interfejs do trans-
misji szeregowej  RS-232 (z³¹cze szufladowe C9 - wtyk). Do tego z³¹cza mo¿na
pod³¹czyæ za pomoc¹ specjalnego kabla po³¹czeniowego komputer PC lub laptop..
Kabel jest dostarczany w komplecie zawieraj¹cym:

· program DI 40 (p³yta CD),
· kabel po³¹czeniowy RS-232 - 6m,
· instrukcjê obs³ugi.

Po³¹czenie z komputerem jest mo¿liwe po skonfigurowaniu w programie
komputerowym odpowiedniego portu komputera, przez który po³¹czenie ma byæ
realizowane. Program Di40 obs³uguje 4 szeregowe porty COM w komputerze.

Wybrany w komputerze port COM powinien byæ portem

wolnym,  do którego nie s¹ pod³¹czone ¿adne dodatkowe

urz¹dzenia.
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8.3 PO£¥CZENIE  PRZEZ  MODEM  SERWISOWY

         Centrala PROGRES 40 mo¿e byæ programowana zdalnie za pomoc¹ mode-
mu serwisowego. Do zrealizowania po³¹czenia potrzebne s¹ dwa modemy:

· modem pod³¹czony do komputera (znajduj¹cego siê w miejscu
oddalonym);

· modem serwisowy pod³¹czony do centrali (przez  port wewnêtrzny
centrali oraz specjalny kabel ³¹cz¹cy modem serwisowy z portem RS 232
 centrali PROGRES 40).

Modem serwisowy mo¿na pod³¹czyæ do dowolnego zacisku

portu wewnêtrznego centrali PROGRES 40. Zaciskowi nale¿y

przydzieliæ numer 699 (jeœli w centrali obowi¹zuje numeracja

trzycyfrowa) lub numer 69  (jeœli w centrali obowi¹zuje nume-

racja dwucyfrowa).

          Po³¹czenie zdalne pomiêdzy modemem pod³¹czonym do komputera oraz
modemem serwisowym pod³¹czonym do centrali umo¿liwia programowanie oraz
przesy³anie danych pomiêdzy central¹ a komputerem na odleg³oœæ. Aby po³¹czenie
by³o realizowane poprawnie, nale¿y przydzieliæ w³aœciwy numer portu wewnêtrz-
nego, do którego pod³¹czony jest modem oraz w³aœciwie skonfigurowaæ zarówno
modem pod³¹czony do komputera, jak i modem serwisowy pod³¹czony do linii we-
wnêtrznej w centrali.
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9.9.9.9.9.
DODATKOWE WYPOSA¯E-
NIE CENTRALI

W centrali PROGRES 40 oprócz wspomianych wcze-
œniej modu³ów mog¹ znaleœæ siê dodatkowo:

- odbiornik CLIP FSK na analogowych liniach miejskich

Posiadaj¹c w wyposa¿eniu centrali CLIP FSK na ana-
logowych liniach miejskich wyœwietlacz centrali wygl¹da jak
na powy¿szym rysunku. Odbiornik CLIP znajduje siê pod
panelem LCD.

- odbiornik teletaxy (impulsy 16kHz)

Modu³ mocowany jest na karcie LIN40B umieszcza-
j¹c wtyki (na rysunku widok górnej czêœci p³ytki) znajdujce
siê po prawej czêœci p³ytki do gniazda Z3 na karcie LIN40B.
Jeden modu³ obs³uguje 2 analogowe linie miejskie.

- obiornik Tax_Fax 40B

Modu³ Tax_Fax 40B obs³uguje 2 analogowe linie miej-
skie. Umo¿liwia on odbiór impulsów teletaxy oraz rozpozna-
wanie sygna³u faxu. Aby korzystaæ z funkcji automatyczne-

taœma z zabezpieczeñ ana-
logowych linii miejskich /
lub z prze³¹cznicy ³¹czy ISDN/

taœma do gniazda na p³ycie ba-
zowej (przy prze³¹cznicy LM)
oznaczonym jako LM1 LM8

taœma do gniazda W1
na p³ycie bazowej (po
prawej stronie)
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go rozpoznawania sygna³u faxu koniecznym warunkiem jest skonfigurowanie da-
nej linii miejskiej dla ruchu przychodz¹cego w trybie DISA.

- dodatkowa zapowiedŸ s³owna
Centralê mo¿na rozbudowaæ o jedn¹ lub dwie dodatkowe zapowiedzi slow-

ne. Dokonuje siê tego przez do³o¿enie modu³ów ISD40A do gniazd z prawej strony
p³yty bazowej oznaczonych jako ZAP2 i/lub ZAP3. Poprawnie w³o¿ony modu³
powinien mieæ uk³ad scalony zwrócony do zewn¹trznej czêœci centrali.

- CLIP FSK na analogowych liniach abonenckich.

Od wersji programu 2.8 istnieje mo¿liwoœæ rozbudowy centrali o CLIP FSK
na analogowych liniach wewnêtrznych. Wi¹¿e siê to wstawieniem karty DSP
w prowadnice w górnej prawej czêœci p³yty bazowej centrali (patrz rysunek na
str. 21). Jednak wczeœniej nale¿y bardzo ostro¿nie wyj¹æ uklad scalony miêdzy
kartami LOC40B umieszczonymi na pozycjach 1 i 2 (obs³uguj¹cymi ³¹cza LOC000-
LOC007). Wyjêty scalak nale¿y umieœciæ w podstawce na karcie DSP zgodnie z
oznaczeniami (charakterystyczne wyciêcia na podstawce i uk³adzie scalonym  musz¹
byæ po w³o¿eniu w zgodnym kierunku). Teraz mo¿na bezpiecznie w³o¿yæ kartê
DSP. Kolejn¹ czynnoœci¹ jest w³o¿enie przewodu taœmowego we wtyki umieszczo-
ne na tylnej czêœci karty DSP. PIN 1 taœmy (oznaczony czerwonym kolorem) powi-
nien byæ w górnej czêœci karty DSP. Drugi koniec taœmy nale¿y w³o¿yæ w podstaw-
kê na p³ycie bazowej, w której znajdowa³ siê wyjêty przed chwil¹ uk³ad scalony.
Nale¿y upewniæ siê, ¿e PIN 1 jest równie¿ w³o¿ony w górnej czêœci podstawki.



PROGRES 40

45

PROGRAMOWANIE WYBRA-
NYCH FUNKCJI CENTRALI
Z TELEFONU

W centrali PROGRES 40 niektóre funkcje us³ugowe
nale¿y zaprogramowaæ z telefonu. Programowanie mo¿na
przeprowadziæ z dowolnego aparatu po wejœciu
w tryb programowania.

Jeœli chcesz wejœæ w tryb programowania to:

· wybierz   - jesteœ w trybie wywo³ywania funkcji

 centrali;

· wybierz     dla kodu 8 cyfrowego;

· wprowadŸ odpowiedni kod dostêpu  (PASSWORD)

Je¿eli wprowadzony kod jest prawid³owy, otrzymasz
sygna³ potwierdzenia    - -    oraz dostêp do funkcji progra-
mowania centrali.

Je¿eli wprowadzisz niew³aœciwy kod, otrzymasz sy-
gna³ nieosi¹galnoœci.

Z trybu programowania wyjdziesz, je¿eli od³o¿ysz
mikrotelefon na czas d³u¿szy ni¿ 10 sekund.

10.1 KOD CENTRALI  (PASSWORD)

Funkcja ta jest potrzebna osobie uprawnionej do prze-
prowadzania programowania centrali. Indywidualne kody dla
ka¿dej centrali s¹ wpisane na ostatniej stronie instrukcji.

W przypadku zagubienia kodu nale¿y skontaktowaæ
siê bezpoœrednio z producentem centrali, podaj¹c jej numer
fabryczny oraz okazuj¹c dowód zakupu.

10.10.10.10.10.
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10.1.1. Nagrywanie  zapowiedzi  s³ownej

Centrala PROGRES 40 umo¿liwia nagranie max. trzech ró¿nych zapowie-
dzi s³ownych (w centrali PROGRES 40 zapowiedzi 2 i 3 stanowi opcjê dodatkow¹
w wyposa¿eniu centrali).

Zapowiedzi s³owne u¿ywane s¹ w centrali w czasie obs³ugi ruchu przycho-
dz¹cego z linii miejskich pracuj¹cych w trybie „Operator” lub „DISA”. Po w³¹-
czeniu funkcji „Operator - Tak” (patrz: „Uprawnienia linii miejskich”), centrala
bêdzie zg³asza³a siê nagran¹ przez u¿ytkownika zapowiedzi¹, jednoczeœnie konty-
nuuj¹c wywo³anie abonentów wewnêtrznych.

    ZapowiedŸ s³owna wykorzystywana w trybie “DISA” informuje abonen-
ta dzwoni¹cego z miasta o mo¿liwoœci bezpoœredniego wybierania numerów
wewnêtrznych.

Nagrywanie zapowiedzi s³ownej:

• wejdŸ w tryb programowania centrali (patrz: strona 45)

• wybierz:   – X

-   gdzie X= 1,2,3  odpowiada numerowi banku ,w którym zostanie
zapamiêtana  jedna z trzech Twoich 16-to sekundowych zapowiedzi

• us³yszysz sygna³ ci¹g³y , który bêdzie trwa³ ok. 3 sekund
• masz ok. 16 sekund na nagranie w³asnej zapowiedzi (typowy czas nagrania)
• po nagraniu zapowiedzi od³ó¿ mikrotelefon

10.1.2. Ods³uchanie zapowiedzi s³ownej lub sygna³u Audio:

• wybierz:       – X

- gdzieX = 1,2.....7

Centrala PROGRES 40 wyposa¿ona jest w nastêpuj¹ce sygna³y audio:

1. – zapowiedŸ s³owna 1
2. – zapowiedŸ s³owna 2
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3. – zapowiedŸ s³owna 3
4. – melodia 1
5. – melodia 2
6. – sygna³ zwrotny
7. – zewnêtrzne Ÿród³o sygna³u audio

Zaleca siê by przy nagrywaniu i przydzielaniu poszczególnych zapowiedzi
do obs³ugi ró¿nych funkcji centrali przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

• Dla trybu DISA  nagrana zapowiedŸ powinna sk³adaæ siê z komunikatu s³ow-
nego (6 – 8 sekund) i “ciszy” (2 – 4 sekund), czyli w czasie nagrywania zapowiedzi
jeœli komunikat s³owny trwa 8 sekund to mikrotelefon odk³adamy na wide³ki apara-
tu dopiero po 12-tu sekundach. Nagranie “ciszy” umo¿liwia wybranie numeru we-
wnêtrznego przez abonenta miejskiego po wys³uchaniu ca³ej zapowiedzi s³ownej.

Dla tego trybu pracy centrali mo¿na nagraæ komunikat np.

“Firma XXX. Proszê wybraæ tonowo numer wewnêtrzny lub czekaæ na

zg³oszenie operatora...”

W czasie trwania  zapowiedzi mo¿na tonowo wybieraæ numer abonenta
wewnêtrznego. Je¿eli centrala w trybie DISA obs³uguje np.trzy linie miejskie
i w czasie obs³ugi jednej linii przyjdzie wywo³anie z drugiej linii miejskiej wów-
czas abonent dzwoni¹cy z drugiej linii us³yszy od razu zwrotny sygna³ dzwonienia.

DISA w jednej chwili mo¿e obs³u¿yæ tylko jedn¹ liniê miejsk¹.

Dlatego warto u¿yæ 3 ró¿nych zapowiedzi dla obs³ugi

np. 3 linii miejskich („Disa 1”, „Disa 2”, „Disa 3” ).

U³atwi to korzystanie z funkcji DISA.

• Dla trybu Operator nagrana zapowiedŸ powinna sk³adaæ siê tylko z  komu-
nikatu s³ownego (nie nagrywamy “ciszy”).

Dla tego trybu pracy mo¿na nagraæ zapowiedŸ o treœci np.

”Firma XXXX. Proszê czekaæ na po³¹czenie...”

• Dla us³ugi Zamawianie po³¹czenia nagrana zapowiedŸ powinna sk³adaæ
siê tylko z  komunikatu s³ownego (nie nagrywamy “ciszy”). Dla tej funkcji zaleca
siê nagranie komunikatu s³ownego o treœci  np.

„Centrala zestawia po³¹czenie. Proszê czekaæ.”
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Do obs³ugi funkcji “Zamawianie po³¹czenia” mo¿na przydzieliæ

dowoln¹ zapowiedŸ np.zapowiedŸ nr 2. Wówczas korzystaj¹c

z tej funkcji w centrali PROGRES 40 musimy dla trybu “Disa”

lub “Operator” u¿yæ  zapowiedzi 1 lub 3 -ciej.

10.1.3. Ustawianie  daty i czasu

W centrali PROGRES 40 mo¿na z telefonu ustawiæ (ew. skorygowaæ) aktu-
alny czas i datê. Jeœli chcesz ustawiæ datê i godzinê to:

• wejdŸ w tryb programowania  (patrz: strona 43);

• wybierz    –“HH” “MM” “SS”

gdzie:  “HH” - godziny
“MM” - minuty
“SS” - sekundy

Na przyk³ad po wybraniu sekwencji:  60 – 141030

centrala ustawi:  godz. 14 min.10 sek. 30

• wybierz   – “RR” “MM” “DD” “T”

gdzie:  RR  MM  DD  T   oznacza:
rok, miesi¹c, dzieñ , dzieñ tygodnia:

T=0 niedziela
T=1  poniedzia³ek
T=2 wtorek
T=3 œroda
T=4 czwartek
T=5  pi¹tek
T=6 sobota

Na przyk³ad po wybraniu sekwencji:  61 – 9907255

centrala ustawi datê:  99.07.25 pi¹tek
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OBS£UGAWYŒWIETLACZA

Centrala PROGRES 40 posiada wbudowany wyœwie-
tlacz, którego zadaniem jest u³atwienie obs³ugi i programo-
wania centrali. U¿ytkownik mo¿e w prosty sposób zmieniæ
tryb pracy wyœwietlacza w celu uzyskania potrzebnych infor-
macji.

Zmiana trybu pracy wyœwietlacza:

• Podnieœ mikrotelefon
• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali

• Wybierz     XXX

gdzie  XXX  - numer trybu pracy wyœwietlacza

Ustawiony tryb pracy wyœwietlacza zostaje niezmie-
niony do czasu zaprogramowania nowego trybu. Zalecany tryb
wyœwietlacza to tryb 75100, tj. odczyt daty, czasu i wersji
programu.

SYGNALIZACJA DIOD NA WYŒWIETLACZU

ZASILANIE - dioda w³¹cza siê w momencie w³¹czenia centrali.

LM - dioda w³¹cza siê w momencie zajêcia linii miejskiej.

LW - dioda w³¹cza siê w momencie zajêcia linii wewnêtrznej.

PW - dioda w³¹cza siê w trybie pracy weekendowej

PN - dioda w³¹cza siê w trybie pracy nocnej

11.11.11.11.11.

ZASILANIE                      LM       LW      PW      PN
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11.1 DATA, CZAS, WERSJA PROGRAMU, ZAJÊTOŒÆ
BUFORA ROZMÓW

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

2003 /12/19 - aktualn¹ datê,
Pia  08:36.30 - aktualny dzieñ tygodnia, aktua
DCT40 Ver 2.8 - wersja programowa centrali,
Rozmowy: 00174 - iloœæ rozmów w pamiêci centrali  ( do 6000 ),

   DP - centrala pracuje w trybie dziennym w dzieñ
    powszedni

   0 - ulga „0” (bez ulgi).
              P - taryfikacja jak w dzieñ powszedni

11.2 STAN ZAJÊTOŒCI LINII MIEJSKICH I ZACISKÓW
ABONENTÓW WEWNÊTRZNYCH

Wybierz:    

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

05 , 28  - aktualnie zajêci s¹ abonenci pod³¹czeni do zacisków
    005,028

 3 , 7 - migaj¹ce cyfry 3 i 7 wskazuj¹, ¿e aktualnie zajête
   s¹  linie miejskie LM 3 i  LM 7

1 2   4 5 6   8 0 - . . . . 5 . . . . .   1 - . . . . . . . . . .
2 - . . . . . . . 8 . .   3 - . . . . . . . . . .

2003/12/19                  Pia  08:36.30                Rozmowy  0174
DCT40   Ver 2.8                                                             [DP0P]
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11.3 OSTATNIA  ROZMOWA Z LINII MIEJSKIEJ
( LM 1 – LM 8 )

Wybierz:     X

gdzie  X  - numer obserwowanej linii miejskiej  1  –  8

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

L1 - numer linii miejskiej zajêtej do po³¹czenia
Ab030 - numer aparatu wewnêtrznego, który realizuje

   po³¹czenie przez liniê Lm  1
Nr ......5558888 - numer  aktualnie wybierany
2003 /12/19 - data realizacji po³¹czenia
t02 - taryfa wg. której bêdzie okreœlony koszt

   po³¹czenia
   14:59 - czas rozpoczêcia  rozmowy

01’56 - czas trwania po³¹czenia
<00001> - iloœæ impulsów licznikowych
000.29 z³ - koszt rozmowy

11.4 ODCZYT DYNAMICZNY STANU LINII MIEJSKICH

Wyœwietlacz pokazuje informacje takie jak w trybie 7-5100.

Jednak¿e w momencie rozpoczêcia przez abonenta wewnêtrznego
centrali rozmowy miejskiej wychodz¹cej, stan wyœwietlacza zmienia siê
i wyœwietlacz pokazuje aktualne informacje o prowadzonej rozmowie
miejskiej.

L1 *  Ab030               nr  .  .  .  .  . 5 5 5 8 8 8 8       2003/12/19
t02  14 : 59           01’56     <00001>                         000.29 z³
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Jeœli kilku abonentów przeprowadza jednoczeœnie rozmowy miejskie poka-
zywany jest stan linii miejskiej o najni¿szym numerze.

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Lm03 - numer linii miejskiej zajêtej do po³¹czenia
Ab 036 - numer aparatu wewnêtrznego, który realizuje

   po³¹czenie przez liniê Lm 03
Nr ......5558888 - numer  aktualnie wybierany
2003 /12/19 - data realizacji po³¹czenia
t02 - taryfa wg. której bêdzie okreœlony koszt

   po³¹czenia
   10:14 - czas rozpoczêcia  rozmowy

00:07’26 - czas trwania po³¹czenia
<00003> - iloœæ impulsów licznikowych
000.87 z³ - koszt rozmowy

11.5 ODCZYT CENY IMPULSU I GODZIN
OBOWI¥ZYWANIA TRYBU PRACY NOCNEJ

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Cena imp
0000.29 zl - koszt jednostki licznikowej
NocP - godziny obowi¹zywania trybu nocnego w dni

   powszednie
NocS - godziny obowi¹zywania trybu nocnego w soboty
NocN - godziny obowi¹zywania trybu nocnego w niedziele

L3 *  Ab036               nr  .  .  .  .  . 5 5 5 8 8 8 8       2003/12/19
t02  10 : 14           07’26     <00003>                         000.87 z³

     Cena imp      0000.29 zl NocP  15:20 do 06:20
     NocS  13:00 do 19:00 NocN 19:00 do 07:00
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11.6 ODCZYT CZASU OBOWI¥ZYWANIA ULG
TARYFIKACYJNYCH

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Powsz - ulgi taryfikacyjne obowi¹zuj¹ce w dzieñ powszedni
Sobot - ulgi taryfikacyjne obowi¹zuj¹ce w soboty
Niedz - ulgi taryfikacyjne obowi¹zuj¹ce w niedziele
Swiet - ulgi taryfikacyjne obowi¹zuj¹ce w œwiêta
Ulg1 - godziny obowi¹zywania ulgi pierwszej
Ulg2 - godziny obowi¹zywania ulgi drugiej
Ulg3 - godziny obowi¹zywania ulgi trzeciej
Ulg4 - godziny obowi¹zywania ulgi czwartej (tu: ulga

  czwarta -wy³¹czona)

W tym trybie wyœwietlacza kolejne wybieranie cyfry 1 na klawiaturze apa-
ratu telefonicznego powoduje „przewijanie” informacji do przodu tzn. ogl¹dasz
ulgi w dni powszednie, soboty, niedziele, œwiêta. Kolejne wybieranie cyfry 2 „prze-
wija” wyœwietlacz do ty³u tzn. ogl¹dasz  ulgi w dni powszednie, œwiêta, niedzie-
le,soboty.

   Powsz Ulg1 18:00 - 22:00  Ulg2 22:00 - 08:00
Ulg3 18:00 - 08:00  Ulg4 00:00 - 00:00
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11.7 ODCZYT STANU FUNKCJI „DZWONKI SZKOLNE”

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Wersja szkolna:  bez niedziel - funkcja „dzwonki szkolne”
  dzia³a w dni powszednie i soboty -
   w niedziele jest wy³¹czona

Czas wl. dzwonka: 5s - dzwonek w³¹czany jest na 5s

11.8 ODCZYT CZASÓW W£¥CZANIA FUNKCJI
„DZWONKI SZKOLNE”

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

[ 01 ]  08 :00 -  o godz  08:00 uruchominy zostanie przekaŸnik w centrali
realizuj¹cy  funkcjê „dzwonki szkolne”. PrzekaŸnik bêdzie
dzia³a³ przez 5 sek. codziennie, za wyj¹tkiem niedziel,
(zgodnie z zaprogramowanymi parametrami funkcji
„dzwonki szkolne” )

Wersja szkolna: bez niedziel
Czas wl. dzwonka: 5s

   [ 01 ] 08 : 00   [ 02 ]  08 : 45   [ 03 ]   08 : 55   [ 0 4]   09 : 40
   [ 05 ] 09 : 50   [ 06 ]  10 : 35   [ 07 ]   10 : 45   [ 0 8]   11 : 30
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11.9 ODCZYT ILOŒCI ODEBRANYCH PO£¥CZEÑ
MIEJSKICH

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

 L1   2123  - z pierwszej linii miejskiej odebrane zosta³y
    2123 rozmowy miejskie przychodz¹ce.
    Wyœwietlacz pokazujê statystykê rozmów
    odebranych dla wszystkich linii miejskich
    centrali DCT 40. Zerowanie statystyki
    rozmów przychodz¹cych umo¿liwia
    program komputerowy DI 40

11.10  PRZEGL¥DANIE OSTATNICH ROZMÓW
ABONENTÓW CENTRALI (FIZYCZNYCH
I WIRTUALNYCH)

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Ost. - ostatnia zarejestrowana rozmowa abonenta
   nr 30 w buforze rozmów

L1*Ab030 - numer aparatu wewnêtrznego, który
  zrealizowa³ po³¹czenie przez liniê Lm  1

Ost. L1 * Ab030    nr  .  .  .  .  . 5 5 0 8 8 8 8       2003/12/19
t02  14 : 59           01’56     <00001>                        000.29 z³

    L1 =  2 1 2 3     L2 = 2 3 2 4     L3 = 2 1 2 2     L4 = 1 4 3 9
    L5 =  1 3 2 7     L6 = 1 0 5 7     L7 = 0 8 4 9     L8 = 0 4 0 1
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Nr ......5558888 -  wybrany numer
2003 /12/19 - data realizacji po³¹czenia
t02 - taryfa wg. której zosta³ okreœlony koszt

   po³¹czenia
   14:59 - czas rozpoczêcia  rozmowy
   14:59 - czas rozpoczêcia  rozmowy

01’56 - czas trwania po³¹czenia
<00001> - iloœæ impulsów licznikowych
000.29 z³ - koszt rozmowy

Po wybraniu kodu 7-5128 wyœwietlacz pokazuje ostatni¹ zarejestrowan¹
rozmowê w buforze rozmów. W tym trybie wyœwietlacza  kolejne wybieranie cyfry
2 „przewija” wyœwietlacz  „do ty³u” natomiast kolejne wybieranie cyfry 1 na kla-
wiaturze aparatu telefonicznego powoduje „przewijanie” informacji „do przodu”.

11.11  PRZEGL¥DANIE BUFORA ROZMÓW

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

0169 - ostatnia zarejestrowana rozmowa w buforze
  rozmów

L1*Ab030 - numer aparatu wewnêtrznego, który
  zrealizowa³ po³¹czenie przez liniê Lm  1

Nr ......5558888 -  wybrany numer
2003 /12/19 - data realizacji po³¹czenia
t02 - taryfa wg. której zosta³ okreœlony koszt

   po³¹czenia
   14:59 - czas rozpoczêcia  rozmowy

01’56 - czas trwania po³¹czenia
<00001> - iloœæ impulsów licznikowych
000.29 z³ - koszt rozmowy

0169 L1 * Ab030    nr  .  .  .  .  . 5 5 5 8 8 8 8       2003/12/19
t02  14 : 59           01’56     <00001>                        000.29 z³
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Po wybraniu kodu 7-5129 wyœwietlacz pokazuje ostatni¹ zarejestrowan¹
rozmowê w buforze rozmów. W tym trybie wyœwietlacza  kolejne wybieranie cyfry
2 „przewija” wyœwietlacz do ty³u tzn. ogl¹dasz rozmowê nr 0169, 0168, 0167 itd.
natomiast kolejne wybieranie cyfry 1 na klawiaturze aparatu telefonicznego powo-
duje „przewijanie” informacji do przodu tzn. ogl¹dasz rozmowê nr 0167, 0168,
0169 itd.

11.12  ODCZYT STANU LICZNIKÓW ABONENCKICH

Wybierz:     -

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

[ Zac  00] - licznik abonenta pod³aczonego do zacisku
  00

Licznik zerowany - data i godzina ostatniego zerowania licznika
2003 /12/19      14: 59

< 000352> Imp. -  iloœæ impulsów licznikowych
< 0087> Roz. -  iloœæ rozmów

[ Zac 00 ]  Licznik zerowany      2003/12/19   14 : 59
< 0000352 >Imp. <0087> Roz.
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11.13  INFORMACJA O NUMERACH DZWONI¥CYCH

Wybierz:      X

gdzie X=1,2,.....,8

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje informacjê o dzwoni¹cych numerach
na wybranej linii miejskiej X.

11.14  ODCZYT DATY WYKONANIA EPROMÓW

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz opokazuje:

- datê i godzinê utworzenia Epromu 41

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

- datê i godzinê utworzenia Epromu 42

 Zbiór  z  dnia      2003 / 12 / 19    godz.  14 : 59

 Zbiór  z  dnia      2003 / 12 / 19    godz.  15 : 02
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11.15  SPRAWDZENIE ODBIORNIKÓW DTMF I DEKADY

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

[DTMF:] - odbiornik DTMF odebra³ numer 5 wybrany
   na klawiaturze aparatu telefonicznego

[DEKAD:] - odbiornik wybierania dekadowego odebra³
   numer 3 wybrany tarcz¹ aparatu
   telefonicznego

11.16  STAN ZAJÊTOŒCI LINII MIEJSKICH I
ABONENTÓW WEWNÊTRZNYCH

Wybierz:     

W tym trybie wyœwietlacz pokazuje:

Lm:  4, - numer zajêtej linii miejskiej

Wew:  14, 32,21, - numery zajêtych abonentów  wewnêtrznych

   Lm : 4,
  Wew : 14,   32,   21,

DTMF:          -     -     -     5    -     -     -     -
DEKAD:       -    3     -     -     -     -     -     -
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REALIZACJAPO£¥CZEÑ

12.1 PO£¥CZENIA  WEWNÊTRZNE

Po³¹czenia wewnêtrzne to po³¹czenia miêdzy abonen-
tami (u¿ytkownikami) pod³¹czonymi do centrali PROGRES
40.

Realizacja po³¹czenia wewnêtrznego:

• Podnieœ mikrotelefon;
• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej;
• Wybierz numer abonenta wewnêtrznego  od 10 do

69, ( lub od 100 do 699  dla numeracji trzycyfrowej);
Wybierz nr Grupy Wsp. Wyw. - 85 lub 86;

• Je¿eli otrzymasz zwrotny sygna³ wywo³ania,
poczekaj - po zg³oszeniu siê abonenta wywo³ywane-
go, zostanie zestawione po³¹czenie;

• Je¿eli otrzymasz sygna³ zajêtoœci, oznacza to, ¿e
abonent rozmawia, spróbuj za chwilê jeszcze raz;

Je¿eli w trakcie rozmowy wewnêtrznej lub

miejskiej us³yszysz w tle sygna³ kontynuacji,

oznacza to, ¿e rozmowa zewnêtrzna  „czeka”

na realizacjê; po od³o¿eniu mikrotelefonu apa-

rat zadzwoni dzwonkiem linii miejskiej.

12.12.12.12.12.
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12.2 PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE (MIEJSKIE)

Po³¹czenia zewnêtrzne to po³¹czenia miêdzy abonentem wewnêtrznym (u¿yt-
kownikiem centrali PROGRES 40), a abonentem zewnêtrznym (miejskim).

Po³¹czenia zewnêtrzne przychodz¹ce przyjmowane s¹ przez abonentów do
tego uprawnionych  (odpowiednie uprawnienia dla ka¿dego u¿ytkownika centrali
PROGRES 40 programuje instalator centrali lub osoba serwisuj¹ca centralê).

Je¿eli uprawnionych do przyjmowania rozmów zewnêtrznych jest kilku abo-
nentów, po³¹czenie przejmuje ten abonent, który pierwszy podniesie mikrotelefon.

Po³¹czenia „miejskie” wychodz¹ce realizowane s¹ przez centralê w sposób
automatyczny, nie jest potrzebna pomoc telefonistki.

              Po³¹czenie z central¹ miejsk¹ osi¹gane jest po wybraniu cyfry 0
Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego wychodz¹cego:

• Podnieœ mikrotelefon;

• Po otrzymaniu sygna³u zg³oszenia centrali wybierz   0
(lub od³ó¿ s³uchawkê w przypadku sygna³u zajêtoœci)

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej
(lub sygna³ zajêtoœci, gdy linie miejskie pod³¹czone do centrali s¹ zajête)

• Po otrzymaniu sygna³u zg³oszenia centrali miejskiej wybierz numer
abonenta zewnêtrznego

• Otrzymasz sygna³ nadawany przez centralê miejsk¹, zgodny ze stanem
abonenta zewnêtrznego - wolny lub zajêty

Mo¿liwe jest zaprogramowanie bezpoœredniego dostêpu do li-

nii miejskiej – wówczas  po podniesieniu mikrotelefonu cen-

trala po³¹czy Ciê od razu z lini¹ miejsk¹ – w s³uchawce mikro-

telefonu us³yszysz sygna³ zg³oszenia z “miasta”

(patrz: Us³uga „Gor¹ca Linia”).

Powrót do sygna³u zg³oszenia centrali realizuje siê poprzez

wciœniêcie na klawiaturze telefonu znaku #. Wówczas mo¿na

korzystaæ z funkcji centrali.
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12.3 PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE Z WYBRANEJ GRUPY
LINII MIEJSKICH

    Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy na przyk³ad oprócz linii miej-
skich do centrali PROGRES 40 pod³¹czone s¹ linie do centrali s¹siedzkiej (zak³a-
dowej, resortowej itp.). Wówczas mo¿liwy jest wybór grupy linii do realizacji po-
³¹czenia zewnêtrznego.

Linie miejskie dostêpne w tym trybie dla u¿ytkownika  musi uprzednio za-
programowaæ instalator centrali PROGRES 40.

Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego wychodz¹cego przez wybran¹ grupê
linii miejskich:
• Podnieœ mikrotelefon

Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali abonenckiej

• Wybierz  80

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali sasiedzkiej (lub sygna³ zajêtoœci,
gdy wszystkie linie w grupie s¹ zajête)

• Wybierz numer abonenta zewnêtrznego

• Otrzymasz sygna³ nadawany przez centralê miejsk¹, zgodny ze stanem
abonenta zewnêtrznego - wolny lub zajêty

12.4 PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE Z WYBRANEJ LINII
MIEJSKIEJ

Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy na przyk³ad oprócz linii
miejskich do centrali PROGRES 40 pod³¹czona jest linia do centrali s¹siedzkiej
(zak³adowej, resortowej itp.). Wówczas mo¿liwy jest wybór linii do realizacji po³¹-
czenia zewnêtrznego.

Linie miejskie dostêpne w tym trybie dla u¿ytkownika  musi uprzednio za-
programowaæ instalator centrali PROGRES 40.

Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego wychodz¹cego przez wybran¹ liniê
miejsk¹:

• Podnieœ mikrotelefon
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali abonenckiej

• Wybierz  81x, je¿eli chcesz zrealizowaæ po³¹czenie przez liniê miejsk¹ x

- gdzie x  jest  numerem linii z zakresu 1- 8
 np. wybieraj¹c  813 – wyjdziesz przez trzeci¹ liniê miejsk¹ LM 3
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• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej lub sygna³ zajêtoœci, gdy
wybrana linia miejska jest zajêta
• Wybierz numer abonenta zewnêtrznego
• Otrzymasz sygna³ nadawany przez centralê miejsk¹, zgodny ze stanem abo-
nenta zewnêtrznego - wolny lub zajêty

12.5 WYBIERANIE Z „MIASTA” NUMERU ABONENTA
WEWNÊTRZNEGO (FUNKCJA “DISA”)

Jeœli w centrali PROGRES 40 linia (linie) miejskie obs³uguj¹ ruch przycho-
dzacy w trybie “DISA” abonent dzwoni¹cy „z miasta” mo¿e wybraæ bezpoœrednio
numer abonenta wewnêtrznego centrali PROGRES 40 i po³¹czyæ siê z nim bez
udzia³u abonenta poœrednicz¹cego (telefonistki).

Abonent dzwoni¹cy z zewn¹trz musi u¿ywaæ aparatu telefo-

nicznego z wybieraniem tonowym.

Realizacja bezpoœredniego wybierania numeru abonenta wewnêtrznego:

• Wybierz numer miejski abonenta, z którym chcesz uzyskaæ po³¹czenie

• Centrala PROGRES 40 zg³osi siê zapowiedzi¹ s³own¹ informuj¹c
o mo¿liwoœci tonowego wybrania numeru abonenta wewnêtrznego

• Wybierz tonowo numer abonenta wewnêtrznego lub numer Grupy
Wspólnego Wywo³ania (wybieraæ mo¿na ju¿ w trakcie trwania zapowiedzi)

• Otrzymasz sygna³ zwrotny wywo³ania – gdy wybrany abonent wewnêtrzny
 lub Grupa jest wolny

• Otrzymasz sygna³ zajêtoœci – gdy wybrany abonent wewnêtrzny jest zajêty

• Otrzymasz sygna³ nieosi¹galnoœci – gdy wybra³eœ nieistniej¹cy numer
wewnêtrzny lub wybra³eœ numer abonenta niedostêpnego w trybie
wybierania bezpoœredniego

• W ka¿dej z opisanych powy¿ej sytuacji mo¿esz anulowaæ wybrany numer
wewnêtrzny wybieraj¹c  “ * “ (gwiazdkê). Otrzymasz wówczas sygna³
zg³oszenia centrali PROGRES 40 a nastêpnie mo¿esz wybraæ numer innego
abonenta wewnêtrznego
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• Jeœli nie wybra³eœ ¿adnego numeru wewnêtrznego lub nie u¿ywasz telefonu
z wybieraniem tonowym centrala PROGRES 40 po³¹czy ciê z wybranymi
aparatami telefonicznymi, jeœli zaznaczona jest opcja „Konsola po DISA”
w programie DI 40 (Funkcje -> Inne ustawienia).

12.6 PO£¥CZENIA ZWROTNE

W trakcie rozmowy z abonentem zewnêtrznym mo¿na skontaktowaæ siê
z innym abonentem wewnêtrznym, bez roz³¹czania rozmowy zewnêtrznej:

  Jeœli rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym i chcesz skontaktowaæ siê
z abonentem wewnêtrznym, to:

• Nie odk³adaj mikrotelefonu. Naciœnij krótko wide³ki lub przycisk  FLASH

w Twoim aparacie telefonicznym. Wybierz numer abonenta wewnêtrznego.

• Otrzymujesz zwrotny sygna³ wywo³ania. Abonent zewnêtrzny oczekuje na
zakoñczenie Twojej rozmowy z abonentem wewnêtrznym  - nie s³yszy
prowadzonej rozmowy. W jego s³uchawce brzmi melodia , zapowiedŸ s³owna
lub sygna³ zwrotny - odpowiednio do zaprogramowania tej opcji   w centrali

• Poczekaj na zg³oszenie siê abonenta wewnêtrznego.

• Abonent wewnêtrzny zg³osi³ siê, prowadzisz rozmowê.

• Po skoñczeniu rozmowy z abonentem wewnêtrznym i od³o¿eniu przez
niego mikrotelefonu ponownie zostaje zestawione po³¹czenie z abonentem
zewnêtrznym

• W ka¿dej chwili mo¿esz powróciæ do zawieszonej rozmowy wciskaj¹c
FLASH + 0

12.6.1. Przekazanie rozmowy abonentowi wewnêtrznemu

Abonent musi musi mieæ nadane uprawnienie (Di40-Uprawnienia abonentów)

Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym. W przypadku, gdy dzwoni¹cy
chcia³by porozmawiaæ tak¿e z innym abonentem wewnêtrznym, mo¿esz przekazaæ
po³¹czenie innemu numerowi wewnêtrznemu, bez roz³¹czania istniej¹cego po³¹-
czenia.

Jeœli rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym i chcesz przekazaæ rozmowê
innemu abonentowi wewnêtrznemu (lub Grupie WW), to:
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• Nie odk³adaj mikrotelefonu. Naciœnij krótko wide³ki telefonu lub przycisk
FLASH.  Wybierz numer abonenta wewnêtrznego. Abonent zewnêtrzny
s³yszy w s³uchawce mikrotelefonu melodiê, zapowiedŸ s³own¹ lub sygna³
zwrotny, odpowiednio do zaprogramowania tej opcji w centrali.

• Poczekaj na zg³oszenie siê abonenta wewnêtrznego, przeka¿ mu informacjê
o po³¹czeniu i od³ó¿ mikrotelefon. Po³¹czenie „przejmuje” drugi abonent,

• W ka¿dej chwili mo¿esz powróciæ do zawieszonej rozmowy wciskaj¹c
FLASH + 0

lub:

• Od³ó¿ mikrotelefon, aby abonent wewnêtrzny od razu po podniesieniu
swojego mikrotelefonu uzyska³ dostêp do przekazanego po³¹czenia
zewnêtrznego

Jeœli po wybraniu numeru abonenta wewnêtrznego odk³adasz mikrotelefon
bez przekazywania informacji, powinno to nast¹piæ dopiero po zakoñczeniu impul-
sowania przez aparat telefoniczny (dotyczy aparatów z wybieraniem impulsowym).

12.6.2. Przekazanie rozmowy zajêtemu abonentowi
wewnêtrznemu

Abonent musi musi mieæ nadane uprawnienie (Di40-Uprawnienia abonentów)

Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym. Mo¿esz przekazaæ po³¹czenie miej-
skie innemu abonentowi wewnêtrznemu, zajêtemu w tej chwili inn¹ rozmow¹ (prze-
kazanie po³¹czenia na zajêtego abonenta wewnêtrznego).

Jeœli rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym, chcesz przekazaæ rozmowê
innemu  abonentowi wewnêtrznemu, to:

• Nie odk³adaj mikrotrelefonu. Naciœnij krótko wide³ki telefonu lub przycisk

FLASH. Wybierz numer abonenta wewnêtrznego. Abonent zewnêtrzny

s³yszy w s³uchawce swojego mikrotelefonu melodiê, zapowiedŸ s³own¹ lub
sygna³ zwrotny, odpowiednio do zaprogramowania tej opcji w centrali.
S³yszysz w s³uchawce mikrotelefonu sygna³ zajêtoœci.

• Od³ó¿ mikrotelefon

lub:

• Wybierz FLASH 0 i zapytaj abonenta miejskiego, czy bêdzie czeka³ na

 zakoñczenie rozmowy. Jeœli tak, to:
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• Nie odk³adaj mikrotelefonu. Naciœnij krótko wide³ki telefonu lub przycisk
 FLASH. Wybierz ponownie numer abonenta wewnêtrznego.

• Po us³yszeniu sygna³u zajêtoœci od³ó¿ mikrotelefon.

Po³¹czenie miejskie oczekuje na zakoñczenie rozmowy przez abonenta we-
wnêtrznego. Gdy abonent wewnêtrzny skoñczy rozmowê centrala po³¹czy go z ocze-
kuj¹cym po³¹czeniem miejskim.

• Jeœli minie czas oczekiwania, a abonent wewnêtrzny nie zakoñczy³ jeszcze
prowadzonej rozmowy centrala prze³¹czy oczekuj¹ce po³¹czenie miejskie na abo-
nenta przekazuj¹cego.

W centrali PROGRES 40 jest jednolity sposób powrotu do do
rozmowy z abonentem po wcisniêciu przycisku FLASH.

W ka¿dej sytuacji po wciœniêciu FLASH 0 nastêpuje

powrót do rozmowy.
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FUNKCJE
SPECJALNE

 13.1 BEZPOŒREDNI  DOSTÊP  DO
NUMERÓW ALARMOWYCH

Jeœli  chcesz po³¹czyæ siê z Policj¹, Pogotowiem Ra-
tunkowym lub Stra¿¹ Po¿arn¹ mo¿esz zrobiæ to z aparatu pod-
³¹czonego do centrali PROGRES 40 bez koniecznoœci wy-

bierania 0.

• Podnieœ mikrotelefon.

• Us³yszysz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 999 lub 998 lub 997  w celu po³¹czenia
ze s³u¿bami alarmowymi.

• Uzyskasz dostêp do linii miejskiej bez koniecznoœci

wybierania 0.

13.2 BEZPOŒREDNI  DOSTÊP  DO
SERWISU  FIRMY PLATAN

Jeœli potrzebujesz wsparcia technicznego, mo¿esz
po³¹czyæ siê (z aparatu pod³¹czonego do centrali PROGRES
40) z dzia³em serwisu firmy Platan Sp. z o.o. bez konieczno-
œci wybierania numeru serwisu.

• Podnieœ mikrotelefon.

• Us³yszysz sygna³ zg³oszenia centrali PROGRES 40.

• Wybierz *88 lub 9188 w celu po³¹czenia siê z
serwisem firmy Platan Sp. z o.o.

• Uzyskasz dostêp do serwisu producenta bez koniecz-

noœci wybierania 0  oraz numeru serwisu

(0-58) 555 88 88

13.13.13.13.13.
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13.3 ZAMAWIANIE  PO£¥CZENIA  Z  LINI¥ MIEJSK¥

Jeœli  chcesz po³¹czyæ siê z lini¹ miejsk¹, a po wybraniu  0, 80 lub 81x
us³yszysz sygna³ zajêtoœci, mo¿esz zamówiæ po³¹czenie z central¹ miejsk¹. Nie
bêdziesz musia³ wielokrotnie wybieraæ w/w cyfr, aby przekonaæ siê czy linia jest
ju¿ wolna. W tym celu:

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 0, 80 lub 81x  w celu po³¹czenia z central¹ miejsk¹.

• Je¿eli us³yszysz sygna³ zajêtoœci, wybierz 0.

• Otrzymasz sygna³ potwierdzenia   - -. Mo¿esz od³o¿yæ mikrotelefon.

• Je¿eli rozmowa na linii miejskiej zostanie zakoñczona (linia miejska zwolni
siê), Twój aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przywo³ania. Uzyskasz

dostêp do linii miejskiej bez koniecznoœci wybierania 0, 80 lub 81x.

13.4 ZAMAWIANIE  PO£¥CZENIA  Z  ABONENTEM
WEWNÊTRZNYM

Jeœli chcesz  po³¹czyæ siê z abonentem wewnêtrznym, a po wybraniu nume-
ru abonenta us³yszysz sygna³ zajêtoœci, mo¿esz zamówiæ po³¹czenie z tym abonen-
tem. Nie bêdziesz musia³ wielokrotnie wybieraæ numeru, aby przekonaæ siê czy
abonent wewnêtrzny jest ju¿ wolny. W tym celu:

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• W celu po³¹czenia z abonentem wybierz jego numer wewnêtrzny.

• Je¿eli us³yszysz sygna³ zajêtoœci, wybierz  0.

• Otrzymasz sygna³ potwierdzenia   - -. Mo¿esz od³o¿yæ mikrotelefon.

• Je¿eli abonet wzywany bêdzie wolny, Twój aparat telefoniczny zadzwoni
 dzwonkiem przywo³ania. Po podniesieniu s³uchawki uzyskasz po³¹czenie
z tym abonentem.
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13.5 POWTÓRZENIE  OSTATNIO  WYBRANEGO
NUMERU MIEJSKIEGO

Jeœli  chcesz, by centrala powtórzy³a ostatnio wybrany przez Ciebie numer
abonenta miejskiego, mo¿esz zleciæ centrali tak¹ us³ugê. Nie bêdziesz musia³ wie-
lokrotnie powtarzaæ wybierania tego samego numeru miejskiego. W tym celu:

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 0, 80 lub 81x  w celu po³¹czenia z central¹ miejsk¹.

• Wybierz numer abonenta miejskiego.

• Je¿eli po³¹czenie nie dojdzie do skutku, a zechcesz je powtórzyæ - wybierz 90

• Nie odk³adaj mikrotelefonu. Us³yszysz sygna³ marszrutowania – centrala
 zestawi po³¹czenie z ostatnim wybranym przez Ciebie numerem miejskim.

13.6 ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
Z NUMEREM SKRÓCONYM

U¿ytkownicy  centrali PROGRES 40 mog¹ korzystaæ z banków numerów
skróconych wspólnych dla wszystkich u¿ytkowników centrali. Po wybraniu nume-
ru banku centrala zestawi po³¹czenie z zapisanym w banku numerem miejskim.
Mo¿na zapisaæ do 32 numerów max. 16-to cyfrowych. Numery wpisuje siê do ban-
ków w programie komputerowym DI 40.

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 91xx    gdzie xx - to numer banku od 01 - 32.

lub

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz  * xx
gdzie : *  - gwiazdka na klawiaturze aparatu

xx     to numer banku od 01 - 32.
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13.7 ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
Z OSTATNIO WYBRANYM NUMEREM

Jeœli abonent miejski, do którego dzwonisz jest zajêty mo¿esz zleciæ centra-
li zestawianie tego po³¹czenia. Nie bêdziesz musia³ wielokrotnie wybieraæ tego
samego numeru, aby przekonaæ siê czy abonent jest ju¿ wolny. Centrala przez zade-
klarowany czas w programie DI40 (menu „Funkcje” okno „Inne ustawienia”) bê-
dzie próbowa³a po³¹czyæ Ciê z tym numerem. W momencie uzyskania po³¹czenia
telefon zadzwoni u Ciebie dzwonkiem przywo³ania,  a abonent miejski us³yszy
odpowiedni¹ zapowiedŸ np. “Proszê czekaæ na po³¹czenie...”. W tym celu:

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 0, 80 lub 81x  w celu po³¹czenia z central¹ miejsk¹.

• Wybierz numer abonenta miejskiego.

• Je¿eli us³yszysz sygna³ zajêtoœci, od³ó¿ mikrotelefon.

• Ponownie podnieœ mikrotelefon, wybierz 92.

• Otrzymasz sygna³ potwierdzenia   - -. Mo¿esz od³o¿yæ mikrotelefon.

• Centrala przez 30 minut bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z ostatnio
 wybranym przez Ciebie numerem.

• Po zestawieniu po³¹czenia Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania
Je¿eli przez 15 sekund nie podejmiesz po³¹czenia, centrala roz³¹czy
po³¹czenie, jednoczeœnie kasuj¹c zlecon¹ us³ugê.

• Gdybyœ chcia³ odwo³aæ zamówion¹ us³ugê wybierz 94.

13.8 ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA
Z DOWOLNYM NUMEREM

Jeœli  chcesz by centrala po³¹czy³a Ciê z dowolnym numerem  miejskim
mo¿esz zleciæ centrali zestawienie takiego po³¹czenia. Nie bêdziesz musia³ wielo-
krotnie wybieraæ tego samego numeru, aby przekonaæ siê czy abonent jest ju¿ wol-
ny. Centrala  przez zadeklarowany czas w programie DI40 (menu „Funkcje” okno
„Inne ustawienia”) bêdzie zajmowa³a liniê miejsk¹ i próbowa³a zestawiæ po³¹cze-
nie ze wskazanym  numerem. W tym celu:
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• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 94.

• Otrzymasz sygna³ potwierdzenia   - -

• Wybierz numer abonenta miejskiego, z którym chcesz uzyskaæ po³¹czenie
(maksymalnie 13 cyfr).

• Od³ó¿ mikrotelefon.

• Centrala przez zadeklarowany czas w programie DI40 (menu „Funkcje”

okno „Inne ustawienia”) bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie
z  wybranym przez Ciebie numerem

• Gdybyœ chcia³ odwo³aæ  zamówion¹ us³ugê wybierz 94.

Po zestawieniu po³¹czenia abonent miejski us³yszy treœæ zapowiedzi s³ow-
nej  z  centrali PROGRES 40, a Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania.
Je¿eli przez 15 sekund nie podejmiesz rozmowy, centrala roz³¹czy po³¹czenie, jed-
noczeœnie kasuj¹c zlecon¹ us³ugê.

Dla funkcji zamawiania po³¹czenia wskazane jest nagranie od-

dzielnej zapowiedzi o treœci np.  „Centrala zestawia po³¹cze-

nie. Proszê czekaæ...”.

13.9 ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA Z
DOWOLNYM NUMEREM O OKREŒLONEJ GODZINIE

Jeœli  chcesz by centrala po³¹czy³a Ciê z dowolnym numerem  miejskim o
wskazanej przez Ciebie godzinie mo¿esz zleciæ centrali zestawienie takiego po³¹-
czenia. W tym celu:

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 95 hh mm  xx.....x

gdzie:
hh mm     to godzina o której centrala ma zestawiæ po³¹czenie
xx....x       to numer ( max. 13 cyfr )  z którym centrala ma

          zestawiæ po³¹czenie

· Gdybyœ chcia³ odwo³aæ  zamówion¹ us³ugê wybierz 94
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13.10  BLOKOWANIE „WYJŒCIA DO MIASTA” Z W£ASNEGO
TELEFONU ORAZ ZMIANA KODU

Jeœli  chcesz by w czasie Twej nieobecnoœci nikt nie zestawia³ po³¹czeñ
miejskich z Twojego telefonu mo¿esz zablokowaæ swój telefon indywidualnym
kodem czterocyfrowym.

Aby zablokowaæ swój aparat dla rozmów miejskich wychodz¹cych:

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 781xxxx   gdzie:  xxxx  to 4-cyfrowy aktualny kod.

• Otrzymasz sygna³ potwierdzenia   - -

Twój telefon zosta³ zablokowany dla po³¹czeñ  miejskich wychodz¹cych.

Aby odblokowaæ swój aparat dla rozmów miejskich wychodz¹cych:

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 780xxxx   gdzie: xxxx  to 4-cyfrowy aktualny kod.

• Otrzymasz sygna³ potwierdzenia   - -

Twój telefon zosta³ odblokowany dla po³¹czenia  miejskiego.

W ka¿dej chwili mo¿esz zmieniæ swój dotychczasowy indywidualny kod
na nowy 4-ro cyfrowy kod. W tym celu:

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz 785xxxx yyyy
gdzie: xxxx  to cztery cyfry Twojego dotychczasowego kodu

yyyy  to cztery cyfry Twojego nowego kodu.
.

• Otrzymasz sygna³ potwierdzenia   - -

W programie DI 40 istnieje mo¿liwoœæ wyzerowania wszystkich kodów in-
dywidualnych. Po wyzerowaniu wszystkie kody indywidualne przyjm¹ wartoœci
domyœlne, fabryczne „1111”.
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13.11  ABONENCI „WIRTUALNI”

Abonent „wirtualny” w centrali PROGRES40 to taki abonent, który nie ma
fizycznie swojego telefonu natomiast posiada swój numer wewnêtrzny  i swój kod
indywidualny nadawany w programie komputerowym Di40 (menu INNE -> Kody

blokowania telefonów).
Abonenci „wirtualni” maj¹ swoje numery od 700 do 731 niezale¿nie od

przyjêtej numeracji w centrali:  dwu lub trzycyfrowej.
Realizacja po³¹czenia odbywa siê analogicznie jak w przypadku „wyjœcia

do miasta” z zablokowanego telefonu (rozdzia³ 13.12). Jednak abonent „wirtualny”
mo¿e korzystaæ jedynie z funkcji 77 nnn kkkk. Mo¿na korzystaæ z funkcji równie¿
w przypadku niezablokowanych aparatów telefonicznych.

Jeœli w centrali jest uruchomiona funkcja LCR, obs³uguje ona po³¹czenia
wychodz¹ce za pomoc¹ funkcji „77 nnn kkk” (jeœli dla danego abonenta funkcja
zosta³a ukatywniona).

Centrala PROGRES 40 i taryfikator centrali mog¹ obs³ugiwaæ max. 64 abo-
nentów: 32 abonentów rzeczywistych i 32 abonentów „wirtualnych”.

Taryfikacja abonentów „wirtualnych” odbywa siê w ten sam sposób co abo-
nentów rzeczywistych zgodnie z nadan¹ im numeracj¹. W licznikach abonenckich
abonenci wirtualni wyró¿nieni s¹ czerwonym kolorem.

Abonenci wirtualni maj¹  uprawnienia przypisane do zacisku 031 w progra-
mie Di40 w oknie „Uprawnienia abonentów

13.12  „WYJŒCIE DO MIASTA” Z ZABLOKOWANEGO
   TELEFONU

Z funkcji 77 nnn kkkk korzystaæ mog¹ zarówno abonenci rzeczywiœci jak
i ” wirtualni”. Z funkcji 89 nnn kkkk mog¹ korzystaæ tylko abonenci „wirtualni”.

Aby zrealizowaæ po³aczenie miejskie z telefonu zablokowanego kodem lub
takiego, który nie ma uprawnieñ do po³¹czeñ miejskich:

• Podnieœ mikrotelefon

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej

• Wybierz 77 nnn kkkk   wtedy wyjdziesz „przez 0”

Wybierz 89 nnn kkkk   wtedy wyjdziesz przez „grupê linii 80”

gdzie: nnn  to numer abonenta rzeczywistego (przy numeracji dwucyfrowej
numer abonenta nale¿y poprzedziæ cyfr¹ 0 np. 021) lub „wirtualnego”

kkkk  to indywidualny kod abonenta
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• Otrzymasz sygna³  zg³oszenia centrali miejskiej.

Mo¿esz zrealizowaæ po³¹czenie miejskie na swoje konto.

13.13  PRZEKAZANIE ROZMOWY MIEJSKIEJ
ZAJÊTEMU ABONENTOWI WEWNÊTRZNEMU.

Jeœli w czasie przekazywania po³¹czenia miejskiego abonentowi wewnêtrz-
nemu stwierdzisz, ¿e jest on zajêty inn¹ rozmow¹  mo¿esz ustawiæ po³¹czenie miej-
skie w tryb oczekiwania na zakoñczenie tej rozmowy. Centrala bêdzie informowa³a
abonenta wewnêtrznego (sygna³em ostrzegawczym na tle rozmowy) o czekaj¹cym
po³¹czeniu z lini¹ miejsk¹. Po skoñczeniu rozmowy zestawi po³¹czenie z oczeku-
j¹c¹ lini¹ miejsk¹.

• Chcesz przekazaæ po³¹czenie miejskie abonentowi wewnêtrznemu
zajêtemu inn¹ rozmow¹.

• Abonent miejski chce czekaæ na zakoñczenie prowadzonej rozmowy.

• Wybierz numer abonenta wewnêtrznego.

• Po us³yszeniu sygna³u zajêtoœci od³ó¿ mikrotelefon.

• Po³¹czenie miejskie oczekuje na zakoñczenie rozmowy przez abonenta
wewnêtrznego.

• Rozmawiaj¹cy abonent wewnêtrzny s³yszy sygna³ akustyczny informuj¹cy
o czekaj¹cym po³¹czeniu.

• Po zakoñczeniu rozmowy przez abonenta wewnêtrznego centrala  po³¹czy
go z oczekuj¹cym abonentem miejskim.

Czas oczekiwania na zakoñczenie  prowadzonej rozmowy usta-

wiany jest w programie DI 40.

Je¿eli up³ynie czas oczekiwania i nie dojdzie do rozmowy  wów-

czas po³¹czenie miejskie  powróci  do abonenta przekazuj¹cego.

13.14  HOLD – “ZAWIESZENIE” ROZMOWY MIEJSKIEJ

Jeœli  rozmawiasz z abonentem miejskim (rozmowa wychodz¹ca lub przy-
chodz¹ca) mo¿esz na pewien czas “zawiesiæ” to po³¹czenie, ¿eby w tym czasie np.
odebraæ wywo³anie z innej linii miejskiej, po czym mo¿esz powróciæ do “zawie-
szonego” po³¹czenia i kontynuowaæ rozmowê.

Rozmawiasz  z abonentem miejskim i chcesz na chwilê “zawiesiæ” prowa-
dzon¹ rozmowê na pewien czas ustawiony  w programie DI40:
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• Naciœnij FLASH.

• Otrzymasz sygna³ kontynuacji.

• Wybierz 82.

• Rozmowa zosta³a “zawieszona” na czas okreœlony w programie DI 40.

• Do rozmowy mo¿na powróciæ wczeœniej -  wybieraj¹c FLASH  82.

• Je¿eli rozmowa nie zosta³a „pobrana” wczeœniej to po ustawionym
(w programie DI40) czasie centrala “odwiesi” to po³¹czenie wywo³uj¹c
dzwonkiem linii miejskiej abonenta wewnêtrznego, który z tej us³ugi korzysta³.

Us³uga HOLD umo¿liwia “zawieszenie” tylko jednej (w danej

chwili) prowadzonej rozmowy z abonentem miejskim .

13.15  PRZEJÊCIE  WYWO£ANIA  KIEROWANEGO  DO
INNEGO ABONENTA WEWNÊTRZNEGO

• S³yszysz dzwonienie innego (ni¿ swój) aparatu.

• Podnieœ mikrotelefon, wybierz  7 - 1 xx - -

(gdzie xx  –  dwu lub trzycyfrowy numer abonenta, którego rozmowê przejmujesz)

• Przej¹³eœ rozmowê, która by³a kierowana do innego abonenta wewnêtrznego.

W opisany wy¿ej sposób mo¿esz przechwytywaæ zarówno dzwonienie
z  miasta, po³¹czenia wewnêtrzne oraz wywo³ania z bramofonu.

13.16  PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA INNY APARAT
WEWNÊTRZNY („JESTEM TAM”)

Funkcja umo¿liwia przeniesienie dzwonienia (kierowanego do dowolnego
abonenta wewnêtrznego),  na aparat innego abonenta wewnêtrznego.

• Wybierz:   7 - 48 xx - -

gdzie: xx -  numer aparatu, na który ma byæ przeniesione
dzwonienie kierowane do Twojego  aparatu.

Np. wybierz 7 – 48  20 - -
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Wszystkie rozmowy kierowane do Twojego aparatu zostan¹ przeniesione
na aparat abonenta o numerze wewnêtrznym 20.
Kasowanie funkcji przeniesienia dzwonienia:

• Podnieœ mikrotelefon swojego aparatu telefonicznego.

• Wybierz  7 - 48 - -

• Od³ó¿ mikrotelefon.

lub

• Podnieœ mikrotelefon swojego aparatu telefonicznego.

• Wybierz  7 - 48 xx - -

(gdzie xx  –  dwu lub trzycyfrowy numer Twojego telefonu)

• Od³ó¿ mikrotelefon.

lub

•  wybierz 768 - przeniesienie dzwonienia zostanie skasowane

13.17  PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA WSKAZANY
APARAT („DZWOÑ TU”)

• Podnieœ mikrotelefon innego (ni¿ swój) aparatu.

• Wybierz  7 - 49 xx - -
(gdzie xx  –  Twój dwu lub trzycyfrowy numer telefonu).

• Od tej chwili centrala bêdzie przekierowywa³a rozmowy do Ciebie na ten
 aparat, z którego wybra³eœ 7 - 49 xx   ( „dzwoñ tu”).

Kasowanie przeniesienia:

• Podnieœ mikrotelefon swojego aparatu telefonicznego.

• Wybierz  7 - 49 xx - -
(gdzie xx  –  dwu lub trzycyfrowy numer Twojego telefonu).

• Centrala bêdzie ³¹czy³a rozmowy do Ciebie na Twój aparat.

lub

•  wybierz 768  - przeniesienie dzwonienia zostanie skasowane.
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13.18  WYWO£ANIE  PRZEZ  RADIOWÊZE£

Jeœli  chcesz przekazaæ krótki komunikat wielu abonentom wewnêtrznym,
a w Twojej firmie funkcjonuje radiowêze³, bêdziesz móg³ zrobiæ to wykorzystuj¹c
do tego celu swój telefon.

W centrali PROGRES 40 mo¿na pod³¹czyæ wyjœcie sygna³u Audio do wzmac-
niacza radiowêz³owego.

• Po wybraniu numeru 87  przez abonenta wewnêtrznego centrala zestawi
 po³¹czenie z radiowêz³em.

• Mo¿na wówczas przekazaæ komunikat przez radiowêze³.

W centrali PROGRES 40 u¿ywane s¹ dwa tory akustyczne dla sygna³ów
zewnêtrznych:  Wejœcie AUDIO i Wyjœcie AUDIO. Nie mo¿na u¿ywaæ obydwóch
torów akustycznych  jednoczeœnie. W opisywanej powy¿ej sytuacji instalator zwor¹
Ai - Ao na p³ycie g³ównej centrali PROGRES 40 ustawia tor Wyjœcie Audio jako
aktywny (patrz: Rozdzia³ 2.9).

13.19  US£UGA „BUDZENIE”

Okreœlenie „budzenie” jest  umowne, gdy¿ realizuj¹c tê us³ugê centrala mo¿e
równie¿ „przypominaæ” o sprawie, któr¹ nale¿y za³atwiæ o okreœlonej godzinie.
Us³ugê mo¿na realizowaæ w trzech trybach: jednorazowym,  codziennym i w okre-
œlony dzieñ tygodnia. Tryby te mog¹ funkcjonowaæ niezale¿nie od siebie tzn.ten
sam u¿ytkownik mo¿ne korzystaæ z „budzenia” codziennego i jednokrotnego.

13.19.1. Zamówienie budzenia (jednokrotne)

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz  7 3 0

• Wybierz  XXXX - -  cztery cyfry okreœlaj¹ce godzinê budzenia,
np. 1445, oznaczaj¹ce godzinê 14:45

• Us³yszysz  podwójny sygna³ potwierdzenia przyjêcia funkcji do realizacji.

• Od³ó¿ mikrotelefon.

• Ustawi³eœ budzenie na godzinê 14:45
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Budzenie realizowane jest z dok³adnoœci¹ do czterech minut.

Ka¿de nastêpne zamówienie budzenia kasuje poprzednie za-

mówienie.

Ka¿dy abonent wewnêtrzny mo¿e ustawiæ dowoln¹  godzinê

budzenia.

13.19.2. Zamówienie budzenia (w okreœlony dzieñ tygodnia)

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz  7 3 X
gdzie X  okreœla dzieñ tygodnia:

- x=1       poniedzia³ek
- x=2       wtorek
- x=3       œroda
- x=4       czwartek
- x=5       pi¹tek
- x=6       sobota
- x=7       niedziela

• Wybierz cztery cyfry okreœlaj¹ce godzinê budzenia,
np. 0645 - -, oznaczaj¹ce godzinê 06:45

• Us³yszysz  podwójny sygna³ potwierdzenia przyjêcia funkcji do realizacji.

• Od³ó¿ mikrotelefon.

Np. 7 3 1 0645  Ustawi³eœ budzenie w poniedzia³ek na godzinê 06:45

13.19.3. Zamówienie budzenia (codziennie)

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz  7 3 8

• Wybierz cztery cyfry okreœlaj¹ce godzinê budzenia,
np. 0645 - -, oznaczaj¹ce godzinê 06:45



PROGRES 40

79

• Us³yszysz  podwójny sygna³ potwierdzenia przyjêcia funkcji do realizacji
• Od³ó¿ mikrotelefon.

• Ustawi³eœ budzenie codziennie na godzinê 06:45

13.19.4. Realizacja budzenia

• Telefon dzwoni (dzwonek alarmu).

• Podnieœ mikrotelefon.

• S³yszysz w s³uchawce melodiê.

• Od³ó¿  mikrotelefon.

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

13.19.5. Kasowanie budzenia

Funkcja  powoduje  kasowanie ustawionego„budzenia” .

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz   7 3 X 3 - -
gdzie X  okreœla rodzaj  kasowanego budzenia

- x=0       budzenie „jednorazowe”
- x=1       poniedzia³ek
- x=2       wtorek
- x=3       œroda
- x=4       czwartek
- x=5       pi¹tek
- x=6       sobota
- x=7       niedziela
- x=8       budzenie codzienne

• Od³ó¿ mikrotelefon.

• Wczeœniej zaprogramowane budzenia zosta³y skasowane.
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13.20  US£UGA „NIE PRZESZKADZAÆ”

W³¹czenie us³ugi  „nie przeszkadzaæ” powoduje, ¿e dzwoni¹cy do Ciebie
w ci¹gu najbli¿szych 15 minut bêd¹ otrzymywaæ sygna³ nieosi¹galnoœci. Ty nato-
miast mo¿esz bez przeszkód realizowaæ wszystkie po³¹czenia.

13.20.1. Realizacja  us³ugi  „nie przeszkadzaæ”

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz   7 - 60 - -

• Od³ó¿ mikrotelefon.

W³¹czy³eœ funkcjê  „nie przeszkadzaæ”

13.20.2. Odwo³anie us³ugi „nie przeszkadzaæ”

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej

• Wybierz  7 - 61 - -

• Od³ó¿ mikrotelefon

Odwo³a³eœ us³ugê  „nie przeszkadzaæ”

13.21 US£UGA „NIAÑKA” (PODS£UCH POMIESZCZENIA)

W³¹czenie us³ugi  „niañka” powoduje, ¿e z  telefonu mo¿na „skontrolowaæ”
co dzieje siê w innym pomieszczeniu.

• W pomieszczeniu, które chcesz  kontrolowaæ podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz   7 - 47 - -

• W³¹czy³eœ funkcjê „niañka”.

• Po³ó¿ mikrotelefon obok aparatu.

Je¿eli teraz z innego telefonu wybierzesz numer tego aparatu us³yszysz co
dzieje siê w kontrolowanym pomieszczeniu.
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13.22  W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE  PRACY  NOCNEJ

13.22.1. Wczeœniejsze w³¹czenie trybu pracy nocnej

Funkcja s³u¿y do w³¹czania trybu pracy nocnej o innej ni¿ zaprogramowana
w programie DI40 godzinie.

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie .

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

• Wybierz  7 - 42 - -    jeœli chcesz w³¹czyæ pracê nocn¹.

• Centrala rozpoczyna tryb pracy nocnej.

• Od³ó¿ mikrotelefon.

Zakoñczenie trybu pracy nocnej nast¹pi o wczeœniej zaprogramowanej godzinie.

13.22.2. Wczeœniejsze wy³¹czenie trybu pracy nocnej

Abonent musi posiadaæ  odpowiednie uprawnienie

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

• Wybierz   7- 43 - -    jeœli chcesz wy³¹czyæ pracê nocn¹.

• Centrala koñczy tryb pracy nocnej.

• Od³ó¿ mikrotelefon.

Ponowne rozpoczêcie pracy nocnej nast¹pi o wczeœniej zaprogramowanej godzinie.

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

13.23.1. Wczeœniejsze w³¹czenie trybu pracy weekendowej

Funkcja s³u¿y do w³¹czania trybu pracy weekendowej w dni inne ni¿ zapro-
gramowane w programie DI 40.

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie
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• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

• Wybierz 7-44 - -    jeœli chcesz w³¹czyæ pracê weekendow¹.

• Centrala rozpoczyna tryb pracy weekendowej.

Tryb pracy weekendowej mo¿na zakoñczyæ “rêcznie” (patrz  punkt    “Wcze-
œniejsze wy³¹czenie trybu pracy weekendowej” lub tryb ten wy³¹czy siê automa-
tycznie  z koñcem weekendu .

13.23.2. Wczeœniejsze wy³¹czenie trybu pracy weekendowej

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie.

• Podnieœ mikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

• Wybierz 7-45 - -     jeœli chcesz wy³¹czyæ pracê weekendow¹.

Centrala koñczy tryb pracy weekendowej.

Nastêpne w³¹czenie trybu pracy weekendowej mo¿e nast¹piæ “rêcznie” (patrz
punkt powy¿ej) lub automatycznie wraz z pocz¹tkiem weekendu .

13.24  REGULACJA  G£OŒNOŒCI  DZWONIENIA
 APARATU TELEFONICZNEGO

Funkcja s³u¿y do sprawdzenia nagranej zapowiedzi s³ownej oraz  do samo-
dzielnego regulowania g³oœnoœci aparatu telefonicznego w przypadku, gdy telefon
dzwoni za cicho lub za g³oœno.

• Podnieœ mikrotelefon..

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej.

• Wybierz   741x - -,
gdzie x  okreœla Ÿród³o dŸwiêku które us³yszymy w momencie
podniesienia mikrotelefonu.

- x=1       zapowiedŸ 1
- x=2       zapowiedŸ 2 (opcja)
- x=3       zapowiedŸ 3 (opcja)
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- x=4       melodia 1
- x=5       melodia 2
- x=6       sygna³ zwrotny
- x=7       zewnêtrzne Ÿród³o sygna³u audio  ( ext. Audio)

• Od³ó¿ mikrotelefon.

• Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem przywo³ania.

• Zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi aparatu telefonicznego ustaw odpowiednio
g³oœnoœæ sygna³u dzwonienia.

• Podnieœ mikrotelefon; s³yszysz melodiê lub zapowiedŸ s³own¹
- w zale¿noœci od wybranej funkcji.

• Od³ó¿ mikrotelefon.

Aparat telefoniczny bêdzie dzwoniæ ok. 10 s

13.25   SPRAWDZENIE  ZAPOWIEDZI  S£OWNEJ
  NAGRANEJ PRZEZ U¯YTKOWNIKA

Funkcja umo¿liwia wys³uchanie zapowiedzi nagranej przez u¿ytkownika
sposób nagrywania zapowiedzi s³ownej opisany jest w niniejszej instrukcji).

• Podnieœmikrotelefon.

• Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali.

• Wybierz 7-41x

gdzie x to numer zapowiedzi

-       x=1    zapowiedŸ 1
-       x=2    zapowiedŸ 2 (opcja)
-       x=3    zapowiedŸ 3 (opcja)

• Telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania.

Mo¿esz wys³uchaæ nagran¹ wczeœniej zapowiedŸ.
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13.26  OTWIERANIE RYGLI BRAMOFONÓW

W centrali PROGRES 40 rygiel bramofonu jest sterowany przez przekaŸnik
umieszczony na p³ycie g³ównej. Styk przekaŸnika steruj¹cego ryglem bramofonu
jest dostêpny na odpowiednim zacisku prze³¹cznicy (RYG1 dla bramofonu nr 1
i RYG2 dla bramofonu nr 2).

Po wciœniêciu przycisku bramofonu nastêpuje wywo³anie centrali i po³¹cze-
nie z odpowiednim telefonem (telefonami). Oczekiwanie na zg³oszenie abonenta
sygnalizowane jest w bramofonie zaprogramowanym sygna³em  (np. melodia lub
zwrotny sygna³ dzwonienia ).

Po podniesieniu mikrotelefonu dzwoni¹cego telefonu mo¿liwa jest rozmo-
wa  z osob¹, która zg³osi³a siê za poœrednictwem bramofonu. Po skoñczonej roz-
mowie nale¿y roz³¹czyæ po³¹czenie (od³o¿yæ mikrotelefon), po czym mo¿na otwo-
rzyæ rygiel podnosz¹c mikrotelefon i wybieraj¹c z telefonu cyfry:

762 (obs³uguj¹c bramofon nr 1)

763 (obs³uguj¹c bramofon nr 2),

Jednoczesne otwarcie obydwóch rygli mo¿liwe jest równie¿ z dowolnego
telefonu  (np. kiedy s³ychaæ telefon dzwoni¹cy dzwonkiem wywo³ania z bramofo-
nu a nie ma do niego bezpoœredniego dostêpu) – po podniesieniu mikrotelefonu
dowolnego aparatu pod³¹czonego do centrali PROGRES 40, mo¿na uruchomiæ ry-

gle bramofonów (otworzyæ bramê),  wybieraj¹c cyfry 764.

Od wersji 2.5 proramu DI40 istnieje mo¿liwoœæ otwierania rygla bramofo-
nu równie¿ w trakcie rozmowy z osob¹ przy bramowfonie. Wymaga to naciœniêcia

na klawiaturze telefonu (z wybieraniem tonowym) cyfry 64.
Mo¿liwe jest równie¿ przechwycenie po³¹czenia kierowanego z bramofonu

do innego abonenta korzystaj¹c z funkcji 71xx
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13.27  W£¥CZANIE PRZEKA•NIKA STEROWANIA
  DODATKOWEGO

     W centrali PROGRES 40 jest przekaŸnik sterowania dodatkowego umieszczo-
ny na p³ycie g³ównej.  Styk przekaŸnika steruj¹cego ryglem bramofonu  jest do-
stêpny na zacisku STER prze³¹cznicy. PrzekaŸnik umo¿liwia za³¹czanie dodatko-
wych urz¹dzeñ zewnêtrznych np. dzwonków szkolnych. Mo¿na równie¿ „rêcznie”
sterowaæ tym przekaŸnikiem:

• Wybierz  7 - 91 - -    jeœli chcesz w³¹czyæ przekaŸnik (bezterminowo)

• Wybierz  7 - 92 - -    jeœli chcesz wy³¹czyæ przekaŸnik steruj¹cy

• Wybierz  7 - 93 - -    jeœli chcesz w³¹czyæ przekaŸnik na czas 10 sek.

13.28  WYSY£ANIE „FLASH” DO CENTRALI MIEJSKIEJ

Centrala PROGRES 40 umo¿liwia wys³anie sygna³u FLASH do centrali
miejskiej. Funkcja jest niezbêdna przy korzystaniu z us³ugi Telekomunikacji Pol-
skiej S.A. pod nazw¹ „Centrex” (wirtualna centrala abonencka w centrali miej-
skiej).

Jeœli chcesz wys³aæ FLASH do centrali miejskiej, to maj¹c podniesiony mi-
krotelefon:

• naciœnij FLASH 9

W tym momencie sygna³ FLASH zosta³ wys³any do centrali miejskiej
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14.14.14.14.14.

FUNKCJA LCR

Od wersji programu 2.8 centrala PROGRES 40 umo¿-
liwia korzystanie z funkcji  LCR. Us³ugê LCR mo¿na w³¹-
czyæ wybranym u¿ytkownikom centrali.

Us³uga LCR (Least Cost Routing) polega na automa-
tycznej analizie numeru wybieranego przez abonenta i ewen-
tualnej zamianie czêœci pocz¹tkowej (prefiksu) na inny, okre-
œlony w konfiguracji tej centrali. Nastêpnie wybierana jest
odpowiednia wi¹zka LM (czyt.: wi¹zka linii miejskich), przez
któr¹ zostanie zastawione po³¹czenie o ile abonent ma upraw-
nienia do korzystania z lini miejskich tej wi¹zki. Operacja
wykonywana jest w celu ograniczenia kosztów rozmów tele-
fonicznych. Efektywnoœæ us³ugi LCR zale¿y od ustawieñ w
konfiguracji uprawnieñ abonentów i w tablicy LCR dokona-
nych przez administratora systemu.

W centrali mo¿na zdefiniowaæ równie¿ alternatywne
prefiksy centrali i wi¹zki, którymi ma byæ zrealizowane po³¹-
czenie w przypadku zajêtoœci lub uszkodzenia „pierwszej dro-
gi”. Ca³kowitej konfiguracji us³ugi LCR dokonuje siê w pro-
gramie komputerowym Di40.

  Funkcja LCR dzia³a tylko „po wyjœciu na miasto przez 0”.

Jeœli wybierany numer nie zosta³ znaleziony w tablicy
LCR, to centrala zachowuje siê tak jakby abonent nie mia³
przypisanej us³ugi LCR. Odpowiada to zachowaniu siê cen-
trali jak podczas typowego wyjœcia przez „0”, „80” czy „81x”.

Dok³adny opis funkcji LCR i sposób konfiguracji
tablicy LCR znajduje siê w Instrukcji obs³ugi programu

Di40
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15.15.15.15.15.
SKRÓCONY WYKAZ
FUNKCJI
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15.1 FUNKCJE CENTRALI PROGRES 40

# - (str 61) powrót z „Gor¹cej Linii bez zw³oki”
 0 - (str. 61) wybranie miasta,
10 – 69 lub 100 - 699 - (str. 60) wybranie numeru abonenta wewnêtrz.,
8 0 - (str. 62) rozmowa zewn. przez grupê linii,
8 1 x - (str. 62) rozmowa zewnêtrzna przez liniê ‘x’,
85, 86 - (str. 60) numery Grup Wspólnego Wywo³ania
8 7 - (str. 77) po³¹czenie z radiowêz³em
0  sygna³ zajêtoœci  0 - - - (str. 68) zamówienie dostêpu do liniimiejskiej,
xx  syg. zajêtoœci  0 - - - (str. 68) zamówienie po³¹czenia z abnentem

 wewnêtrznym  xx
89 - nnn - kkkk - - - (str. 75) „wyjœcie do miasta przez 80” z pominiêciem

blokady
9 0 - - - (str. 69) powtórzenie ostatnio wybranego  numeru
9 1 xx  - - - (str. 69) po³¹czenie z numerem skróconym
* xx - - - (str. 69) po³¹czenie z numerem skróconym
9 2 - - - (str. 70) po³¹czenie z ostatnio wybranym numerem
9 4 xx....x - - - (str. 70) po³¹czenie z dowolnym numerem
9 5 hh mm xx....x - - - (str. 71) po³¹czenie z dowolnym numerem

o  wskazanej godzinie
888 - - - (str. 67) bezpoœredni dostêp do serwisu „Platan”
997,998,999 - (str. 67) bezpoœredni dostêp do numerów alarmowych,
FLASH 8 2 - - - (str. 74) hold–“zawieszenie” linii miejskiej,
FLASH  9 - (str. 85) wys³anie FLASH do centrali miejskiej

7 - 1   „TEL”  - - - (str. 75) przechwycenie dzwonienia (tak¿e
z bramofonu),

7 - 3 0 „hh” „mm”- - - (str. 77) ustawienie „budzenia” (jednorazowe),
7 - 3 1 -7 „hh” „mm”- - (str. 78) ustawienie „budzenia”  w okreœlony

dzieñ tygodnia,
7 - 3 8 „hh” „mm”- - - (str. 79) ustawienie „budzenia” (codzienne),
7 - 3x - 3 - (str. 79) kasowanie „budzenia”,

7 - 4 1 x – - (str. 46,82) ods³uchanie zapowiedzi nagranej przez
u¿ytkownika lub melodii (x- numer
zapowiedzi s³ownej lub melodii)

7 - 4 2- - - (str. 81) w³¹czenie pracy nocnej,
7 - 4 3 - - - (str. 81) wy³¹czenie pracy nocnej,
7 - 4 4 - - - (str. 81) w³¹czenie pracy weekendowej,
7 - 4 5 - - - (str. 82) wy³¹czenie pracy weekendowej,

7 - 4 7 - - - (str. 80) „niañka” (pods³uch pomieszczenia),
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7 – 48  „TEL”  - - - (str. 75) przeniesienie dzwonienia (tel. xx, lub xxx),

7 – 49  „TEL”  - - - (str. 76) przeniesienie dzwonienia („dzwoñ tu”),

7 - 60 - - - (str. 80) „nie przeszkadzaæ” (15 min.),
7 - 61 - - - (str. 80) odwo³anie funkcji „nie przeszkadzaæ”,
7 - 62 - - - (str. 84) otwarcie rygla bramofonu 1
7 - 63 - - - (str. 84) otwarcie rygla bramofonu 2
7 - 64 - - - (str. 84) otwarcie wszystkich rygli bramofonów
7 - 68 - - - (str. 76) kasowanie przeniesienia dzwonienia,

kasowanie „nie przeszkadzaæ”
77 - nnn kkkk - - - (str. 73) „wyjœcie do miasta przez 0” z pominiêciem

blokady
7 - 81  xxxx - (str. 72) zablokowanie aparatu dla po³. miejskich
7 - 80  xxxx - (str. 72) odblokowanie aparatu dla po³. miejskich
7 - 85  xxxx  yyyy - (str. 72) zmiana kodu blokady
7 - 91 - - - (str. 85) w³¹czenie przekaŸnika steruj¹cego
7 - 92 - - - (str. 85) wy³¹czenie przekaŸnika steruj¹cego
7 - 93 - - - (str. 85) w³¹czenie przekaŸnika steruj¹cego na 10s.

15.2 OBS£UGA WYŒWIETLACZA

7 - 5100 - - - (str.50) wyœwietlacz standardowy,
7 - 5200 - - - (str.50) stan zajêcia linii miejskich i zacisków

abonentów wewnêtrznych centrali
7 - 510x - - - (str.51) ostatnia rozmowa z linii miejskiej  x,
7 - 5110 - - - (str.52) odczyt dynamiczny stanu linii miejskich
7 - 5111 - - - (str.52) odczyt ceny impulsu i godzin obowi¹zywania

trybu pracy nocnej
7 - 5112 - - - (str.53) odczyt czasu obowi¹zywania ulg taryfikacyjnych
7 - 5125 - - - (str.54) odczyt stanu funkcji „dzwonki szkolne”
7 - 5124 - - - (str.54) odczyt czasów w³¹czania funkcji „dzwonki

szkolne”
7 - 5126 - - - (str.55) odczyt iloœci odebranych po³¹czeñ miejskich
7 - 5128 - - - (str.55) przegl¹danie ostatnio zrealizowanych rozmów
7 - 5129 - - - (str.56) przegl¹danie bufora rozmów
7 - 5130 - - - (str.57) odczyt stanu liczników abonenckich
7 - 514x - - - (str.58) informacja o numerch dzwoni¹cych na LM x
7 - 5161 - - - (str.58) odczyt daty wykonania Epromu 41
7 - 5262 - - - (str.58) odczyt daty wykonania Epromu 42
7 - 5219 - - - (str.59) sprawdzanie odbiorników DTMF i dekady
7 - 5220 - - - (str.59) stan zajêtosci linii miejskich i abonentów
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15.3 DRUKOWANIE

Szczegó³pwy opis znajduje siê w Instrukcji obs³ugi programu DI40

7 - 660 -”TEL” - - wydruk rachunku za ostatni¹ rozmowê dla Ab. wewnêtrznego,
7 - 661 - - wydruk taryf,
7 - 662 - - wydruk numerów dozwolonych / zabronionych,
7 - 663 - - wydruk wszystkich przeprowadzonych rozmów,
7 - 664 -”L” - - wydruk rozmów z wybranej linii miejskiej,
7 - 665 -”TEL” - - wydruk rozmów wybranego Ab. wewnêtrznego z ca³ego bufora,
7 - 666 -”TEL” - - wydruk rozmów wybranego Ab. wewnêtrznego od ostatniego

zerowania licznika,
7 - 667 - 1 - - wydruk numerów kierunkowych (Tablica 1),
7 - 667 - 2 - - wydruk numerów kierunkowych (Tablica 2),
7 - 668 - - wydruk stanu liczników abonenckich,
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(7-08) 86421357

Kod do programowania centrali z telefonu

Kody stosowane w Di 40

Od ver. 2.0 programu Di 40 wprowadzono system kodu wielopoziomowego.

Poziom 0 - bez wprowadzenia kodu
Poziom 1 - poziom podstawowy umo¿liwiaj¹cy dokonywanie
                 taryfikacji, wydrukow
Poziom 2 - umozliwia zmiany w oprogramowaniu centrali
Poziom 3 - umozliwia zmiany w bloku taryfikacji
Poziom 4 - umozliwia zmiane kodów dostêpu, przepisanie ustawien fabrycznych
Poziom 6 - umozliwia praceê z programem bez centrali, transmisja zablokowana
                 (Kod poziomu 6 - 86421357)

UWAGA: Kazdy kod jest 8 cyfrowy

Kody mo¿na zmieniaæ z programu komputerowego,  menu Zerowania ->
Zmiana kodu dostepu. Zerowanie centrali ustawia kody domyœlne.

Zmiana kodu dostepna jest tylko z poziomu 4.

Fabrycznie kody ustawione s¹ nastêpuj¹co:

Poziom 1 - 11111111
Poziom 2 - 22222222
Poziom 3 - 33333333
Poziom 4 - 44444444
Poziom 6 - 86421357 (nie podlega zmianie)
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NOTATKI


