
PLATAN Sp. z o.o.

5

!
Program obs³uguj¹cy centralê jest ci¹gle modyfikowany zgodnie

z ¿yczeniami klientów . Dlatego niniejsza instrukcja mo¿e nie zawieraæ
opisu wszystkich funkcji. Aktualn¹ informacjê na temat najnowszych zmian
w programie centrali mo¿na znale�æ w programie komputerowym DI 50
w pliku czytaj.txt, z którym prosimy siê zapoznaæ przed przyst¹pieniem do
programowania centrali
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!
Z do�wiadczeñ serwisu producenta wynika, ¿e nawet bieg³y technicznie

u¿ytkownik nie zawsze dysponuje wiedz¹ niezbêdn¹ do poprawnego (wolnego
od b³êdów) konfigurowania pracy centrali.

Zaleca siê by u¿ytkownik, który chce dokonaæ zmian w konfiguracji
centrali konsultowa³ siê ze swoim instalatorem lub autoryzowanym
przedstawicielem producenta.
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UWAGA !

Instalacjê centrali nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wymaganiami technicznymi
TP S.A., a w szczególno�ci:

����� centrala musi byæ uziemiona

� centrala musi byæ�zainstalowana w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 1 m od gniazda
zasilania sieciowego,

� centralê nale¿y pod³¹czyæ�do zasilania sieciowego za po�rednictwem filtru
przeciwzak³óceniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym (np. F-506)

Nieprzestrzeganie powy¿szych zaleceñ mo¿e
spowodowaæ trwa³e uszkodzenie centrali w przypadku
wystêpowania przepiêæ w sieci telekomunikacyjnej i
energetycznej.

Uwaga!
Niebezpieczeñstwo wybuchu przy nieprawid³owej
wymianie baterii litowej CR2032 na p³ycie g³ównej

centrali DCT 50.
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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1. PRZEZNACZENIE I FUNKCJE CENTRALI

Centrala telefoniczna DCT 50 z taryfikacj¹ rozmów, przeznaczona
jest do pracy w firmach, zak³adach us³ugowych, hotelach, pensjonatach,
zajazdach, czyli wszêdzie tam, gdzie z wielu linii miejskich korzysta
kilkudziesiêciu u¿ytkowników.

Podstawowym zadaniem centrali jest realizacja po³¹czeñ pomiêdzy
abonentami wewnêtrznymi oraz miêdzy abonentem wewnêtrznym
a abonentem zewnêtrznym.

Centrala DCT 50 wyposa¿ona jest w szereg dodatkowych funkcji,
których zadaniem jest usprawnienie korzystania ze zwyk³ego aparatu
telefonicznego.

Wa¿n¹ zalet¹ centrali DCT 50 jest rejestrowanie i taryfikowanie
rozmów.Dziêki tej funkcji mo¿liwe jest okre�lenie op³at za zrealizowane
po³¹czenia telefoniczne i to dla ka¿dego aparatu (lub linii miejskiej)
oddzielnie. Ta szczególnie u¿yteczna funkcja umo¿liwia bezkonfliktowe
rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych pomiêdzy u¿ytkowni-
kami.Taryfikacja umo¿liwia uzyskanie informacji o numerze telefonu,
z którego zrealizowano po³¹czenie, czasie trwania rozmowy, op³acie
nale¿nej za rozmowê. Informacje o przeprowadzonych rozmowachmog¹
byæ odczytywane bezpo�rednio z wy�wietlacza, drukowane na drukarce
pod³¹czonej do centrali lub przegl¹dane i drukowane za po�rednictwem
komputera klasy IBM PC z systememWIN 95, WIN 98, NT.

Centrala DCT 50 posiada pamiêæ przechowuj¹c¹ ( nawet
w przypadku zaniku zasilania) zaprogramowane parametry centrali
oraz dane o zrealizowanych rozmowach.

Istotn¹ zalet¹ centrali jest mo¿liwo�c zaprogramowania (dla ka¿dego
abonenta wewnêtrznego oddzielnie) tzw. �uprawnieñ�. Pozwala to
m.in. na udostêpnienie, b¹d� zablokowanie danego aparatu dla rozmów
zewnêtrznych, ograniczenie rozmówwychodz¹cych (ca³kowicie lub
tylko do ustalonych numerów), automatyczne przydzielenie okre�lonej
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linii telefonicznej dla rozmów przychodz¹cych i wychodz¹cych,
pod³¹czenie modemu, faxu, automatycznej sekretarki, bramofonów.



14

DCT 50

2. PROGRAMOWANIE WYBRANYCH FUNKCJI
CENTRALI Z TELEFONU

W centrali DCT 50 niektóre funkcje us³ugowe nale¿y zaprogramowaæ
z telefonu. Programowanie mo¿na przeprowadziæ z dowolnego aparatu po
wej�ciu w tryb programowania. Tryb ten jest osi¹gany przez:

� wybranie7 - jeste� w trybie wywo³ywania funkcji centrali,

wybranie08 dla kodu 8 cyfrowego
� wprowadzenie odpowiedniego kodu dostêpu (PASSWORD)

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

Je¿eli wprowadzisz niew³a�ciwy kod, otrzymasz sygna³
nieosi¹galno�ci.

Z trybu programowania wyjdziesz, je¿eli od³o¿ysz s³uchawkê na czas
d³u¿szy ni¿ 10 sekund.

2.1 KOD CENTRALI (PASSWORD)

Funkcja ta jest potrzebna osobie uprawnionej do przeprowadzania
programowania centrali. Indywidualne kody dla ka¿dej centrali s¹ wpisane na
ostatniej stronie instrukcji.Wprzypadku zagubienia kodu nale¿y skontaktowaæ
siê bezpo�rednio z producentem centrali, podaj¹c jej numer fabryczny oraz
okazuj¹c dowód zakupu.



PLATAN Sp. z o.o.

15

2.1.1. NAGRYWANIE ZAPOWIEDZI S£OWNEJ

Pow³¹czeniu funkcji �konsola operatorska�(patrz �Praca operatorska�),
centralka bêdzie zg³asza³a siê nagran¹ przez u¿ytkownika zapowiedzi¹,
jednocze�nie kontynuuj¹c wywo³anie abonentówwewnêtrznych.

Zapowied� s³owna jest wykorzystywana równie¿ w trybie �DISA�-
Informuje abonenta dzwoni¹cego z miasta o mo¿liwo�ci bezpo�redniego
wybierania numerówwewnêtrznych.
Centrala DCT 50 umo¿liwia nagranie czterech ró¿nych zapowiedzi s³ownych.

� uruchom tryb programowania wybieraj¹c 7 � 08 �
� wprowad� 8-mio cyfrowy kod centrali (PASSWORD)
� wybierz 29 � x

- gdzie x = 1,2,3 lub 4 i odpowiada numerowi banku ,w którym
zostanie zapamiêtana jedna z czterech Twoich 16-to sekundowych
zapowiedzi

� us³yszysz sygna³ ci¹g³y , który bêdzie trwa³ ok. 3 sekund
� masz max. 16 sekund na nagranie w³asnej zapowiedzi
� po nagraniu zapowiedzi od³ó¿ s³uchawkê

Centrala DCT 50 wyposa¿ona jest w nastêpuj¹ce sygna³y audio:

1. � zapowied� s³owna 1
2. � zapowied� s³owna 2
3. � zapowied� s³owna 3
4. � zapowied� s³owna 4
5. � melodia 1
6. � melodia 2
7. � zwrotny sygna³ dzwonienia
8. � zewnêtrzne �ród³o sygna³u audio

Ka¿de �ród³o sygna³u audio mo¿na sprawdziæ (wys³uchaæ)
wybieraj¹c z telefonu 7 � 41 x

-gdzie x = 1,2.....8
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Zaleca siê by przy nagrywaniu i przydzielaniu poszczególnych
zapowiedzi do obs³ugi ró¿nych funkcji centrali przestrzegaæ nastêpuj¹cych
zasad:

� Dla trybu �Disa� nagrana zapowied� powinna sk³adaæ�siê z komunikatu
s³ownego (6 � 8 sekund) i �ciszy� (4 � 6 sekund), czyli w czasie nagrywania
zapowiedzi je�li komunikat s³owny trwa 8 sekund to s³uchawkê odk³adamy
na wide³ki aparatu dopiero po 14-tu sekundach. Nagranie �ciszy� u³atwi
wybieranie w tonach numeru wewnêtrznego abonentowi miejskiemu gdyby
wybieranie na tle zapowiedzi s³ownej by³o utrudnione z powodów technicz-
nych np. szumy, zak³ócenia na linii miejskiej, miêdzycentralowej itp.

Dla tego trybu pracy centrali mo¿na nagraæ komunikat np. �Firma
XXX. Proszê wybraæ tonowo numer wewnêtrzny lub czekaæ na
zg³oszenie operatora.�

� Dla trybu �MultiDisa� istnieje mo¿liwo�æ ³¹czenia zapowiedzi nagranych
w poszczególnych bankach (max. 4 zapowiedzi). Prze³¹czanie do kolejnej
zapowiedzi nastêpuje po wybraniu (tonowo) cyfry �8� powrót do
poprzedniej po wybraniu (tonowo) cyfry �9� .

- je¿eli dla funkcji �Disa� przydzielona jest zapowied� nr 1 to w funkcji
�MultiDisa� prze³¹czane bêd¹ kolejno zapowiedzi nr 1, nr 3 i nr 4

- je¿eli dla funkcji �Disa� przydzielona jest zapowied� nr 2 to w funkcji
�MultiDisa� prze³¹czane bêd¹ kolejno zapowiedzi nr 2, nr 3 i nr 4

- je¿eli dla funkcji �Disa� przydzielona jest zapowied� nr 3 to w funkcji
�MultiDisa� prze³¹czane bêd¹ kolejno zapowiedzi nr 3 i nr 4

Dla tego trybu pracy centrali mo¿na nagraæ nastêpuj¹ce komunikaty
w poszczególnych bankach np.:
- zapowied� nr 1 �Firma XXX. Proszê wybraæ tonowo �8� ¿eby
uzyskaæ informacje o numerach wewnêtrznych lub czekaæ na
zg³oszenie operatora.�

- zapowied� nr 3 �Dzia³y techniczne: serwis - numer 38,
konsultacje techniczne - numer 48, doradztwo techniczne -
numer 49, lub proszê wybraæ tonowo �8� by uzyskaæ
informacje o dzia³ach handlowych�
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- zapowied� nr 4 �Dzia³y handlowe: marketing - numer 33,
sprzeda¿ - numer 49, zamówienia - numer 50�.

W czasie trwania ka¿dej zapowiedzi mo¿na tonowo wybieraæ numer
abonenta wewnêtrznego.

� Dla trybu �Operator� nagrana zapowied� powinna sk³adaæ�siê tylko
z komunikatu s³ownego (nie nagrywamy �ciszy�).

Dla tego trybu pracy mo¿na nagraæ zapowied� o tre�ci np.�Firma
XXXX. Proszê czekaæ na po³¹czenie.�

� Dla us³ugi �Zamawianie po³¹czenia� nagrana zapowied� powinna sk³adaæ
siê tylko z komunikatu s³ownego (nie nagrywamy �ciszy�). Dla tej funkcji
zaleca siê nagranie komunikatu s³ownego o tre�ci np.�Centrala zestawia
po³¹czenie. Proszê czekaæ.�

Uwaga: � Zapowied� nr 2 przydzielona jest na sta³e do obs³ugi
funkcji �Zamawianie po³¹czenia�. Korzystaj¹c z tej funkcji w
centrali DCT 50 musimy dla trybu �Disa� lub �Operator� u¿yæ
zapowiedzi 1, 3 lub 4 -tej.
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2.1.2. USTAWIANIE DATY I CZASU

W centrali DCT 50 mo¿na z telefonu ustawiæ (ew. skorygowaæ) aktualny
czas i datê . W tym celu w trybie programowania :

� wybierz 60 ��HH� �MM� �SS�
gdzie:

- �HH� - godziny
- �MM� -minuty
- �SS� - sekundy

Format zapisu czasu : 60 � 141030
tzn. godz. 14 min.10 sek. 30

� wybierz 61 - �RR� �MM� �DD� �T�
gdzie RR MM DD T oznacza: rok, miesi¹c, dzieñ ,
dzieñ tygodnia:

T=1 poniedzia³ek
T=2 wtorek
T=3 �roda
T=4 czwartek
T=5 pi¹tek
T=6 sobota
T=7 niedziela

Format zapisu daty : 61 � 9802255
tzn. 98.02.25 pi¹tek
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3. OBS£UGAWY�WIETLACZA

Centrala DCT 50 posiada wbudowany wy�wietlacz, którego zadaniem jest
u³atwienie obs³ugi i programowania centrali. U¿ytkownikmo¿ewprosty sposób
zmieniæ tryb pracy wy�wietlacza w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie.

Zmiana trybu pracy wy�wietlacza:

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali
� Wybierz 7 - 5 x x - -

gdzie xx - numer wy�wietlacza

Ustawiony tryb pracy wy�wietlacza zostaje niezmieniony do czasu
zaprogramowania nowego trybu. Zalecany tryb wy�wietlacza to tryb
7500, tj. odczyt daty, czasu i wersji programu .

3.1 DATA, CZAS, WERSJAPROGRAMU, ZAJÊTO�Æ
BUFORAROZMÓW

Wybierz: 7 - 500 - -

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje:

99/01/16 - aktualn¹ datê,

DCT 50 V2.45 99/02/16 Cz 11:09.00
Rozmowy: 00174 (4%) [DP0P]
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Cz - dzieñ tygodnia,
11:09.00 - aktualny czas,
Ver 2.45 - wersja programowa centrali,
Rozmowy: 00174 - ilo�æ rozmów w pamiêci centrali ( do 4600 ),
DP - centrala pracuje w trybie dziennym w dzieñ

powszedni

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

3.2 STAN ZAJÊTO�CI LINII MIEJSKICH (od 01 do
08)

Wybierz:7 - 501 - -

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje:

L01, L02, ......L08 - linia miejska 01,02,......08 jest wolna
*** - linia miejska 03 jest zajêta

3.3 STAN ZAJÊTO�CI LINII MIEJSKICH

Wybierz:7 - 503 - -

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje:

01, 05 - aktualnie zajête s¹ linie 01 i 05

L01 L02 *** L04 L05 L06 L07 L08

Zajete LM: 01, 05
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3.4 STAN ZAJÊTO�CI ABONENTÓW

Wybierz:7 - 504 - -

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje:

230,116, 301 - aktualnie zajêci s¹ abonenci o numerach
230,116 i 301

3.5 STAN ZAJÊTO�CI ABONENTÓW I LINII
MIEJSKICH

Wybierz:7 - 505 - -

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje:

109,230 - aktualnie zajêci s¹ abonenci o numerach 109,230

01,08 - aktualnie zajête s¹ linie miejskie 01 i 08

Zaj. lm: 01, 08
Zaj. Wew: 109,230

Zajete wew: 230, 116, 301
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3.6 DANE O RODZAJACH KART ELEKTRONIKI I
WERSJACHOPROGRAMOWANIA

Wybierz: 7 � 507

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje rodzaje kart elektroniki
zainstalowane w poszczególnych slotach bloku elektroniki oraz wersje
oprogramowania na tych kartach:

r.12 - karta ISDN, wersja programu 1.2
---- - brak karty,
p.25 - karta LIN50 (8 linii), wersja programu 2.5
v.25 - karta LIN50 (4 linie), wersja programu 2.5
a.25 - karta LOC50 (4 linie), wersja programu 2.5
e.12 - karta SYS54, slot8, wersja programu 1.2

3.7 STAN ZAJÊTO�CI ZACISKÓWWCENTRALI

Wybierz:7 - 508 - -

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje:

23,16, 31 - aktualnie zajête s¹ w centrali zaciski o
numerach 23,16 i 31 tzn., ¿e w tym
momencie abonenci pod³¹czeni do tych
zacisków rozmawiaj¹

Zajete zac: 23, 16, 31

r.12 ---- ---- v.24 a.25 a.25 a.25 e.12
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
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3.8 OSTATNIA ROZMOWAZ LINII MIEJSKIEJ
(LM01 � LM08)

Wybierz: 7 � 510xx - -

gdzie xx - numer obserwowanej linii miejskiej 01 � 08

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje:

Lm01 - numer linii miejskiej zajêtej do po³¹czenia
Wew020 - numer aparatu wewnêtrznego, który realizuje

po³¹czenie przez liniê Lm 01
Nr ......5507171 - numer aktualnie wybierany
99/02/20 - data realizacji po³¹czenia
t02 - taryfa wg. której bêdzie okre�lony koszt

po³¹czenia
14:59 - czas rozpoczêcia rozmowy

00:01�56 - czas trwania po³¹czenia
<00001> - ilo�æ impulsów licznikowych
000.21 z³ - koszt rozmowy

Lm01 - Wew020 Nr . . . . . . . . . 5507171 99/02/20
t02 14 : 59 00 : 01�56 <00001> 000.21 z³
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3.9 DANE O ROZMOWIE Z LINII MIEJSKIEJ
WYBRANEGOABONENTAWEWNÊTRZNEGO

Wybierz: 7 � 511xx - - lub 7 � 511xxx - -

gdzie xx, xxx - numer obserwowanego abonenta wewnêtrznego

W tym trybie wy�wietlacz pokazuje:

Lm02 - numer linii miejskiej zajêtej do po³¹czenia
Wew022 - numer aparatu wewnêtrznego, który realizuje

po³¹czenie przez liniê Lm 02
Nr ......5507171 - numer aktualnie wybierany
99/02/20 - data realizacji po³¹czenia
t02 - taryfa wg. której bêdzie okre�lony koszt

po³¹czenia
14:59 - czas rozpoczêcia rozmowy
00:04�52 - czas trwania po³¹czenia
<00002> - ilo�æ impulsów licznikowych
000.42 z³ - koszt rozmowy

Lm02 - Wew022 Nr . . . . . . . . . 5507171 99/02/20
t02 14 : 59 00 : 04�52 <00002> 000.42 z³
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4. FUNKCJE CENTRALI DCT 50

4.1 PO£¥CZENIAWEWNÊTRZNE

Po³¹czenia wewnêtrzne to po³¹czeniamiêdzy abonentami (u¿ytkownikami)
pod³¹czonymi do centrali DCT 50.

Realizacja po³¹czenia wewnêtrznego:

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz numer abonenta wewnêtrznego

(od 10 do 69 w przypadku numeracji 2-cyfrowej lub od 100 do
699 w przypadku numeracji 3-cyfrowej ),

� Je¿eli otrzymasz zwrotny sygna³ wywo³ania, poczekaj - po zg³oszeniu siê
abonenta wywo³ywanego, zostanie zestawione po³¹czenie

� Je¿eli otrzymasz sygna³ zajêto�ci, 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 s³uchawki aparat zadzwoni dzwonkiem linii miejskiej.

4.2 PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE (MIEJSKIE)

Po³¹czenia zewnêtrzne to po³¹czenia miêdzy abonentem wewnêtrznym
(u¿ytkownikiem centrali DCT 50), a abonentem zewnêtrznym (miejskim).

Po³¹czenia zewnêtrzne przychodz¹ce przyjmowane s¹ przez abonentów
do tego uprawnionych (odpowiednie uprawnienia dla ka¿dego u¿ytkownika
centrali DCT 50 programuje instalator centrali DCT50 lub osoba
serwisuj¹ca centralê).
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Je¿eli uprawnionych do przyjmowania rozmów zewnêtrznych jest kilku
abonentów, po³¹czenie przejmuje ten abonent, który pierwszy podniesie
s³uchawkê.

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:

� Podnie� s³uchawkê
� Po otrzymaniu sygna³u zg³oszenia centrali wybierz 0 (lub od³ó¿
s³uchawkê w przypadku sygna³u zajêto�ci)

� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej (lub sygna³ zajêto�ci, 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 bezpo�redniego dostêpu do linii miejskiej
� wówczas po podniesieniu s³uchawki telefonu centrala po³¹czy Ciê od razu z
lini¹ miejsk¹ � w s³uchawce us³yszysz sygna³ zg³oszenia z �miasta�.

4.3 PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE ZWYBRANYCH
LINII MIEJSKICH

Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy oprócz linii miejskich do
centrali DCT 50 pod³¹czone s¹ linie do centrali s¹siedzkiej (zak³adowej,
resortowej itp.). Wówczas mo¿liwy jest wybór grupy linii do realizacji
po³¹czenia zewnêtrznego.

Linie miejskie dostêpne w tym trybie dla u¿ytkownika musi uprzednio
zaprogramowaæ instalator centrali DCT 50.

Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego wychodz¹cego przez wybran¹ grupê
linii miejskich:

� Podnie� s³uchawkê
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali abonenckiej
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� Wybierz 80
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali sasiedzkiej (lub sygna³ zajêto�ci, 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

4.4 PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE ZWYBRANEJ
LINII MIEJSKIEJ

Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy oprócz linii miejskich do
centrali DCT 50 pod³¹czona jest linia do centrali s¹siedzkiej (zak³adowej,
resortowej itp.). Wówczas mo¿liwy jest wybór linii do realizacji po³¹czenia
zewnêtrznego.

Linie miejskie dostêpne w tym trybie dla u¿ytkownika musi uprzednio
zaprogramowaæ instalator centrali DCT 50.

Realizacja po³¹czenia zewnêtrznego wychodz¹cego przez wybran¹ liniê
miejsk¹:

� Podnie� s³uchawkê
Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali abonenckiej

� Wybierz 81xx, je¿eli chcesz zrealizowaæ po³¹czenie przez liniê miejsk¹
xx

- gdzie xx jest dwucyfrowym numerem linii z zakresu 01-08
np. wybieraj¹c 8103 � wyjdziesz przez trzeci¹ liniê miejsk¹
LM 03

� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali miejskiej lub sygna³ zajêto�ci, gdy
wybrana linia miejska jest zajêta

� Wybierz numer abonenta zewnêtrznego
� Otrzymasz sygna³ nadawany przez centralê miejsk¹, zgodny ze stanem
abonenta zewnêtrznego - wolny lub zajêty
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4.5 WYBIERANIE Z �MIASTA� NUMERU
ABONENTAWEWNÊTRZNEGO
(FUNKCJA �DISA�)

Je�li w centrali DCT 50 linia (linie) miejskie obs³uguj¹ ruch przychodzacy
w trybie �DISA� abonent dzwoni¹cy z �miasta� mo¿e wybraæ bezpo�rednio
numer abonentawewnêtrznego centrali DCT 50 i po³¹czyæ siê z nim bez udzia³u
abonenta po�rednicz¹cego (telefonistki).

Uwaga: abonent dzwoni¹cy z zewn¹trz musi u¿ywaæ aparatu
telefonicznego z wybieraniem tonowym.

Realizacja bezpo�redniego wybierania numeru abonenta wewnêtrznego:

� Wybierz numer miejski abonenta, z którym chcesz uzyskaæ po³¹czenie

� Centrala DCT 50 zg³osi siê zapowiedzi¹ s³own¹ informuj¹c o mo¿liwo�ci
tonowego wybrania numeru abonenta wewnêtrznego

� Wybierz tonowo numer abonenta wewnêtrznego (wybieraæ mo¿na ju¿
w trakcie trwania zapowiedzi )

� Otrzymasz sygna³ zwrotny wywo³ania � gdy wybrany abonent wewnêtrzny
jest wolny

� Otrzymasz sygna³ zajêto�ci � gdy wybrany abonent wewnêtrzny jest zajêty
� Otrzymasz sygna³ nieosi¹galno�ci � gdy wybra³e� nieistniej¹cy numer

wewnêtrzny lub wybra³e� numer abonenta niedostêpnego w trybie
wybierania bezpo�redniego ( np. numer dyrektora, do którego mo¿na
zadzwoniæ tylko poprzez sekretariat )

� W ka¿dej z opisanych powy¿ej sytuacji mo¿esz anulowaæ wybrany numer
wewnêtrzny wybieraj¹c � * � (gwiazdkê). Otrzymasz wówczas sygna³
zg³oszenia centrali DCT 50 a nastêpnie mo¿esz wybraæ numer innego
abonenta wewnêtrznego

� Je�li nie wybra³e� ¿adnego numeru wewnêtrznego lub nie u¿ywasz telefonu
z wybieraniem tonowym centrala DCT 50 po³¹czy ciê z aparatem
po�rednicz¹cym (telefonistk¹)



PLATAN Sp. z o.o.

29

4.6 PO£¥CZENIAZWROTNE

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

� Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym
� Nie odk³adaj s³uchawki. Naci�nij krótko wide³ki lub przycisk FLASH
wTwoim aparacie telefonicznym.Wybierz numer abonenta wewnêtrznego
(od 10-69 lub 100-699 )

� Otrzymujesz zwrotny sygna³ wywo³ania.Abonent zewnêtrzny oczekuje na
zakoñczenie Twojej rozmowy z abonentem wewnêtrznym - nie s³yszy
prowadzonej rozmowy. W jego s³uchawce brzmi melodia , zapowied�
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
s³uchawki ponownie zostaje zestawione po³¹czenie z abonentem
zewnêtrznym

4.6.1. PRZEKAZANIE ROZMOWY ABONENTOWI WEWNÊTRZNEMU

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie.

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 po³¹czenia.

� Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym, chcesz przekazaæ rozmowê innemu
abonentowi wewnêtrznemu

Nie odk³adaj s³uchawki. Naci�nij krótkowide³ki telefonu lub przycisk
FLASH . Wybierz numer abonentawewnêtrznego (10-69 lub100-
699 ). Abonent zewnêtrzny s³yszy w s³uchawce melodiê, zapowied�
s³own¹ lub sygna³ zwrotny, odpowiednio do zaprogramowania tej opcji w
centrali

� Poczekaj na zg³oszenie siê abonenta wewnêtrznego, przeka¿ mu informacjê
o po³¹czeniu i od³ó¿ s³uchawkê. Po³¹czenie �przejmuje� drugi abonent,
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lub:
� Od³ó¿ s³uchawkê, aby abonentwewnêtrzny od razu po podniesieniu s³uchawki
uzyska³ dostêp do po³¹czenia zewnêtrznego

4.6.2. PRZEKAZANIE ROZMOWY ZAJÊTEMU ABONENTOWI
WEWNÊTRZNEMU

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie.

Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym. Mo¿esz przekazaæ
po³¹czenie miejskie innemu abonentowi wewnêtrznemu, zajêtemu w tej
chwili inn¹ rozmow¹ ( przekazanie po³¹czenia na zajêtego abonenta
wewnêtrznego ).

� Rozmawiasz z abonentem zewnêtrznym, chcesz przekazaæ�rozmowê innemu
abonentowi wewnêtrznemu
Nie odk³adaj s³uchawki. Naci�nij krótko wide³ki telefonu lub przycisk
FLASH . Wybierz numer abonenta wewnêtrznego (10-69 lub

100-699 ) . Abonent zewnêtrzny s³yszy w s³uchawce melodiê,
zapowied� s³own¹ lub sygna³ zwrotny, odpowiednio do zaprogramowania
tej opcji w centrali

� S³yszysz w s³uchawce sygna³ zajêto�ci
� Wybierz0 i zapytaj abonenta miejskiego, czy bêdzie czeka³ na zakoñczenie
rozmowy. Je�li tak, to nie odk³adaj s³uchawki. Naci�nij krótkowide³ki telefonu
lub przycisk FLASH . Wybierz ponownie numer abonenta wewnêtrznego
(10-69 lub100-699 ) . Po us³yszeniu sygna³u zajêto�ci od³ó¿
s³uchawkê na wide³ki aparatu. Po³¹czenie miejskie oczekuje na zakoñczenie
rozmowy przez abonenta wewnêtrznego. Gdy abonent wewnêtrzny skoñczy
rozmowê centrala po³¹czy go z oczekuj¹cym po³¹czeniem miejskim

� Je�li minie czas oczekiwania, a abonent wewnêtrzny nie zakoñczy³ jeszcze
prowadzonej rozmowy centrala prze³¹czy oczekuj¹ce po³¹czenie miejskie na
abonenta przekazuj¹cego

� Czas oczekiwania ustawiany jest w programie komputerowym DI 50 - patrz
instrukcja �ProgramkomputerowyDI50� rozdzia³ �Temporyzacje i rytmy
dzwonków�.
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5. FUNKCJE SPECJALNE

5.1 BEZPO�REDNI DOSTÊP DO NUMERÓW
ALARMOWYCH

Je�li chcesz po³¹czyæ siê z Policj¹, Pogotowiem Ratunkowym lub Stra¿¹
Po¿arn¹ mo¿esz zrobiæ to z aparatu pod³¹czonego do centrali DCT 50 bez
konieczno�ci wybierania0.

� Podnie� s³uchawkê
� Us³yszysz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 999 lub 998 lub 997 w celu po³¹czenia ze s³u¿bami
alarmowymi

� Uzyskasz dostêp do linii miejskiej bez konieczno�ci wybierania 0

5.2 OGRANICZENIE CZASU TRWANIAPO£¥CZEÑ
MIEJSKICH

Wcentrali DCT50 istniejemo¿liwo�æ dyskryminacji czasu trwania po³¹czeñ
miejskichwychodz¹cych (od 2 - 35minut) dla ka¿dego abonentawewnêtrznego.
Uaktywnienia tej funkcji oraz deklaracji czasu trwania rozmowy miejskiej
wychodz¹cej dokonuje siê w programie DI 50 .

5.3 BLOKOWANIE WYJ�CIA DO MIASTA DLA
WYBRANEGO TELEFONU

W centrali DCT 200 istnieje mo¿liwo�æ blokowania ka¿dego telefonu dla
po³¹czeñ miejskich wychodz¹cych.
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Gdy abonent centrali DCT 200 ma zablokowane wyj�cie do miasta po
wybraniu 0 zamiast sygna³u zg³oszenia centrali miejskiej s³yszy w s³uchawce
melodiê.

Uaktywnienia tej funkcji dokonuje instalator centrali w programie DI 200
.

Jest mo¿liwo�æ blokowania wyj�cia do miasta z w³asnego telefonu przez
abonenta wewnêtrznego centrali DCT 200.

Blokowanie telefonów dostêpne jest równie¿ wwersji hotelowej programu
DI 200

5.4 BLOKOWANIEWYJ�CIADOMIASTA
ZW£ASNEGO TELEFONU

Je�li chcesz by w czasie Twej nieobecno�ci nikt nie zestawia³ po³¹czeñ
miejskich zTwojego telefonumo¿esz zablokowaæ swój telefon indywidualnym
kodem czterocyfrowym. W programie komputerowym DI 50 w tablicy
uprawnieñ instalatormusi zaznaczyæmo¿liwo�æ korzystania przez Ciebie
z tej funkcji (blokowanie telefonu) .

Aby zablokowaæ swój aparat dla rozmów miejskich wychodz¹cych:

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 781xxxx gdzie xxxx to 4-ro cyfrowy aktualny kod

� Otrzymasz sygna³ potwierdzenia - -

Twój telefon zosta³ zablokowany dla po³¹czeñ miejskich wychodz¹cych.

Aby odblokowaæ swój aparat dla rozmów miejskich wychodz¹cych:

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 780xxxx gdzie xxxx to 4-ro cyfrowy aktualny kod

� Otrzymasz sygna³ potwierdzenia - -
Twój telefon zosta³ odblokowany dla po³¹czenia miejskiego.

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

� Podnie� s³uchawkê
� 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 50 istnieje mo¿liwo�æ wyzerowania wszystkich kodów
indywidualnych. Po wyzerowaniu wszystkie kody indywidualne przyjm¹
warto�ci domy�lne, fabryczne �1234�

5.5 PO£¥CZENIE Z LINI¥ MIEJSK¥
Z POMINIÊCIEM BLOKADY

Abonent centrali DCT 50 ma mo¿liwo�æ przeprowadzenia rozmowy
miejskiej z telefonu, który nie ma uprawnienia �wyj�cia do miasta� lub
jest ono blokowane kodem indywidualnym. Oczywi�cie taka rozmowa
zaliczona bêdzie na konto abonenta korzystaj¹cego z tej us³ugi.

Aby skorzystaæ ( na swój koszt ) z telefonu zablokowanego lub
nieuprawnionego do �wyj�cia do miasta�:

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia
� Wybierz 77 xxx kkkk
gdzie: xxx to Twój trzycyfrowy numer wewnêtrzny (je�li masz numer
dwucyfrowy np. 22 wybierasz 022)

kkkk to Twój indywidualny kod czterocyfrowy (lub kod
domy�lny, fabryczny np. 1234 je�li nie ustawi³e� swojego kodu

indywidualnego)

Uwaga: funkcja wymaga odpowiedniego zaprogramowania w tablicy
uprawnieñ wewnêtrznych(Dostêp do LM; Wyj�cie�0� ) w programie
DI 50.
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5.6 ZAMAWIANIE PO£¥CZENIAZ LINI¥ MIEJSK¥

Je�li chcesz po³¹czyæ siê z lini¹ miejsk¹, a po wybraniu0 us³yszysz sygna³
zajêto�ci, mo¿esz zamówiæ po³¹czenie z central¹ miejsk¹. Nie bêdziesz musia³
wielokrotnie wybieraæ 0, aby przekonaæ siê czy linia jest ju¿ wolna.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 0 w celu po³¹czenia z central¹ miejsk¹

� Je¿eli us³yszysz sygna³ zajêto�ci, ponownie wybierz0
� Otrzymasz sygna³ potwierdzenia - -. Mo¿esz od³o¿yæ s³uchawkê
� Je¿eli rozmowa na linii miejskiej zostanie zakoñczona, Twój aparat
telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przywo³ania. Uzyskasz dostêp do linii
miejskiej bez konieczno�ci wybierania 0

5.7 ZAMAWIANIE PO£¥CZENIAZABONENTEM
WEWNÊTRZNYM

Je�li chcesz po³¹czyæ siê z abonentemwewnêtrznym, a powybraniu numeru
abonenta us³yszysz sygna³ zajêto�ci, mo¿esz zamówiæ po³¹czenie z tym
abonentem. Nie bêdzieszmusia³ wielokrotnie wybieraæ numeru, aby przekonaæ
siê czy abonent wewnêtrzny jest ju¿ wolny.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� W celu po³¹czenia z abonentem wybierz np. 22
� Je¿eli us³yszysz sygna³ zajêto�ci, wybierz 0
� Otrzymasz sygna³ potwierdzenia - -. Mo¿esz od³o¿yæ s³uchawkê
� Je¿eli abonet wzywany bêdzie wolny, Twój aparat telefoniczny zadzwoni
dzwonkiem przywo³ania. Uzyskasz po³¹czenie z tym abonentem
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5.8 ZAMAWIANIE PO£¥CZEÑ ZA
PO�REDNICTWEM SEKRETARKI

Aparat abonenta po�rednicz¹cego (sekretarki ) posiada uprawnienia
umo¿liwiajace realizacjê dodatkowych funkcji us³ugowych.
Sekretarka mo¿e przyj¹æ zlecenie zestawienia po³¹czenia z abonentem
zewnêtrznym (miejskim) i mo¿e przekazaæ to po³¹czenie abonentowi
wewnêtrznemu.

� Zadzwoñ do sekretarki i popro� o zestawienie po³¹czenia z abonentem
miejskim podaj¹c numer abonenta zewnêtrznego i swój numer wewnêtrzny

� Sekretarka po uzyskaniu po³¹czenia wychodz¹cego z ¿¹danym abonentem
miejskim poinformuje go o rozmowie , a nastêpnie przeka¿e to po³¹czenie
abonentowi zamawiaj¹cemu

� Gdy w tym czasie rozmawiasz z innym abonentem sekretarka mo¿e
�zaoferowaæ� po³¹czenie w³¹czaj¹c siê na tle sygna³u ostrzegawczego do
prowadzonej rozmowy

Je�li w centrali DC T 50 abonent wewnêtrzny (lub grupa abonentów)
posiada uprawnienie �Dyrektor� wówczas sekretarka po�redniczy równie¿
w zestawianiu po³¹czeñ wewnêtrznych miêdzy pozosta³ymi abonentami
centrali DCT 50 a tym abonentem.
Abonent �Dyrektor�ma nieograniczony dostêp do wszystkich

abonentów wewnêtrznych i zewnêtrznych centrali DCT 50, natomiast
abonenci wewnêtrzni i zewnêtrzni uzyskuj¹ po³¹czenie z abonentem
�Dyrektor� tylko poprzez aparat po�rednicz¹cy (sekretarkê).

Abonent o uprawnieniu �Dyrektor�mo¿e byæ wy³¹czony z trybu
bezpo�redniego dostêpu z �miasta� ( wówczas gdy linie zewnêtrzne centrali
DCT 50 pracuj¹ w trybie wybierania bezpo�redniego - �DISA�). W tym celu
nale¿y przydzieliæ go do grupy, do której nie ma dostêpu z DISA (patrz
�Uprawnienia linii miejskich� w programie DI 50) ; wówczas mo¿na do
niego zadzwoniæ jedynie za po�rednictwem sekretarki.

5.9 POWTÓRZENIE OSTATNIOWYBRANEGO
NUMERUMIEJSKIEGO

Je�li chcesz, by centrala powtórzy³a ostatnio wybrany przez Ciebie numer
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abonenta miejskiego, mo¿esz zleciæ centrali tak¹ us³ugê. Nie bêdziesz musia³
wielokrotnie powtarzaæ wybierania tego samego numeru miejskiego.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 0 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 s³uchawki; us³yszysz sygna³ marszrutowania � centrala zestawi
po³¹czenie z ostatnim wybranym przez Ciebie numerem miejskim

5.10 ZLECENIE ZESTAWIENIAPO£¥CZENIA
Z NUMEREM SKRÓCONYM

U¿ytkownicy centrali DCT 50 mog¹ korzystaæ z banków numerów
skróconych wspólnych dla wszystkich u¿ytkowników centrali.Po wybraniu
numeru banku centrala zestawi po³¹czenie z zapisanym w banku numerem
miejskim. Mo¿na zapisaæ do 32 numerów max. 16-to cyfrowych. Numery
wpisuje siê do banków w programie komputerowym DI 50.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 91xx gdzie xx to numer banku od 01 - 32

5.11 ZLECENIE ZESTAWIENIAPO£¥CZENIA
Z OSTATNIOWYBRANYM NUMEREM

Je�li abonentmiejski, do którego dzwonisz jest zajêtymo¿esz zleciæ centrali
zestawianie tego po³¹czenia. Nie bêdziesz musia³ wielokrotnie wybieraæ tego
samego numeru, aby przekonaæ siê czy abonent jest ju¿ wolny. Centrala przez
30 minut bêdzie próbowa³a po³¹czyæ Ciê z tym numerem. W momencie
uzyskania po³¹czenia telefon zadzwoni u Ciebie dzwonkiem przywo³ania, a
abonent miejski us³yszy odpowiedni¹ zapowied� np. �Proszê czekaæ na
po³¹czenie�.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
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� Wybierz 0 w celu po³¹czenia z central¹ miejsk¹
� Wybierz numer abonenta miejskiego
� Je¿eli us³yszysz sygna³ zajêto�ci, od³ó¿ s³uchawkê
� Ponownie podnie� s³uchawkê, wybierz 92
� Otrzymasz sygna³ potwierdzenia - -. Mo¿esz od³o¿yæ s³uchawkê
� Centrala przez 30 minut bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z ostatnio
wybranym przez Ciebie numerem

� Gdyby� chcia³ odwo³aæ zamówion¹ us³ugê wybierz 94
� Po zestawieniu po³¹czenia Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania
Je¿eli przez 15 sekund nie podejmiesz po³¹czenia, centrala roz³¹czy
po³¹czenie, jednocze�nie kasuj¹c zlecon¹ us³ugê.

5.12 ZLECENIE ZESTAWIENIAPO£¥CZENIA
Z DOWOLNYM NUMEREM

Je�li chcesz by centrala po³¹czy³a Ciê z dowolnym numerem miejskim
mo¿esz zleciæ centrali zestawienie takiego po³¹czenia. Nie bêdziesz musia³
wielokrotnie wybieraæ tego samego numeru, aby przekonaæ siê czy abonent
jest ju¿ wolny. Centrala (co ok. 60 sekund) przez 30 minut bêdzie zajmowa³a
liniêmiejsk¹ i bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie ze wskazanym numerem.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 94
� Otrzymasz sygna³ potwierdzenia - -
� Wybierz numer abonenta miejskiego, z którym chcesz uzyskaæ po³¹czenie
(maksymalnie 14 cyfr)

� Od³ó¿ s³uchawkê
� Centrala przez 30 minut bêdzie próbowa³a zestawiæ po³¹czenie z
wybranym przez Ciebie numerem

� Gdyby� chcia³ odwo³aæ zamówion¹ us³ugê wybierz 94

Po zestawieniu po³¹czenia abonent miejski us³yszy tre�æ zapowiedzi nr 2
z centrali DCT50, a Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania. Je¿eli
przez 15 sekund nie podejmiesz rozmowy, centrala roz³¹czy po³¹czenie,
jednocze�nie kasuj¹c zlecon¹ us³ugê.
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Uwaga: poniewa¿ w centrali DCT 50 zapowied� nr 2 jest na sta³e
przydzielona dla funkcji zamawiania po³¹czenia wskazane jest nagranie
zapowiedzi nr 2 o tre�ci np. �Centrala zestawia po³¹czenie. Proszê
czekaæ�.

5.13 OFEROWANIE ROZMOWYMIEJSKIEJ
ABONENTOWI ZAJÊTEMU

Je�li w czasie przekazywania po³¹czenia miejskiego abonentowi
wewnêtrznemu stwierdzisz, ¿e jest on zajêty inn¹ rozmow¹ mo¿esz zaoferowaæ
mu oczekuj¹ce po³¹czenie.

� Chcesz przekazaæ po³¹czenie miejskie abonentowi wewnêtrznemu
� Po wybraniu jego numeru s³yszysz sygna³ zajêto�ci
� Na sygnale zajêto�ci wybierz 3 w celu zaoferowania po³¹czenia
miejskiego

� Zostaniesz do³¹czony do prowadzonej rozmowy na tle sygna³u ostrzegaw-
czego

� Poinformuj o czekaj¹cym po³¹czeniu miejskim
� Od³ó¿ s³uchawkê
� Abonent wewnêtrzny w czasie rozmowy s³yszy sygna³ przypominaj¹cy
o czekaj¹cym po³¹czeniu

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

lub:
� Naci�nijFLASH i przeka¿ po³¹czenie miejskie innemu abonentowi
wewnêtrznemu (gdy abonent wewnêtrzny, któremu oferujesz po³¹czenie
miejskie nie chce go przyj¹æ).

Uwaga: czas oczekiwania na zakoñczenie prowadzonej rozmowy ustawiany
jest w programie DI 50 (patrz ��Temporyzacje��).
Je¿eli up³ynie czas oczekiwania i nie dojdzie do rozmowy wówczas
po³¹czenie miejskie powróci do abonenta przekazuj¹cego.
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5.14 PRZEKAZANIE ROZMOWYMIEJSKIEJ
ABONENTOWI ZAJÊTEMU.

Istnieje mo¿liwo�æ przekazania po³¹czenia miejskiego abonentowi
wewnêtrznemu zajêtemuwdanej chwili inn¹ rozmow¹. Po od³o¿eniu s³uchawki
przez osobê przekazuj¹c¹, rozmawiaj¹cy abonent wewnêtrzny us³yszy w tle
rozmowy specjalny sygna³ ostrzegawczy informuj¹cy o czekaj¹cympo³¹czeniu
z inn¹ lini¹ miejsk¹. Po skoñczeniu rozmowy centrala zestawi po³¹czenie
z oczekuj¹c¹ 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 zajêto�ci od³ó¿ s³uchawkê
� Po³¹czenie miejskie oczekuje na zakoñczenie rozmowy przez abonenta
wewnêtrznego

� Rozmawiaj¹cy abonent wewnêtrzny s³yszy sygna³ ostrzegawczy
informuj¹cy o czekaj¹cym po³¹czeniu

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

Uwaga: czas oczekiwania na zakoñczenie prowadzonej rozmowy
ustawiany jest w programie DI 50 (patrz ��Temporyzacje i rytmy
dzwonków��). Je¿eli up³ynie czas oczekiwania i nie dojdzie do rozmowy,
wówczas po³¹czenie miejskie powróci do abonenta przekazuj¹cego.

5.15 PO£¥CZENIE KONFERENCYJNE Z LINI¥
MIEJSK¥

Abonent centrali DCT 50 ma mo¿liwo�æ do³¹czenia do prowadzonej
rozmowy z abonentem miejskim dowolnego abonenta wewnêtrznego
w³asnej centrali i przeprowadzenia w ten sposób telefonicznej narady, tj.
konferencji.

� Do rozmowy prowadzonej z abonentem miejskim chcesz do³¹czyæ innego
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abonenta wewnêtrznego
� Naci�nijFLASH
� Otrzymasz sygna³ kontynuacji
� Wybierz 85
� Wybierz numer abonenta wewnêtrznegoXXX, którego chcesz do³¹czyæ

do prowadzonej rozmowy. S³yszysz sygna³ wywo³ania
� Po podniesieniu s³uchawki przez abonenta wewnêtrznego mo¿esz
rozmawiaæ zarówno z abonentem miejskim jak i wewnêtrznym.

Uwaga: do prowadzonej rozmowy z abonentem miejskim mo¿na do³¹czyæ
tylko jednego (w danej chwili) abonenta wewnêtrznego.

5.16 HOLD � �ZAWIESZENIE� ROZMOWY
MIEJSKIEJ

Je�li rozmawiasz z abonentem miejskim (rozmowa wychodz¹ca lub
przychodz¹ca)mo¿esz na pewien czas �zawiesiæ� to po³¹czenie, by np. odebraæ
wywo³anie z innej linii miejskiej, po czymmo¿esz powróciæ do �zawieszonego�
po³¹czenia i kontynuowaæ rozmowê.

� Rozmawiasz z abonentem miejskim i chcesz na chwilê (do 2 min.)
�zawiesiæ� prowadzon¹ rozmowê

� Naci�nijFLASH
� Otrzymasz sygna³ kontynuacji
� Wybierz 82
� Rozmowa zosta³a �zawieszona� na czas okre�lony w programie DI 50
(patrz �Temporyzacje�)

� Rozmowê mo¿na pobraæ wcze�niej wybieraj¹cFLASH , 82
� Je¿eli rozmowa nie zosta³a pobrana wcze�niej, to po ustawionym czasie
centrala �odwiesi� to po³¹czenie, wywo³uj¹c dzwonkiem linii miejskiej
abonenta wewnêtrznego, który z tej us³ugi korzysta³.
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Uwaga: us³uga HOLD umo¿liwia �zawieszenie� tylko jednej (w danej
chwili) prowadzonej rozmowy z abonentem miejskim .

5.17 PRZEKAZANIE PO£¥CZENIAMIEJSKIEGO
NA INN¥ LINIÊ MIEJSK¥

Je�li rozmawiasz z abonentem miejskim (rozmowa wychodz¹ca lub
przychodz¹ca)mo¿esz po³¹czyæ tê rozmowê ( na swój koszt) z inn¹ lini¹miejsk¹
np. z telefonem komórkowym pracownika przebywaj¹cego poza firm¹.

� Rozmawiasz z abonentem miejskim
� Naci�nijFLASH
� Otrzymasz sygna³ kontynuacji
� Wybierz 82
� Rozmowa zosta³a �zawieszona� na czas okre�lony w programie DI 50
(patrz �Temporyzacje�)

� Wybierz inn¹ liniê miejsk¹ (np. 0 lub 81xx )
� Wybierz numer abonenta miejskiego (lub jak w przyk³adzie numer jego
telefonu komórkowego) i po jego zg³oszeniu siê

� Naci�nijFLASH
� Otrzymasz sygna³ kontynuacji
� Wybierz 83
� Otrzymasz sygna³ potwierdzenia
� Obie linie miejskie zosta³y �po³¹czone� na czas zadeklarowany w
programie DI 50 (patrz �Temporyzacje�).

Uwaga: Abonenci mog¹ deklarowany czas po³¹czenia przed³u¿yæ je¿eli
po us³yszeniu sygna³u ostrzegaj¹cego (trzy krótkie sygna³y) o koñcz¹cym
siê czasie po³¹czenia jeden z nich naci�nie * (gwiazdkê) na klawiaturze
swojego telefonu.
W przeciwnym razie 10 sekund po trzech sygna³ach ostrzegawczych
nast¹pi roz³¹czenie zestawionego po³¹czenia.
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5.18 ZWROTNE PO£¥CZENIE MIEJSKIE

Uwaga: Odblokowanie tej funkcji, mo¿e umo¿liwiæ osobom
nieuprawnionym (a znaj¹cym kod dostêpu do funkcji) zestawianie
po³¹czeñ miejskich na koszt w³a�ciciela centrali DCT 50.

Je�li chcesz rozmawiaæ np. z domu z abonentem miejskim (rozmowa
zamiejscowa) mo¿esz skorzystaæ z us³ugi, któr¹ realizuje centrala DCT 50.
Mo¿esz zadzwoniæ na numer miejski swojej centrali DCT 50 i po podaniu
kodu dostêpu po³¹czyæ siê (ju¿ na koszt firmy) z innym abonentem miejskim
(lub np. z telefonem komórkowym) i przeprowadziæ rozmowê.

� Wybierz numer miejski swojej centrali abonenckiej
� Po us³yszeniu zapowiedzi ( tryb DISA ) wybierz 0 oraz o�miocyfrowy
kod dostêpu

� Us³yszysz sygna³ zg³oszenia linii miejskiej (je�li funkcja jest dla ciebie
dostêpna) lub sygna³ zajêto�ci (je�li nie masz dostêpu do tej funkcji)

� Wybierz numer innego abonenta miejskiego
� Po³¹czenie zosta³o zestawione na czas okre�lony w programie DI 50
� 10 sekund przed up³ywem deklarowanego czasu po³¹czenia us³yszysz w
s³uchawce trzy krótkie sygna³y

� Je�li naci�niesz * (gwiazdkê) po³¹czenie zostanie przed³u¿one o czas
deklarowany w programie DI 50

� Je�li nie naci�niesz * (gwiazdki) 10 sekund po us³yszeniu trzech sygna³ów
ostrzegawczych po³¹czenie zostanie roz³¹czone

Uwaga: Uaktywnienie tej funkcji, okre�lenie kodu dostêpu oraz
deklaracjê czasu trwania po³¹czenia dokonuje instalator w programie DI
50.
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5.19 PRZEJÊCIEWYWO£ANIAKIEROWANEGO DO
INNEGOABONENTAWEWNÊTRZNEGO

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie.

� S³yszysz dzwonienie innego (ni¿ swój) aparatu
� Podnie� s³uchawkê, wybierz 7 - 1 xx - -
(gdzie xx � dwu lub trzycyfrowy numer abonenta)

� Przej¹³e� rozmowê, która by³a kierowana do innego abonenta
wewnêtrznego

W opisany wy¿ej sposób mo¿esz przechwytywaæ zarówno dzwonienie
z miasta, jak i po³¹czenia wewnêtrzne.

5.20 PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA INNY
APARATWEWNÊTRZNY

Funkcja umo¿liwia przeniesienie dzwonienia (kierowanego do dowolnego
abonenta wewnêtrznego), na aparat na innego abonenta wewnêtrznego.
Wybierz: 7 - 48 xx - -
gdzie: xx - numer aparatu, na który ma byæ przeniesione dzwonienie

kierowane do naszego aparatu.

Np. wybierz 7 � 48 200 - -

Wszystkie rozmowy kierowane do Twojego aparatu zostan¹ przeniesione na
aparat abonenta o numerze wewnêtrznym 200.

Kasowanie funkcji przeniesienia dzwonienia:

� Podnie� s³uchawkê swojego aparatu telefonicznego
� Wybierz 7 - 48 - -
� Od³ó¿ s³uchawkê
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lub

� Podnie� s³uchawkê swojego aparatu telefonicznego
� Wybierz 7 - 48 xx - -
(gdzie xx � dwu lub trzycyfrowy numer Twojego telefonu)

� Od³ó¿ s³uchawkê

5.21 PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA
WSKAZANY APARAT (�DZWOÑ TU�)

� Podnie� s³uchawkê innego (ni¿ swój) aparatu
� Wybierz 7 - 49 xx - -
(gdzie xx � Twój dwu lub trzycyfrowy numer telefonu)

� Centrala bêdzie ³¹czy³a rozmowy do Ciebie na aparat, który wskaza³e�

Kasowanie przeniesienia

�� Podnie� s³uchawkê swojego aparatu telefonicznego
�� Wybierz 7 - 49 xx - -
(gdzie xx � dwu lub trzycyfrowy numer Twojego telefonu)

�� Centrala bêdzie ³¹czy³a rozmowy do Ciebie na Twój aparat

5.22 WYWO£ANIE GRUPOWE

Je�li chcesz po³¹czyæ siê z jednym z kilku abonentów wewnêtrznych
o tych samych kompetencjach ( np. z jednym z wielu pracowników dzia³u
marketingu) mo¿esz skorzystaæ z us³ugi wywo³ania grupowego. W centrali
DCT 50 mo¿na utworzyæ dwie grupy abonentów wywo³ywanych grupowo
(jednym numerem wewnêtrznym). Do grupy mo¿na przydzieliæ max. siedmiu
abonentówwewnêtrznych.

Ten abonent z grupy, który pierwszy podniesie s³uchawkê, bêdzie rozmawia³
z abonentemwywo³uj¹cym.



PLATAN Sp. z o.o.

45

Numerwywo³ania grupowegomusi byæ z zakresu10 � 69 (przy numeracji
dwucyfrowej) lub 100 � 255 (przy numeracji trzycyfrowej).
Ka¿dy abonent grupymo¿e byæ równie¿wywo³ywany swym indywidualnym

numeremwewnêtrznym.

Uwaga: numer grupy jest numerem nadrzêdnym. Nie mo¿e byæ
taki sam jak numer u¿ywany przez abonenta wewnêtrznego.

5.23 WYWO£ANIE PRZEZ RADIOWÊZE£

Je�li chcesz przekazaæ krótki komunikat (do 20 sekund) wielu abonentom
wewnêtrznym, awTwojej firmie funkcjonuje radiowêze³, bêdzieszmóg³ zrobiæ
to wykorzystuj¹c do tego celu swój telefon.

W centrali DCT 50 mo¿na pod³¹czyæ wyj�cie sygna³u Audio do
wzmacniacza radiowêz³owego. Numer radiowêz³owymusi byæ z zakresu 10
� 69 (przy numeracji dwucyfrowej) lub 100 � 255 (przy numeracji
trzycyfrowej).

Po wybraniu numeru radiowêz³a przez abonenta wewnêtrznego centrala
zestawi po³¹czenie z radiowêz³em na czas 20-tu sekund.

Mo¿na wówczas przekazaæ komunikat przez radiowêze³. Po 20-tu
sekundach centrala roz³¹czy to po³¹czenie.

Uwaga: numer radiowêz³owy jest numerem nadrzêdnym. Nie
mo¿e byæ taki sam jak numer u¿ywany przez abonenta wewnêtrznego.
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5.24 US£UGA �BUDZENIE�

Okre�lenie �budzenie� jest umowne, gdy¿ realizuj¹c tê us³ugê centrala
mo¿e równie¿ �przypominaæ� o sprawie, któr¹ nale¿y za³atwiæ o okre�lonej
godzinie. Us³ugê mo¿na realizowaæ w dwóch trybach: jednorazowym i
codziennym. Tryby te mog¹ funkcjonowaæ niezale¿nie od siebie tzn. ten sam
u¿ytkownik mo¿ne korzystaæ z �budzenia� codziennego i jednokrotnego.

5.24.1. ZAMÓWIENIE BUDZENIA (JEDNOKROTNE)

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 731 - -
� Wybierz cztery cyfry okre�laj¹ce godzinê budzenia, np. 1445 - -,

oznaczaj¹ce godzinê 14:45

� Od³ó¿ s³uchawkê
� Ustawi³e� budzenie na godzinê 14:45

Ka¿de nastêpne zamówienie budzenia kasuje poprzednie zamówienie.

Ka¿dy abonent wewnêtrzny mo¿e ustawiæ dowoln¹ godzinê budzenia.

5.24.2. ZAMÓWIENIE BUDZENIA (CODZIENNE)

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 732 - -
� Wybierz cztery cyfry okre�laj¹ce godzinê budzenia, np. 0645 - -,

oznaczaj¹ce godzinê 06:45

� Od³ó¿ s³uchawkê
� Ustawi³e� budzenie na godzinê 06:45
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5.24.3. REALIZACJA BUDZENIA

� Telefon dzwoni (dzwonek alarmu)
� Podnie� s³uchawkê
� S³yszysz w s³uchawce melodiê
� Od³ó¿ s³uchawkê

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

Je¿eli funkcja budzenia jednokrotnego nie zostanie skasowana, po 24
godzinach aparat powtórzy dzwonienie.

5.24.4. KASOWANIE BUDZENIA

Funkcja powoduje kasowanie �budzenia� jednokrotnego i
codziennego.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 7 - 39 - -
� Od³ó¿ s³uchawkê
� Wcze�niej zaprogramowane budzenia zosta³y skasowane
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5.25 US£UGA �NIE PRZESZKADZAÆ�

W³¹czenie us³ugi �nie przeszkadzaæ� powoduje, ¿e dzwoni¹cy do Ciebie
w ci¹gu najbli¿szych 10 minut bêd¹ otrzymywaæ sygna³ nieosi¹galno�ci. Ty
natomiast mo¿esz bez przeszkód realizowaæ wszystkie po³¹czenia.

5.25.1. REALIZACJA US£UGI �NIE PRZESZKADZAÆ�

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 7 - 60 - -
� Od³ó¿ s³uchawkê
� W³¹czy³e� funkcjê �nie przeszkadzaæ�

5.25.2. ODWO£ANIE US£UGI �NIE PRZESZKADZAÆ�

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 7 - 61 - -
� Od³ó¿ s³uchawkê
� Odwo³a³e� us³ugê �nie przeszkadaæ�
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5.26 US£UGA �NIAÑKA�
(PODS£UCH POMIESZCZENIA)

W³¹czenie us³ugi �niañka� powoduje, ¿e z telefonumo¿na �skontrolowaæ�
co dzieje siê w innym pomieszczeniu.

� W pomieszczeniu, które chcesz kontrolowaæ podnie� s³uchawkê telefonu
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 7 - 47 - -
� W³¹czy³e� funkcjê �niañka�
� Po³ó¿ s³uchawkê obok aparatu

Je¿eli teraz z innego telefonu wewnêtrznego wybierzesz numer tego
aparatu, us³yszysz co dzieje siê w kontrolowanym pomieszczeniu.
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5.27 W£¥CZANIE / WY£¥CZANIE PRACYNOCNEJ

5.27.1. WCZE�NIEJSZE W£¥CZENIE TRYBU PRACY NOCNEJ

Funkcja s³u¿y do w³¹czania trybu pracy nocnej o innej ni¿ zaprogramo-
wana godzinie (programowanie godzin pracy nocnej opisane jest w instru-
kcji programowania centrali DCT 50).

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali
� Wybierz 7 - 42 - - je�li chcesz w³¹czyæ pracê nocn¹
� Centrala rozpoczyna tryb pracy nocnej
� Od³ó¿ s³uchawkê

Zakoñczenie trybu pracy nocnej nast¹pi o wcze�niej zaprogramowanej
godzinie.

5.27.2. WCZE�NIEJSZE WY£¥CZENIE TRYBU PRACY NOCNEJ

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali
� Wybierz 7- 43 - - je�li chcesz wy³¹czyæ pracê nocn¹
� Centrala koñczy tryb pracy nocnej
� Od³ó¿ s³uchawkê

Ponowne rozpoczêcie pracy nocnej nast¹pi o wcze�niej zaprogramowanej
godzinie.
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5.28 W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE PRACY
WEEKENDOWEJ

5.28.1. WCZE�NIEJSZE W£¥CZENIE TRYBU PRACY

WEEKENDOWEJ

Funkcja s³u¿y do w³¹czania trybu pracy weekendowej w dni inne ni¿
zaprogramowane.

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali
� Wybierz 7-44 - - je�li chcesz w³¹czyæ pracê weekendow¹
� Centrala rozpoczyna tryb pracy weekendowej

Tryb pracy weekendowej mo¿na zakoñczyæ �rêcznie� (patrz punkt
�Wcze�niejsze wy³¹czenie trybu pracy weekendowej� lub tryb ten
wy³¹czy siê automatycznie z koñcem weekendu.

5.28.2. WCZE�NIEJSZE WY£¥CZENIE TRYBU PRACY
WEEKENDOWEJ

Abonent musi posiadaæ odpowiednie uprawnienie.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali
� Wybierz 7-45 - - je�li 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.
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5.29 REGULACJAG£O�NO�CI DZWONIENIA
APARATU TELEFONICZNEGO

Funkcja s³u¿y do sprawdzenia nagranej zapowiedzi s³ownej oraz do
samodzielnego regulowania g³o�no�ci aparatu telefonicznego w przypadku,
gdy telefon dzwoni za cicho lub za g³o�no.

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali telefonicznej
� Wybierz 741x - -

gdzie x okre�la �ród³o d�wiêku które us³yszymy w momencie
podniesienia s³uchawki

- x=1 zapowied� 1
- x=2 zapowied� 2
- x=3 zapowied� 3
- x=4 zapowied� 4
- x=5 melodia 1
- x=6 melodia 2
- x=7 sygna³ zwrotny dzwonienia
- x=8 zewnêtrzne �ród³o sygna³u audio ( ext. Audio )

� Od³ó¿ s³uchawkê
� Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem przywo³ania
� Zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi aparatu telefonicznego ustaw odpowiednio
g³o�no�æ sygna³u dzwonienia

� Podnie� s³uchawkê; s³yszysz melodiê lub zapowied� s³own¹ - w zale¿no�ci
od wybranej funkcji

� Od³ó¿ s³uchawkê

Aparat telefoniczny bêdzie dzwoniæ ok. 10 s
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5.30 SPRAWDZENIE ZAPOWIEDZI S£OWNEJ
NAGRANEJ PRZEZ U¯YTKOWNIKA

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

� Podnie� s³uchawkê
� Otrzymasz sygna³ zg³oszenia centrali
� Wybierz 7-41x

gdzie x to numer zapowiedzi
x=1 zapowied� 1
x=2 zapowied� 2
x=3 zapowied� 3
x=4 zapowied� 4

� Telefon zadzwoni dzwonkiem przywo³ania

Mo¿esz wys³uchaæ nagran¹ wcze�niej zapowied�.
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6. SKRÓCONYWYKAZ FUNKCJI

6.1 FUNKCJE STANDARDOWE

0 - (str.67) wybranie miasta,
0 sygna³ zajêto�ci 0 - - - (str.75) zamówienie dostêpu do linii miejskiej,
10 � 69 lub 100 - 699 - (str.66) wybranie numeru abonenta wewnêtrznego,

3 - - - (str.79) oferowanie po³aczenia miejskiego,

xx syg. zajêto�ci 0 - - - (str.75) zamówienie po³¹czenia z
abonentem

wewnêtrznym xx
7 4 1 x � - (str.93) regulacja dzwonka,(�x�- numer zapowiedzi

s³ownej lub melodii)
7 4 2- - - (str.91) w³¹czenie pracy nocnej,
7 4 3 - - - (str.91) wy³¹czenie pracy nocnej,

7 4 4 - - - (str.92) w³¹czenie pracy weekendowej,

7 4 5 - - - (str.92) wy³¹czenie pracy weekendowej,

7 4 7 - - - (str.90) pods³uch pomieszczenia,

7 � 48 �TEL� - - - (str.84) przeniesienie dzwonienia,
7 � 49 �TEL� - - - (str.85) przeniesienie dzwonienia (�dzwoñ
tu�),
7 6 4 - - - (str.50) otwarcie wszystkich rygli bramofonów
7 - 1 �TEL� - - - (str.84) przechwycenie dzwonienia ,
7 -3 1 �hh� �mm�- - - (str.87) ustawienie �budzenia�,
7 - 3 2 - - - (str.87) zamówienie �budzenia� (codziennie),
7 - 3 9 - - - (str.88) kasowanie �budzenia�,
7 - 6 0 - - - (str.89) �nie przeszkadzaæ�,
7 - 6 1 - - - (str.89) odwo³anie funkcji �nie przeszkadzaæ�,
7 - 7 xxx kkkk - (str.74) po³¹czenie z pominiêciem blokady,
7 - 8 1xxxx - (str.73) zablokowanie aparatu dla po³.
miejskich
7 - 8 0 xxxx - (str.74) odblokowanie aparatu dla po³. miejskich
7 - 8 5 xxxx yyyy - (str.74) zmiana kodu blokady
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8 1 x x - (str.68) rozmowa zewnêtrzna przez liniê �xx�,

FLASH 8 2 - - - (str.81) hold � �zawieszenie�linii miejskiej,

FLASH 8 3 - - - (str.82) przekazanie po³¹czenia na inn¹ liniê
miejsk¹,

FLASH 8 5 - - - (str.80) konferencja z lini¹ miejsk¹,

9 0 - - - (str.77) powtórzenie ostatnio wybranego numeru
9 1 xx - (str.77) po³aczenie z numerem skróconym,

9 2 - - - (str.78) po³¹czenie z ostatnim numerem,

9 4 xxxxx - - - (str.78) po³¹czenie z numerem xxxxx,

997,998,999 - (str.72) po³¹czenie bez wybierania � 0 �

6.2 OBS£UGAWY�WIETLACZA

7 - 500 - - - (str.60) wy�wietlacz standardowy,
7 - 501 - - - (str.61) stan zajêcia linii 01 do 08,
7 - 503 - - - (str.61) stan zajêcia LM,
7 - 504 - - - (str.62) stan zajêcia ab. wewnêtrznych
7 - 505 - - - (str.62) stan zajêcia linii miejskich i ab. wewnêtrznych
7 - 507 - - - (str.63) dane o kartach elektroniki i wersjach programów,

7 - 508 - - - (str.63) stan zajêcia zacisków,

7 - 510 xx - - - (str.64) ostatnia rozmowa z linii miejskiej xx,

7 - 511 xxx - - - (str.65) informacja o rozmowie miejskiej abonenta xxx,

6.3 FUNKCJE DOSTÊPNEWTRYBIE
PROGRAMOWANIA

7 � 08-XXXXXXXX - - - (str.55) tryb programowania, kod 8-cyfrowy,
29-X - (str.56) nagrywanie zapowiedzi s³ownej
60 � HH MM SS - (str.59) ustawianie czasu
61 - RR MM DD T - (str.59) ustawianie daty
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Kod centrali

PLATAN Sp. z o.o.
81-850 SOPOT , ul.3 Maja 54

tel. (0-58) 551-28-27 , fax (0-58)551-10-82
e-mail: platan@platan.pl.


