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1. Bevezetés
Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy  a PAX termékcsalád új tagjának, a PAX-106/206 
alközpontnak egyre szélesebb felhasználói táborába lépett. A központ tervezésénél figyelembe 
vettük a felhasználói igényeket, és igyekeztünk a központot rugalmassá tenni, ami azt jelenti, 
hogy a programozható paraméterek száma, szintje egyre bővül. Ezért minden esetben érdemes a 
kézikönyvet alaposan tanulmányozni. Ha eljutott arra a szintre, hogy a központ programlépéseit 
már kívülről tudja, akkor az újdonságokra figyeljen oda, melyet a szoftver verziószáma jelez. 
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a PAX 106 ill. a PAX 206 OFFICE LINE központok 
programozása megegyezik, ezért ugyanaz a kézikönyv, ill. programozási táblázat. 
Természetesen ahol a programozás két fővonalra utal, ott a PAX-106 -nál csak az első fővonal 
értelmezendő.

Amennyiben a központ használata, programozása során hasznos észrevétele van,
megköszönjük ha tudatja a gyártóval. 

A telepítési kézikönyv több fejezetre oszlik, melynek két legfontosabb része a telepítés és 
a programozás. A telepítés leírásánál összegyüjtöttük több központ telepítési tapasztalatait, 
problémáit melyek a gyakorlatban felmerültek. Ezért javasoljuk, hogy a telepítésnél vegyék 
komolyan a leírtakat, ezzel nagyon sok bosszúságtól kímélik meg magukat, időt és pénzt 
takarítanak meg.

A központ nemzetközileg is elismert, több országban bevizsgálták, ill. bevizsgálásuk 
folyamatban van. A PAX 106 ill. 206 HIF engedéllyel rendelkezik.

2. Telepítés
a telepítés helyének megválasztása
A központ helyének megválasztásánál vegye figyelembe az alábbi szempontokat:
a központot csak beltérben szabad elhelyezni 
a berendezést nem szabad közvetlen napsütésnek vagy erős hőhatásnak kitenni
a környezeti hőmérséklet 10-40 °C között, a relatív páratartalom 15-90 % között lehet (normál 
irodai környezet)
elegendő helyet kell hagyni a központ körül a megfelelő szellőzés és a szerelhetőség érdekében
ha van rá mód, akkor a központot a padlószinttől kb. 150-160 cm magasságba célszerű 
elhelyezni a kényelmes szerelhetőséghez
a berendezést stabil, függőleges, vibrációmentes felületre (falra, állványra) kell szerelni
a központ a fővonalak kiépített végpontjainak közelében legyen
a közelben (1,5 méteren belül) legyen hálózati csatlakozó a központ táplálásához

kábelezés kialakítása
A központhoz a fővonalak, mellékek és a kaputelefon kültéri egysége szabványos  RJ 
csatlakozókkal csatlakoztathatók. Ez a csatlakozási mód a kisebb hálózatoknál meghatározza a 
kábel típusát, azaz olyan kétvezetékes, vezetékenként sokeres lapos kábel használható, melyre 
ez az RJ csatlakozó dugó rányomva biztonságos kötést ad. Figyelem! Tömör vezetékre (mint 
pl. “kárpit” vezeték) RJ csatklakozót ne használjon, ez nem szolgáltat biztonságos kötést, 
sok bosszúság forrása lehet.
Hosszabb vezetékezési igény esetén a mellékekhez vezető kábelezés kiépítésénél használjunk 
kéteres, lapos vezetéket csavart érpárú rézhuzalt. A mellékhez vezető érpár ellenállása legfeljebb 
1450 ohm lehet (ez 0,5 mm átmérőjű rézhuzal esetében kb. 250 méter távolságot jelent). Ilyenkor 
a központ közelében alakítson ki egy rendezőt, melybe a kéteres vezetéket csatlakoztatja (idáig 
lehet tömör vezeték is), majd a rendező és a központ között a fentebb leírt RJ csatlakozós 
kábelezés kell megvalósítani.  (Lásd Függelék 1., 2. ábrák)
A kábeleket ne vezessük párhuzamosan 220 V-os vagy nagyobb feszültségű hálózati 
kábelekkel, számítógép-hálózatok, riasztórendszerek és más hasonló rendszerek 
kábeleivel, amelyek zavart okozhatnak. Ha nem lehet elkerülni a kábelek párhuzamos 
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vezetését, akkor igyekezzünk minél nagyobb, de legalább 30 cm távolságot tartani a zavart 
okozó kábelektől, és szükség esetén használjunk árnyékolt kábelt.
Ha a mellékek kábelezése már ki van építve, akkor ellenőrizzük az előbbi feltételeket, és ha 
szükséges, akkor módosítsuk a kábelezést. A fővonalak és a mellékek vezetékeit a későbbi 
azonosíthatóság érdekében jelöljük meg (kapcsolási szám, mellék száma vagy megnevezése).

A központhoz kapcsolható eszközök kiválasztása
A központ mellékeire bármilyen szabványos, kéthuzalos, analóg készülék (telefon, fax, 
üzenetrögzítő, modem) kapcsolható. Mivel a  mellékeken hívást kezdeményezni csak TONE 
üzemmódú készülékekkel lehet, ezért célszerű ilyen készülékeket használni, illetve az 
átkapcsolható készülékeken a TONE tárcsázási módot beállítani.
Egy mellékállomásra párhuzamosan két készülék (például két telefon, vagy egy telefon és egy 
fax berendezés) köthető.
Magával a központtal ne csatlakoztassunk párhuzamosan semmilyen készüléket.
A mellékre kapcsolni kívánt berendezés kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a készülék ne csak a 
fővonali paramétereket tudja, hanem képes legyen alközponti vonalakon is működni. Vannak 
olyan készülékek, melyek működtetéséhez 48 V-os vonali feszültség elengedhetetlenül 
szükséges, ill. vannak olyan készülékek, melyek az 50 Hz-es csengető jelet nem érzékelik. Ilyen 
készülékek a legtöbb alközpont alatt nem üzemeltethetők. Modem kiválasztás esetén is ügyeljen 
arra, hogy a modem a magyar szabványnak megfelelő legyen, a vételi érzékenység 
programozható legyen. Adatátviteli sebesség központon keresztül 14,4 kbit/sec. garantált, 
jóminőségű fővonal esetén.

Felszerelés és bekötés
A  PAX 106/2O6  központ  a  hátalján  található  két , kulcslyuk  alakú  lyuk  segítségével  
rögzíthető  a  kiválasztott  felületre . A  felszereléshez  a  fal  vagy  állvány  anyaga  szerint  
megválasztott  műanyag  tiplivel , vagy  más  módon  csavarjunk  fel  két  csavart  egymástól  
1OO mm  távolságra  úgy , hogy  a  fejük  kb.  3mm-re  kiálljon  a  felület  síkjától . A  félgömbfejű  
vagy  hengerfejű  csavar  szárának  átmérője  4-4,5mm , a  fej  átmérője  8-9mm  legyen . A  két  
lyuk  kifúrásához  a  mellékelt  sablon  segítségére  lehet . Akasszuk  fel  a  készüléket  a  
kulcslyuk  alakú  lyukakon  keresztül  ezekre  a  csavarokra . Ellenőrizzük , hogy  a  készülék  
megfelelően  rögzítve  van-e , ha  szükséges , akkor  állítsunk  a  rögzítő  csavarokon .
A  központ  a  hálózat-kimaradás  után  sem  felejti  el  a  beprogramozott  paramétereket , ezért , 
ha  tudja , hogy  milyen  paraméterek  beállítására  lesz  szüksége , akkor  akár  asztalon  előre  
fel  lehet  programozni , ha  rendelkezésre  áll  a  közelben  egy  22O V-os  hálózati  csatlakozás  
és  egy  TONE  üzemben  használható  telefonkészülék. 
A  telefonkészüléket  az 1-es  mellékre csatlakoztatva a központ  programozható  anélkül, hogy a 
fedelet levenné. A  központ programozási üzemmódjába ún.  "password"-del léphetünk be. 
Amennyiben  azonban elfelejtette a belépés kódját, akkor vegye le a központ  fedelét, és belül  
egy "switch"  kapcsoló átkapcsolásával  ugyancsak  szerviz üzembe tud lépni, és  átírhatja a 
belépési kódot is. Fontos, hogy ez  utóbbi  esetben a  programozás  befejeztével  a  
programkapcsolót  vissza  kell  állítani. A  fedél leszerelése után a panelon látható egy 
hétszegmenses kijelző [ami  főleg  gyári üzembe helyezésnél a gyártónak ad információt]. A 
kijelző segítségével lekérdezheti a beállított pontos időt, illetve egy szoftver reszet után sorban 
egymás utáni  számok kijelzésével a használt szoftver verziószámát írja ki. A telepítésnél vegye  
figyelembe, hogy hálózat-kimaradás esetén az 1-es fővonal közvetlenül az 1-es  mellékre, míg a 
2-es fővonal a 2-es mellékre kerül. Ilyenkor ez a két mellék úgy  használható, mintha nem  lenne  
központ, azaz a kézibeszélő felemelésekor  közvetlenül fővonalat kap. A  hálózati  feszültség  
visszaérkezését  követően  a  készülék  POWER LED diódája sűrűn villog, jelezve, hogy hálózat-
kimaradás volt, a  belső órát újra kell állítani. Ha  a központ telepítésével egyidejűleg SZEZÁM  
kaputelefon (1 vagy több nyomógombos)  és kapunyitó egységet is telepítünk, akkor kössük be a 
kaputelefon  vezetékeit is az alábbiak szerint. 
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A központhoz kapunyitó egység is csatlakoztatható. Ha 24 V-os kapunyitó relét használ, akkor a 
központban található J1 jumpert a rajz szerinti módon az 1-2 potot köti össze, ha azonban 
kontaktusra van szüksége a kapunyitáshoz, akkor a J1 jumperrel a 2-3 pontokat kell összekötni.

Még egyszer ellenőrizzük le a bekötéseket, majd a hálózati csatlakozó bedugásával helyezzük 
feszültség alá a központot. Ekkor a két fővonal és a mellékek LED-jei világítanak, míg a többi 
LED sötét marad. Néhány másodperc múlva a fővonalak majd a mellékek LED-jei sorban 
kialszanak, és egy “fénypont” kétszeri “körbefutása” után a POWER LED felvillan, majd elkezd 
villogni, ami azt jelzi, hogy a pontos idő nincs beállítva.
A központ ekkor üzemkész.
Az egyes mellékeken ellenőrizzük le sorra az elemi funkciókat: 

- a kézibeszélő felemelésekor van-e belső tárcsahang
- a "0" tárcsázása után van-e külső tárcsahang
- a melléket egy másik mellékről tárcsázva csenget-e a mellék

Ha az ellenőrzés során hibát találunk, akkor ellenőrizzük le a bekötéseket, a kábelezést, a 
készülékeket és a programozott beállításokat. Ha a hiba továbbra is fennáll, tekintse át a 
HIBAELHÁRÍTÁS című fejezetet, illetve szükség esetén konzultáljon a műszaki ügyekben jártas 
területi illetékessel.
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3. Jellemzők/szolgáltatások
3.1 Általános jellemzők

fővonalak száma 1 (PAX-106) ill. 2 (PAX-206)
mellékek száma 6 

beszédutak száma 3 + 1 kaputelefon
kaputelefon SZEZÁM (opció)

OGM és beválasztás alapkiépítésben
telefon/fax szétválasztás alapkiépítésben

tárcsázási mód a fővonalon TONE vagy PULSE (programozható)
tárcsázási mód a mellékeken TONE

kimenő flash programozható 100, 300 és 600 msec

3.1.1. Programozás

programozás módja mellékről, normál készülékkel, DTMF 
kódokkal 

program tárolása EEPROM
feléledési idő bekapcsolás után max. 3 sec

OGM1 időtartam 13 sec
OGM2 időtartam 7 sec

3.1.2. Elektromos adatok

tápfeszültség 220–240 V, 50 Hz
teljesítményfelvétel 7-30 W

fővonali impedancia 600 
mellékoldali impedancia 600 

mellékoldali érpár ellenállása max. 1450 
mellékoldali telefon ellenállása max. 400 

HANGOK ÉS IDŐZÍTÉSEK:
belső tárcsahang frekvencia 425 Hz ± 50 Hz

tárcsahang periódus folyamatos
foglalthang periódus 0,3 sec jel, 0,3 sec szünet, ismétlődő

programozáskor kódra vár folyamatos
programkód elfogadva 0,03 sec jel, 0,03 sec szünet, 0,4 sec hosszan

hibás programkód 0,1 sec jel, 0,1 sec szünet, 1,2 sec hosszan

CSENGETÉSEK:
Csengető feszültség 52 V ± 5 Vpp, 50 Hz

belső hívás csengetési periódus 0,4 sec jel, 0,2 sec szünet, 0,4 sec jel, 3 sec 
szünet, ismétlődő

kaputelefon csengetési periódus

3.1.3. Csatlakozások

fővonalak RJ11
mellékek RJ11
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kaputelefon sorkapocs
külső zeneforrás jack (mono)

3.1.4. Méretek

szélesség 155 mm
magasság 240 mm

mélység 55 mm
tömeg 2 kg

3.1.5. Környezet

hőmérséklet 10-50 °C
relatív páratartalom 0-80 %

3.2  Működési jellemzők

3.2.1. Központ jellemzők

A PAX 106/206 központ  1 / 2 fővonal és 6 mellék kezelésére alkalmas kisközpont. A 
központhoz opcionálisan egy SESAME kaputelefon csatlakoztatható. A központ 
egyidejűleg 3 beszédút kapcsolására képes fővonal és mellék, illetve mellék és mellék 
között, valamint ezeken felül 1 beszédutat képes kapcsolni a kaputelefon és egy 
mellék között.

programozhatóság 
A központ normál telefonkészülékről DTMF kódokkal programozható. A programozott 
paraméterek értékei EEPROM memóriában tárolódnak, tápfeszültség kimaradása 
esetén ezen értékek megőrződnek.

vészkapcsolás
Áramszünet esetén a két fővonal közvetlenül az első két mellékkel van összekötve, 
így ez a két mellék továbbra is használható kimenő hívások fogadására és 
kezdeményezésére.

készülék típus
A központ mellékeire bármilyen szabványos, kéthuzalos, analóg készülék (telefon, 
fax, üzenetrögzítő, modem) kapcsolható. A mellékeken hívást kezdeményezni csak 
TONE üzemmódú készülékekkel lehet.

hívószám
A mellékek egyszámjegyű hívószámokkal (1...6) érhetők el. A központra opcionálisan 
köthető kaputelefon, mely a mellékekhez hasonlóan egyszámjegyű hívószámmal (7) 
kezelhető.

általános hívás
Általános hívással egyszerre több mellék is csengethető. Az általános híváskor 
csöngető mellékek száma programozással állíthatók be.

belső óra
A központ rendelkezik egy belső órával, melyet üzembe helyezéskor, illetve hálózat-
kimaradáskor be kell állítani. Hálózat-kimaradás után a Power LED sűrű villogása 
hívja fel a figyelmet az óra beállításának szükségességére.

belső óra beállítás
A belső óra által mutatott idő lekérdezhető és beállítható programból, szerviz 
üzemmódban. A doboz fedelét levéve egy 7 szegmenses kijelző látható, melynek 
segítségével tudja a pontos időt lekérdezni. A kijelzőn egymás után mutatja az órát ill 
a percet 2-2 digittel (részletesen lásd a 4.3 pont alatt, a paraméterek programozása 
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című fejezetben).

nappali/éjszakai üzemmód
A központ programozásakor egyes szolgáltatásoknál lehetőség van eltérő jellemzők 
beállítására nappali és éjszakai üzemmód esetére. A két napszakban különböző lehet 
a fővonal híváskezelése (beválasztással vagy anélkül), a fővonali hozzáférés-
korlátozás és a mellékek híváskorlátozása, valamint más melléken vagy mellékeken 
csengethetnek a külső vonalról vagy a kaputelefonról érkező hívások.

A nappali és éjszakai üzemmódok közötti váltás történhet a központ belső órája 
alapján programozottan, vagy kezelővel manuálisan.

hívástartás alatt zene (belső/külső)
Hívás átadása alatt a külső hívó várakoztató zenét hall. A zene forrása a központba 
épített áramkör vagy a központhoz csatlakoztatható külső forrás (magnó, rádió, stb.) 
lehet. 

bekopogás
Amennyiben a bejövő hívásnál a megcsengetendő mellék(ek) foglalt(ak), egy 
beérkező hívás során, a hívó fél nem foglaltsági hangot fog hallani, hanem csengetési 
visszhangot, ha a központot úgy programozzuk, hogy a mellék(ek)en bekopogás 
legyen hallható. A foglalt mellék(ek) ilyenkor beszédállapot közben is tudomást 
szereznek a beérkező hívásról. A bekopogás csak akkor hallható, ha minden, a 
bejövő hívás esetén csengetésre programozott mellék foglalt. Programozással a 
bekopogás bármikor megszüntethető.

3.2.2. Fővonali jellemzők

tárcsázási mód
A központ a fővonalon TONE és PULSE üzemben is tud tárcsázni. A fővonalon 
beállított tárcsázási mód független a mellékeken használt tárcsázási módtól.

tárcsázási szabvány
PULSE módban kétféle szabványos (33/67 és 40/60) jel/szünet arány programozható. 

programozható kimenő FLASH
Főközponti szolgáltatások eléréséhez a kimenő vonalakon a központ programozható 
időtartamú megszakítást (FLASH-t) képes generálni. A megszakítás ideje 100, 300 és 
600 msec értékre állítható.

DISA közvetlen beválasztás két kimenő üzenettel (PAX-106 -nál opció)
A bejövő hívások kezelése szempontjából a központnak négy üzemmódja van. A 
négy üzemmódból a PAX-206 -nál a két fővonalra külön-külön programozható. 
Normál üzemmódban a bejövő hívások a programozáskor beállított mellékeken 
csengetnek. DIALOG és DIALOG/SWITCH üzemmódban a hívót előre felvett kimenő 
üzenet (OGM - Outgoing Message) fogadja, és a hívónak lehetősége van közvetlen 
beválasztásra. Ha a hívó nem él a beválasztás lehetőségével, akkor a központ a 
hívást egy (vagy több előre beprogramozott)  mellékére kapcsolja. 

A kimenő üzeneteket az 1-es mellékről lehet bármikor felvenni, illetve módosítani (a 
#5 ill. #6 kódokkal, és visszahallgatni a #8 ill. a #9 kódokkal).

telefon/fax szétválasztás
A PAX alközpont automatikus faxhívás érkezése esetén FAX és DIALOG/SWITCH 
üzemmódokban. Ilyen esetekben a PAX a hívást az előre beprogramozott fax 
mellék(ek)re irányítja.

3.2.3. Mellékvonali jellemzők
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késleltetett forró drót

A központba beprogramozható egy olyan szolgáltatás, hogy ha valamelyik melléken 
felveszik a kézibeszélőt és 3 mp.-ig nem tárcsáz semmit, akkor a beprogramozott 
mellék(ek) fog(nak) csöngeni. A forró drótok száma nincs korlátozva.

hívás átadása
Fővonali hívást át lehet adni egy másik mellékre. A hívás átadása történhet 
bejelentéssel (megvárjuk, míg a hívott mellék felveszi a hívást), vagy bejelentés nélkül 
(a mellék meghívása után azonnal letesszük a kézibeszélőt, nem várjuk meg, hogy a 
mellék válaszol-e a hívásra).

hívás átvétele
A fővonalról egy adott mellékre érkező bejövő hívást csengetés közben át lehet venni 
egy másik, nem csengető mellékről is.

hívás átirányítása
A fővonalról egy adott mellékre érkező bejövő hívásokat előzetesen át lehet irányítani 
egy másik mellékre. Az átirányított hívás mindkét melléken csenget.

fővonali hozzáférés
A  mellékek fővonali hozzáférése programozható, PAX-206-nál a két főnalra külön-
külön.

első szabad vagy meghatározott fővonal választás (PAX 206-nál)
A központ az első szabad fővonalat köti össze a kimenő hívást kezdeményező 
mellékkel, ha a nulla (0) gomb megnyomásával kérte a fővonalat. A mellékről azonban 
megválasztható az is, hogy a kimenő hívás melyik fővonalat használja (81 ill a 82 
kódok használatával).

híváskorlátozási csoportok / mellékek híváskorlátozása
Híváskorlátozás hívószámok csoportjaira is beállítható. Az első 4 hívószám alapján 
8 különböző csoport képezhető. A csoportok a híváskorlátozás különböző szintjeit 
jelentik. Egyik programlépésben megadhatók a szintek jelentése, egy következő 
programlépésben  szintekhez rendelhetők a mellékek. 

kimenő üzenetek felvétele/lejátszása
A kimenő üzenetek az 1. mellékről bármikor meghallgathatóak és módosíthatóak.

3.2.4. Kaputelfon/kültéri egység

A központ DPH csatlakozójához egy egy-, vagy többnyomógombos SZEZÁM 
kaputelefon kültéri egység csatlakoztatható. A kaputelefon és telefonok közötti 
illesztést (adaptert) a központ tartalmazza, így a kaputelefon használata nem vesz el 
melléket. A kültéri egység  3 vezetékkel kapcsolódik a központhoz. Kapunyitás esetén 
újabb két vezeték szükséges. Részletes bekötés a INSTALLÁCIÓ fejezetben található 
(2. ábra). A kültéri egység nyomógombjának megnyomása után a beprogramozott 
mellék(ek) cseng(enek).

3.3 Szolgáltatások

- belső hívás (kezdeményezés, fogadás)
- külső hívás (kezdeményezés, fogadás)
- általános hívás
- hívás átadása (mellék rátárcsázással, vagy Flash-sel)
- hívás átvétele
- hívás átirányítása
- kimenő üzenetek és beválasztás
- fax kezelése
- éjszakai/nappali üzemmód
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- programozható belső FLASH (100/300/600/100-900)
- külső vonali FLASH
- opciók
- forródrót
- késleltetett csengetés adott melléken
- kaputelefon/kapunyitás
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Mellékekről elérhető funkciók rövid összefoglalása.

0 Szabad fővonal hívása
1 1. mellék hívása
2 2. mellék hívása
3 3. mellék hívása
4 4. mellék hívása
5 5. mellék hívása
6 6. mellék hívása
7 Kaputelefon hívása
80 Fővonali bejövő hívás elkapása
81 1. fővonal dedikált (célzott) hívása
82 2. fővonal dedikált (célzott) hívása
#1 Nappali (day) üzemmódba állítja a telefonközpontot
#2 Esti (night) üzemmód állítja a telefonközpontot
#3 Általános hívás, (a szerviz üzemmódban előre beállított 

melléket hívja)
#40 Fővonali hívásátirányítás törlése

(arról a mellékről törli, ahol tárcsázták), (R)1
#4M Fővonali hívásátirányítás a M mellékre 

(bejövő híváskor, az átirányító melléken és az ’M’ melléken 
is fog csengetni a hívás)

#5 1. üdvözlő üzenet felmondása (a kagyló lerakásáig tart), 
(R)2

#6 2. üdvözlő üzenet felmondása (a kagyló lerakásáig tart), 
(R)2

#7 Kapunyitás (bármelyik mellékről tárcsázható)
#8 1. üdvözlő üzenet meghallgatása, (R)2
#9 2. üdvözlő üzenet meghallgatása, (R)2
##* Késleltetett csengetési mód a melléken (5 csengetés után 

kezd a mellék csengeni
##JJJJ Belépés a szerviz üzemmódba, (R)2, (R)3
### “Ki vagyok én?” (ezt a kódot tárcsázva, visszakapjuk 

hangjelekkel a saját mellékünk telefonszámát)
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Beszélgetés alatt elérhető funkciók, 
HOSSZÚ GOMBNYOMÁSOS

használat esetén.

Hosszú mellék-
szám 

Hívás átadása másik mellékre, ha lehetséges, (R)4 
bejövő hívás esetén. 

Hosszú # Fővonali kimenő flash generálása, fővonali 
szolgáltatások eléréséhez, bejövő hívás esetén. 

Hosszú 0, és 
mellékszám 

Hívás átadás másik mellékre, ha lehetséges, (R)4 kimenő 
hívás esetén. (R)6

Hosszú 0, és # Fővonali kimenő flash generálása, fővonali 
szolgáltatások eléréséhez, kimenő hívás esetén. (R)6

Beszélgetés alatt elérhető funkciók, FLASH használat esetén.

FLASH és 
mellékszám

Hívás átadása másik mellékre, ha lehetséges. (R)4

FLASH + # + 
FLASH

Fővonali kimenő flash generálása, fővonali 
szolgáltatások eléréséhez.(A második flash a fővonal 
visszavételéhez szükséges.)

FLASH 
várakozás
FLASH

Egyszerű várakoztatás üzemmód, (hold) a flash 
használatával.

Megjegyzések:
(R)1: A központ minden újraindításakor az összes melléken beállítódik.
(R)2: Csak az 1. mellékről használható.
(R)3: JJJJ (jelszó) alapértelmezése, (amíg nem változtatjuk meg szerviz üzemmódban): 1234
(R)4: Amennyiben a kért művelet (átadás) nem teljesíthető 

(pl. a mellék, ahova át akarunk adni foglalt),
1. Hosszú gombnyomásos átadásnál, kb. 2 másodperc hosszú foglalthangot hallunk, a 

foglalthang megszűnése után a visszakerül a fővonalon várakozó partner.
2. FLASH esetén:

Foglalthangot kapunk kb. 2 másodperc hosszan, ezután egy újabb FLASH 
gombnyomással vehetjük vissza a várakozó hívást,

(R)5: a művelet után a kijelzőről leolvasható a telefonközpont verziószáma,
(R)6: A hosszú nulla után 5 másodpercen belül meg kell nyomni a kívánt gombot, különben a 0 

az érvényét veszti.
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4. Rendszer programozás
A központ az 1. mellékről normál telefonkészülékkel DTMF kódokkal programozható. A 
programozáshoz először programozás (szerviz) módba kell állítani a központot. Programozás 
közben a központ hívások kezelésére nem használható, a mellékeken ilyenkor zene hallható. 
Nem kapcsolható át a központ programozás módba, amíg valamennyi melléken a kézibeszélő 
nincs a helyére téve.

4.1 Belépés szerviz módba

belépés programozás módba ##P

ahol a P egy négyjegyű szám, alapértelmezésben: 1234.
Programozás módba kétféle módon állítható a központ:
 az 1. mellékről szervizkóddal
 a központ belsejében található szervizkapcsoló átkapcsolásával

A szervizkód egy négyjegyű szám, a gyári alapérték "1234". A szervizkód bármikor 
megváltoztatható. Szervizkapcsolóval akkor is lehetőség van a központnak programozás módba 
való állítására, ha nem ismerjük a szervizkódot.
Szerviz kóddal programozás módba történő átkapcsoláshoz az 1. melléken emelje fel a 
kézibeszélőt, majd a tárcsahang megjelenését követően kétszer egymás után nyomja meg a “#” 
billentyűt, majd a szerviz kód számjegyeinek megfelelő billentyűket. A kód bevitele után a központ 
előlapján kigyullad a sárga színű SERV feliratú LED. A készülék ekkor programozás (szerviz) 
módban van. Ha szerviz kóddal állította programozás módba a központot, akkor a programozást 
a "*" billentyű lenyomásával kell befejezni.
Szervizkapcsolóval programozás módba történő átkapcsoláshoz távolítsa el a készülék előlapján 
levő mindkét csavart egy kereszthornyos csavarhúzó segítségével, és vegye le az előlapot. 
Kapcsolja át a SERV feliratú szervizkapcsolót ON állásba, ekkor a központ előlapján kigyullad a 
sárga színű SERV feliratú LED. A készülék ekkor programozás (szerviz) módban van. Ha 
szervizkapcsolóval állította programozás módba a központot, akkor a programozást a 
szervizkapcsoló visszakapcsolásával kell befejezni. A programozás befejezése után szerelje 
vissza az előlapot.
Programozás közben belső tárcsahang jelzi, ha a központ újabb programkód megadására vár. Az 
első kódbillentyű leütése után a belső tárcsahang megszűnik. A programkóddal megadott 
parancs elfogadása esetén egy rövid ideig tartó gyors szaggatott hang hallható. Hibás kód 
esetén néhány másodpercig tartó, a foglaltsági hanghoz hasonló, de annál gyorsabb ütemű hang
jelzi a hibát.
Függetlenül attól, hogy milyen módon lépett programozás módba, a programozás befejezését 
követően (a "S" billentyű lenyomása vagy a szervizkapcsoló visszakapcsolása után) a két fővonal 
és a mellékek LED-jei kigyulladnak, míg a többi LED sötét marad. Néhány másodperc múlva a 
fővonalak majd a mellékek LED-jei sorban kialszanak, és a POWER LED ismét világít. A központ 
ekkor újra üzemkész.

4.2 Szervízkód megváltoztatása

szervizkód megváltoztatása 9P#
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Ahol a P az újonnan választott négyjegyű szervíz kódszó, amellyel a későbbiekben be tud lépni 
programozási üzemmódba.

A programozás (szerviz) módba való kapcsoláshoz használható szervizkód bármikor 
megváltoztatható.
A szervizkód megváltoztatásához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang 
megjelenését követően nyomja meg a “9” billentyűt, majd az új szervizkód számjegyeinek 
megfelelő billentyűket, végül a "#" billentyűt. 
A szervizkód mindig négy számjegyből áll. Ha ennél rövidebb vagy hosszabb kódot ad meg, 
akkor hibajelzést kap, és a szervizkód értéke nem változik meg.
A szervizkód gyári alapértéke "1234", ez állítódik be a központ alapállapotba állításakor (reset) 
is.
Ha nem ismeri vagy elfelejtette a szervizkódot, akkor a központ belsejében található 
szervizkapcsoló átkapcsolásával is átállíthatja programozás módba a központot, és ezáltal 
megadhat egy új kódszót.

4.3 Paraméterek programozása nappali üzemmódra

paraméterek nappali értékeinek 
programozása

11#

Azoknál a paramétereknél, ahol a nappali és az éjszakai üzemmód értékei különbözhetnek, a 
“11#” kód után kiadott további parancsok a paraméterek nappali üzemmódban érvényes értékeit 
állítják be. Azokat a paramétereket, ahol különböző lehet nappali és az éjszakai üzemmód értéke, 
a paraméterek beállításának leírásai és a … táblázatban a kiemelt sorok mutatják.
A paraméterek nappali értékei programozásának beállításához programozás módban az 1. 
melléken a tárcsahang megjelenését követően nyomja meg az “1” billentyűt kétszer, majd a “#” 
billentyűt.

4.4 Paraméterek programozása éjszakai üzemmódra

paraméterek éjszakai értékeinek 
programozása

12#

Azoknál a paramétereknél, ahol a nappali és az éjszakai üzemmód értékei különbözhetnek, a 
“12#” kód után kiadott további parancsok a paraméterek éjszakai üzemmódban érvényes értékeit 
állítják be. Azokat a paramétereket, ahol különböző lehet nappali és az éjszakai üzemmód értéke, 
a paraméterek beállításának leírásai és a … táblázatban a kiemelt sorok mutatják.
A paraméterek éjszakai értékei programozásának beállításához programozás módban az 1. 
melléken a tárcsahang megjelenését követően nyomja meg az “1” és a “2” billentyűt, majd a “#” 
billentyűt.

4.5 Szoftver reszet (gyári értékek beállítása)

Software reset 13#

A központ programozható paramétereinek értéke a software resettel alapértelmezés szerinti 
állapotba állítható. Az egyes paraméterek alapértelmezés szerinti értékeit a paraméterek 
beállításának leírásai és a … táblázatban a kiemelt sorok mutatják. 
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A software resethez programozás módban az 1. melléken a tárcsahang megjelenését követően 
nyomja meg az “1” és a “3” billentyűt, majd a "#" billentyűt. A “#” billentyűt hosszan, legalább 2 
másodpercig kell nyomva tartani.
Software resetet követően a mellékekről beállítható hívásátirányítások is törlődnek. A software 
reset után kiadott parancsok a paraméterek nappali üzemmódú értékeit módosítják. A 
paraméterek éjszakai üzemmódú értékeinek beállításához a “12#” kóddal lehet átváltani.

4.6 Működési mód

működési mód 14CM#

A fővonalakon a bejövő hívások kezelése szempontjából NORMÁL vagy DIALOG/SWITCH 
üzemmód állítható be. A két fővonalon egymástól függetlenül állítható az üzemmód.
A működési mód beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang megjelenését 
követően nyomja meg az “1” és a “4” billentyűt, ezt követően a beállítandó fővonalnak (C) és a 
beállítandó üzemmódnak (M) megfelelő billentyűt, végül pedig a “#” billentyűt.
A paraméterek lehetséges értékei:
C 1 – első fővonal

2 – második fővonal

M 1 – normál üzemmód
2 – DIALOG/SWITCH üzemmód

DIALOG/SWITCH üzemmód beállítása esetén be kell állítani a  fax mellékét, és  2.24 szoftver 
verzióig a kezelő (operátor) mellékszámát, ha az alapértelmezés szerinti értékek nem 
megfelelőek. A 2.24 fölötti szoftver verziójú központoknál nem kell külön operátort állítani, hanem 
csak azt kell megadni, hogy az adott fővonalon érkező hívás mely melléke(ke)t csöngesse. 
Ilyenkor DIALOG/SWITCH üzemmódban a csengetésre állított mellék(ek) az operátor. 

Példa:
1412# - az első fővonal beállítása DIALOG/SWITCH üzemmódba

Alapértelmezés szerinti értékek:
1411# - első fővonal normál üzemmód
1421# - második fővonal normál üzemmód

Éjszakai és nappali üzemmódban eltérő értékek állíthatók be. Az alapértelmezés szerinti értékek 
az éjszakai és a nappali üzemmódra megegyeznek.

4.7 Fővonali tárcsázás

fővonal tárcsázási mód 15CM#

A fővonalakon a tárcsázás módja lehet átlátszó, amikor a melléken levő készülék beállításától 
függően TONE vagy PULSE a tárcsázás, vagy impulzus üzemű, függetlenül a melléken levő 
készülék beállításától.

A tárcsázási mód beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang megjelenését 
követően nyomja meg az “1” és az “5” billentyűket, ezt követően a beállítandó fővonalnak (C) és a 
beállítandó üzemmódnak (M) megfelelő billentyűt, végül pedig a “#” billentyűt.

A paraméterek lehetséges értékei:
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C 1 – első fővonal
2 – második fővonal

M 1 – átlátszó tárcsázási mód
2 – impulzus tárcsázási mód

Impulzus üzemmód beállítása esetén be kell állítani a tárcsázási szabványt, ha az alapértelmezés 
szerinti érték nem megfelelő.

Példa:
1512# - az első fővonal beállítása impulzus tárcsázási módba

Alapértelmezés szerinti értékek:
1511#
1521# - mindkét fővonalon átlátszó tárcsázási mód

4.8 Bekopogás

bekopogás programozása 181K#

Ezzel a kóddal a “bekopogást” lehet kikapcsolni, minthogy alapértelmezésben be van kapcsolva. 
A bekopogás azt jelenti, hogy ha a mellék, melyre fővonali hívás csengetése van programozva 
foglalt egy bejövő hívásnál, akkor ez a hang figyelmezteti, hogy van egy újabb, kezelendő hívás. 
A fővonal felöl nem foglaltsági hang hallható, hanem kicsengés. Abban a pillanatban, hogy a 
mellék leteszi a kézibeszélőt kicseng az újonnan érkező hívás.

K =  1 ----> Bekopogás kikapcsolva
K =  2 ----> Bekopogás bekapcsolva  (alapértelmezés)

4.9 Belső FLASH idő hosszának programozása

belső FLASH idő programozása 182F#

Ha a hívásátadás FLASH használatával történik, a FLASH idő hossza állítható:
A FLASH idő  lehetséges értékei:
F 1 – 100 msec 

2 – 300 msec 
3 – 600 msec 
4 - 100 - 900 msec között bármi

Alapértelmezésben a 100 msec-os FLASH időt használja a központ. 

4.10 Kimenő FLASH idő hosszának programozása

Kimenő FLASH idő programozása 183L#

Kimenő FLASH idő hosszának lehetséges értékei:
- L = 1 ---->  100 msec
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- L = 2 ---->  300 msec
- L = 3 ---->  600 msec

4.11 Fővonali pulzus tárcsázási szabvány beállítása

Fővonali tárcsázási szabvány beállítása 184S#

Ahol ha S = 1  ---->  a pulzus tárcsázási arány 33/67
S = 2  ---->  a pulzus tárcsázási arány 40/60

Alapértelmezésben a pulzus tárcsázási arány 33/67 (ez a magyar szabvány is!)
4.12 Kapunyitás

Kapunyitás ideje 19D#

A kapunyitó relé meghúzásának idejét állítani lehet 0,5 sec.-onként.
D = 1.....9;  Alapértelmezésben D=1
A kapunyitó relé meghúzásának ideje: D x 0,5 sec, azaz max 4,5 sec.

4.13 Fővonal hozzáférés korlátozása

fővonali hozzáférés-korlátozás 2CE...#

Ezzel a paranccsal beállítható, hogy az egyes fővonalakhoz mely mellékek legyenek jogosultak 
hozzáférni kimenő hívás kezdeményezésére.
A hozzáférés-korlátozás beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang 
megjelenését követően nyomja meg a “2” billentyűt, ezt követően a beállítandó fővonalnak (C), 
majd az adott fővonalra jogosult mellékeknek (E) megfelelő billentyűket, végül pedig a “#” 
billentyűt.
A paraméterek lehetséges értékei:
C 1 – első fővonal

2 – második fővonal

E 1 … 6

Egy parancsban több melléknek (akár mindegyiknek) is megadhatjuk a jogot az adott fővonal 
használatára.

Példák:
2 1 246# - az első fővonalat a 2., a 4. és a 6. mellék jogosult használni
2 2 135# - a második fővonalat az 1., a 3. és az 5. mellék jogosult használni

Alapértelmezés szerinti értékek:
2 1 123456# 
2 2 123456# - minden mellék hozzáférhet mindkét fővonalhoz

Éjszakai és nappali üzemmódban eltérő értékek állíthatók be. Az alapértelmezés szerinti értékek 
az éjszakai és a nappali üzemmódra megegyeznek.

4.14 Híváskorlátozás
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4.14.1 Híváskorlátozási szintek megadása

híváskorlátozási  szintek 30LN...#

Ezzel a paranccsal lehet a hívószámok alapján híváskorlátozási csoportokat beállítani. A 
csoportok a híváskorlátozás különböző szintjeit jelentik, azaz egy alsóbb szintű korlátozás esetén 
a felette levő szintek tiltása is érvényesül.
A híváskorlátozási szintek beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang 
megjelenését követően nyomja meg a “3” és a “0” billentyűt, ezt követően a beállítandó 
híváskorlátozási szint (L) számát, majd a szinthez hozzárendelt tiltott számmező számjegyeit (N), 
végül pedig a “#” billentyűt.

A paraméterek lehetséges értékei:

L 1 … 8  híváskorlátozási  szint
N max. négyszámjegyű, a számjegyek 0 … 9 közötti értékűek.

Az első 4 hívószám alapján 8 különböző csoport (szint) képezhető. A tiltandó hívószámokat az 
kezdő 1-4 számjeggyel lehet megadni. Ha egy adott csoportban nem adunk meg egy számjegyet 
sem, akkor azon a szinten nincs tiltott szám.

Példák:

30 1 00 # - az első szinten a “00”-val kezdődő nemzetközi     
távhívások nem megengedettek

30 2 06 # - a második szinten a “06”-tal kezdődő távhívások vannak 
tiltva

30 3 0690 # - a harmadik szinten a “0690”-nel kezdődő emeltdíjas 
szolgáltatások nem hívhatók

30 4 # - a negyedik szinten nincs tiltott szám

Alapértelmezés szerinti értékek:
30 1 # 
30 2 #
30 3 #
30 4 #
30 5 #
30 6 #
30 7 #
30 8 # - nincs tiltott számjegy egyik csoportban sem

Éjszakai és nappali üzemmódban eltérő értékek állíthatók be. Az alapértelmezés szerinti értékek 
az éjszakai és a nappali üzemmódra megegyeznek.

4.14.2. Mellékek híváskorlátozási szinthez rendelése

mellékek híváskorlátozása 3EL#

Ezzel a paranccsal lehet az egyes mellékekre híváskorlátozási csoportot beállítani. 



20

A mellék híváskorlátozásának beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang 
megjelenését követően nyomja meg a “3” billentyűt, ezt követően a beállítandó melléknek (E), 
majd az adott mellékre beállítandó híváskorlátozási csoportnak (L) megfelelő billentyűket, végül 
pedig a “#” billentyűt.

A paraméterek lehetséges értékei:
E 1 … 6

L 1 … 8  híváskorlátozási szint

A csoportok a híváskorlátozás különböző szintjeit jelentik, azaz egy alsóbb szintű korlátozás 
esetén a felette levő szintek tiltása is érvényesül. Ha nem adunk meg híváskorlátozási  szintet 
(L), akkor az adott mellékre nincs semmilyen, hívószám szerinti korlátozás.

Példák:
3 2 1 # - a 2. mellékre az első híváskorlátozási csoport érvényes
3 4 2 # - a 4. mellékre a második (és az első) híváskorlátozási csoport érvényes
3 6    # - a 6. mellékre nincs hívószám szerinti híváskorlátozás

Alapértelmezés szerinti értékek:
3 1 # 
3 2 #
3 3 #
3 4 #
3 5 #
3 6 # 

Alapértelmezésben egyik melléken sincs hívószám szerinti híváskorlátozás.

4.15 Belső óra lekérdezése

Belső óra lekérdezése 5 #

A központ fedelét levéve egy hétszegmenses kijelzőn megjeleníthetjük a beállított óra tartalmát . 
A kód beütése után az óra (2 számjegy) majd a perc (2 számjegy) sorban egymásután kijelződik. 

4.16 Belső óra, nappali/éjszakai üzemmód váltás
idjének beállítása

belső óra beállítása 5 TTTT DDDD NNNN #

Ezzel a kóddal állítható be a belső óra, a nappali és az éjszakai üzemmódra történő automatikus 
átkapcsolás időpontja. A kóddal a belső óra által mutatott idő is lekérdezhető.
Az előbbi funkciók beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang megjelenését 
követően nyomja meg az “5” billentyűt, ezt követően a beállítandó pontos időnek (T), a 
beállítandó nappali üzemmódváltás idejének (D) és az éjszakai üzemmódváltás  idejének (N) 
megfelelő billentyűket, végül pedig a “#” billentyűt.

A paraméterek lehetséges értékei:
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TTTT 0000-2359   a pontos idő értéke: óra, perc 
két-két számjeggyel

DDDD 0000-9999   a nappali üzemmódra váltás 
időpontja: óra, perc két-két számjeggyel 
(nem létező időpont is megadható

NNNN 0000-9999   az éjszakai üzemmódra váltás 
időpontja: óra, perc két-két számjeggyel 
(nem létező időpont is megadható)

Nem kötelező mindig mindhárom jellemzőt beállítani, de ha a kódban egy hátrébb álló paramétert 
akarunk beállítani, akkor az előtte levő paramétereket is meg kell adni. Ha a nappali 
üzemmódváltás időpontját megadjuk, akkor mindig meg kell adni az éjszakai üzemmódváltás 
időpontját is. Ha nem adunk meg pontos időt (“5 TTTT #” kód), akkor a központ belsejében levő 
kijelző villogva megjeleníti először az alapértelmezés szerinti óra számjegyeit utána a perc 
számjegyeit (08 00).
Üzemmódváltás időpontjának nem létező időpontot is megadhatunk, ilyenkor a központ semmikor 
sem vált automatikusan üzemmódot, hanem kezelői kóddal (“#1” és “#2”) lehet üzemmódot 
váltani.
Áramszünet esetén a belső óra által mutatott idő törlődik, azt újra be kell állítani. Az 
áramkimaradást követően a POWER LED villogása figyelmeztet erre.
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Példák:

5 # - a belső óra által mutatott idő lekérdezése

5 08 23 # - a pontos idő beállítása 8 óra 23 perc érékre

5 12 35  07 00  18 00 # - a pontos idő beállítása 12 óra 35 perc értékre, nappali 
üzemmódra váltás 7 óra 00 perckor, éjszakai üzemmódra váltás 18 óra 00 perckor

5 16 10  25 00  25 00 # - a pontos idő beállítása 16 óra 10 perc értékre, nincs automatikus 
nappali vagy éjszakai üzemmód váltás

Alapértelmezés szerinti értékek:

5 08 00  25 00  25 00 # - a pontos idő beállítása 08 óra 00  perc értékre, nincs 
automatikus nappali vagy éjszakai üzemmód váltás

4.17 Fax mellékének beállítása

fax mellékének beállítása 6E#

DIALOG/SWITCH üzemmódban, ha a központ az első OGM alatt, vagy az azt követő 5 
másodpercen belül, ill. FAX üzemmódban a csengetési visszhang alatt faxhangot érzékel, akkor 
az itt beprogramozott fax mellékére kapcsolja a hívást.
A fax mellékének beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang megjelenését 
követően nyomja meg a “6” billentyűt, ezt követően a beállítandó melléknek (E) megfelelő 
billentyűt, végül pedig a “#” billentyűt.

A paraméter lehetséges értékei:
E 1 … 6

DIALOG/SWITCH, ill. FAX üzemmódok valamelyikének beállítása esetén mindig programozni kell 
a fax mellékét, ha az alapértelmezés szerinti érték nem megfelelő.

Példa:
6 2 # - a 2. mellék a fax melléke

Alapértelmezés szerinti érték:
6 5 # - az 5. mellék a fax melléke

4.18 Bejövő hívás csengetése a megadott melléken

csengető mellékek külső hívás esetén 7CE...#

Normál üzemmódban külső hívás esetén a központ közvetlenül a programozáskor beállított 
mellékeket csengeti. Ezzel a paranccsal lehet beállítani a csengető mellékek számait.
A csengető mellékek beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang 
megjelenését követően nyomja meg a “7” billentyűt, ezt követően a beállítandó fővonalnak (C), 
majd a beállítandó mellékeknek (E) megfelelő billentyűket, végül pedig a “#” billentyűt.
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A paraméterek lehetséges értékei:
C 1 – első fővonal

2 – második fővonal

E 1 … 6

Csengető melléknek egy parancsban több melléket (akár mindegyiket) is megadhatunk.

Példa:
7 12356 # - az első fővonal a 2., a 3., az 5. és a 6. melléken csenget

Alapértelmezés szerinti értékek:
7 1 12 # - az első fővonal az 1. és a 2. melléken csenget
7 2 12 # - a második fővonal az 1. és a 2. melléken csenget

Éjszakai és nappali üzemmódban eltérő értékek állíthatók be. Az alapértelmezés szerinti értékek 
az éjszakai és a nappali üzemmódra megegyeznek.

4.19 Kaputelefon csengetése megadott melléken

csengető mellékek kaputelefon hívás esetén 81BE #

Ahol B a kaputelefon nyomógombjának száma, E a megcsöngetni kívánt mellék(ek) száma.

Ezzel a paranccsal lehet a kaputelefon nyomógombjaira programozni a csengetni kívánt 
mellékeket. Az így megcsöngetett mellékek csengetés üteme eltér a többitől, így lehet tudni már a 
csengetésből, hogy a hívás a kaputelefon felöl érkezik.

A csengető mellékek beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang 
megjelenését követően nyomja meg a “8” billentyűt, ezután a “0” billentyűt,  ezt követően a 
nyomógomb számát, majd a beállítandó mellékeknek (E) megfelelő billentyűket, végül pedig a “#” 
billentyűt.
A paraméterek lehetséges értékei:

B 1.....6

E 1 … 6

Példa: 
81 1 135 #  A kaputelefon 1. nyomógombjának megnyomása után az 1., 3., és 5. 

mellékek csengenek.
81 2 24 # A kaputelefon 2. nyomógombjának megnyomása után a 2. és 4., mellékek 

csengenek

Alapértelmezés szerinti értékek:
A kaputelefon adott nyomógombjának megnyomása után a központ az azonos 

számú  melléket csengeti. Pl. 81 1 1# ; 81 2 2#; ..... 81 6 6#.

Éjszakai és nappali üzemmódban eltérő értékek állíthatók be. Az alapértelmezés szerinti értékek 
az éjszakai és a nappali üzemmódra megegyeznek.
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4.20 Csengető mellékek általános hívás esetén

csengető mellékek általános hívás esetén 82E...#

Általános hívás esetén a központ a programozáskor beállított mellékeket csengeti. Ezzel a 
paranccsal lehet beállítani a csengető mellékek számait.
A csengető mellékek beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang 
megjelenését követően nyomja meg a “8” és a “2” billentyűket, ezt követően a beállítandó 
mellékeknek (E) megfelelő billentyűket, végül pedig a “#” billentyűt.

A paraméterek lehetséges értékei:
E 1 … 6

Csengető melléknek egy parancsban több melléket (akár mindegyiket) is megadhatunk. Célszerű 
kihagyni azokat a mellékeket, amelyeken üzenetrögzítő vagy fax készülék van.
Példa:
82 234 # - az általános hívás a 2., a 3. és a 4. melléken csenget

Alapértelmezés szerinti érték:
82 123456 # - mindegyik mellék csenget

4.21 Csengető mellékek “forródrót“ programozása esetén

csengető mellékek forródrót  programozása esetén 83EH...#

Forró drót hívás bármely mellékre ráprogramozható. A forró drót azt jelenti, hogy ha a forró drótra 
programozott mellék felemeli a kézibeszélőt, három másodperc után a beprogramozott mellék(ek) 
kezdenek csengeni anélkül, hogy a forró drótra programozott melléken tárcsáznának. A három 
másodperc arra szolgál, hogy ha a forró drótra programozott mellék mással szeretne beszélni 
mint a beprogramozott mellék(ek), vagy fővonali hívást szeretne kezdeményezni, akkor a három 
másodpercen belül elkezdheti a hívást.

A csengető mellékek beállításához programozás módban az 1. melléken a tárcsahang 
megjelenését követően nyomja meg a “8” és a “3” billentyűket, ezt követően annak a melléknek 
számát melynek beemelésével elindul a “forródrót” (E), végül a csengetendő mellékek számát. A 
forródrót akármennyi mellékről beállítható. A forródrótra programozott mellék beemelés után nem 
azonnal csöngeti a programozott mellékeket, hanem 3 mp.-t kivár. Ha ezidő alatt elkezd 
tárcsázni,  akkor az lesz az érvényes, a forródrót funkció ilyenkor törlődik.

A paraméterek lehetséges értékei:
E 1 … 6
H 1 ... 6

Csengető melléknek (H) egy parancsban több melléket (akár mindegyiket) is megadhatunk.

Példa:
83 5 34 # - az 5. mellék beemelése után 3 mp.-el a 3. és a 4. melléken csenget

Alapértelmezés szerinti érték:
83 1 #, 83 2 #, 83 3 #, 83 4 #, 83 5 #, 83 6 # azaz nincs egyik mellék sem forródrótra 
programozva.
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4.22. Visszacsengetési idő beállítása

Visszacsengetés idejének állítása DIA és DIA + FAX 
üzemmódokban

01C#

DIALOG üzemmódokban az OGM1 után csengetett mellék ha nem veszi fel a hívást 20 mp-en 
belül, akkor az OGM2 jelentkezik be. Ez a 20 mp. eddigi tapasztalatok alapján nem mindig 
elegendő, ezért lehetőség van ennek az időnek a megkétszerezésére, azaz 40 sec.-ra lehet 
állítani a csengetés idejét.
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4.23.  PROGRAMTÁBLA

PR.KÓD FUNKCIÓ LEÍRÁS ALAP É/N MAGYARÁZAT
11# NAPPALI  MÓD Ez után a kód után minden, az É/N 

oszlopban x-szel jelölt részeknél a 
paraméterek nappali módba írodnak be.

11#

12# ÉJSZAKAI MÓD Ez után a kód után minden, az É/N 
oszlopban x-szel jelölt részeknél a 
paraméterek ÉJSZAKAI módba írodnak 
be

13# SZOFTVER RESZET Gyári paraméterek állítódnak be, a #-t 
“hosszan” kell nyomni

A hosszú azt jelenti, hogy kb 2 mp-ig kell nyomva tartani

14CM# FŐVONALAK 
MŰKÖDÉSI MÓDJA

C = CO (fő)vonal:      1  vagy 2
M = MÓD :  1 - Normál

 2 - DIALOG/SWITCH
 3 - DIALOG
 4 - FAXSWITCH

1411#
1421# x

Négy működési üzemmód állítható be.
DIALOG üzemmódoknál a kimenő üzeneteket 
programozási üzemmódon kívül bármikor felmondható ill. 
módosítható az 1-es mellékről.

15CM# TÁRCSÁZÁSI MÓD A 
FŐVONALON

C = fővonal száma: 1 vagy 2
M = Mód:  1 -DTMF

    2 - PULZUS

1511#
1521#

DTMF= Fővonal felé a tárcsázás módja a melléken 
működő telefonkészüléktől függ. A készülékek DTMF 
módban kell legyenek állítva, különben nem használható a 
központ alatt, így a készülék DTMF jele kerül ki a 
fővonalra.

181K# Bekopogás K = 1 ---->  Bekopogás kikapcsolva
K = 2 ---->  Bekopogás bekapcsolva

1812# Egy bejövő fővonali hívás esetén ha a mellék foglalt, egy 
bekopogó hang figyelmezteti az új hívásra. Az új hívás 
fogadásához a folyó beszélgetést vagy be kell fejezni, 
vagy át kell adni egy másik mellékre. Mihelyt a 
kézibeszélőt visszateszi a helyére cseng az új hívás.
Alapértelmezésben a bekopogás be van kapcsolva.

182F# Belső FLASH idő 
beállítása

F = 1 -----> FLASH  100 msec.
F = 2 -----> FLASH  300 msec
F = 3 -----> FLASH  600 msec
F = 4 -----> FLASH  100 - 900 msec.

1821# Hívásátadásnál vagy a mellék számának rátárcsázását 
használjuk, vagy FLASH-t használunk. A FLASH ideje 
programozható itt. Alapértelmezés: 100 msec. (Europa-i 
szabv.)

183L# KIMENŐ FLASH  
hosszának 
programozása

L =  1 ----->  100 msec
       2 ----->  300 msec
       3 ----->  600 msec

1831# Főközponti szolgáltatások eléréséhez sok helyen szintén a 
FLASH-t használják. M.o.-on a 100 msec-os FLASH a 
szabványos érték.

184S# Fővonali pulzus 
tárcsázási szabvány

S =  1 ----->  33/67
S =  2 ----->  40/60

1841#

19D# Kapunyitási idő D =  1...9 , értéke K*0,5 sec. 191# A kapunyitás hoszza itt állítható, annyiszor 0,5 sec, 
amenny a D értéke. 
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2CE# FŐVONALI 

HOZZÁFÉRÉS
C =  Fővonal száma:  1, vagy 2
E =  Mellék száma (max. 6 
szám;                  
1,2,3,4,5,6)

21 123456#
22 123456#

* Alapértelmezésben minden mellék hozzáfér mindkét 
fővonalhoz. Más példa:
2 1 246 # ---> A 2, 4, 6-os mellékek csak az 1-es  fővonalhoz 
férhetnek hozzá
2 2 135 #  ---> Az 1, 3, 5 mellékek csak a 2-es fővonalhoz férnek 
hozzá

3EL # MELLÉKEK 
HÍVÁSKORLÁTOZÁSA

E =  Mellékszám (1...6)
L =  Tiltási szintek

31#; 32#;
33#; 34#;
35# 36#;

* Alapértelmezésben nincs semmilyen tiltás beállítva.
4 tiltás szint állítható be a mellékeknél.
Ebben a pontban kell összeállítani a az egyes tiltási szintekhez 
tartozó mellék csoportokat, a következő pontban pedig a 
szinthez tartozó tiltandó számot. Pl.: 
3 1#; 3 2 1#, 3 3 1#; 3 4 2#, 3 5 2#; 3 6 3# azt jelenti, hogy az 1. 
melléken nincs tiltás, a 2. és 3. melléken az 1-es tiltási szint, a 4. 
és 5. melléken a 2-es tiltási szint, a 3. melléken pedig a 3-as 
tiltási szint tartozik. Hogy a tiltási szinthez mi tartozzon, azt a 
következő pont tartalmazza.

30LR# TILTÁSI SZINTEK L = Tiltási szint száma (max 8 
szint)
R = Tiltandó tárcsázási szám 
(max 4  számjegy)

301#; 302#;
303#; 304#;

* Alapértelmezésben nincs tiltott számjegy. Folytatva a fenti 
példát, az 1. szinten ne lehessen a nemzetközi vonalakat elérni 
(00), a 2. szinten legye tiltva a 06, míg a 3. szinten pl. a 6090. 
Ehhez a következőket kell programozni:
301 00#;  302 06#;  303 6009#

5# ÓRA LEKÉRDEZÉS Ez után a kód után a központon belül található 7 szegmenses 
kijelzőről a pontos idő olvasható le.

5 hhmm
dhdm
nhnm

ÉJSZAKAI/NAPPALI 
ÜZEMMÓD belső óra 
szerinti átkapcsolás

hh mm = Óra/perc beállítás 2-2 
számjegy
dh dm  =  Nappali üzemmód 
kezdete óra      
alapján
nh nm  =  Éjszakai üzemmód 
kezdete óra    
alapján

5 0800
  2500

    2500 #

Ebben a pontban lehetősége van az ÉJSZAKAI/NAPPALI 
üzemmód beállításra idő alapján. A pontos idő után először a 
NAPPALI majd az ÉJSZAKAI üzemmódot kell beállítani. 
Alapértelmezésben az átállítás nem óra alapján, hanem az 1-es 
mellékről kódbeütéssel történik. Ha csak a pontos időt szeretné 
beállítani, akkor elegendő az 5 hhmm#-t programozni, ha a 
NAPPALI üzemmód idejének kezdetét, akkor 5 hhmm dhdm#.

6E# TEL/FAX szétválasztó 
módban a FAX 
MELLÉK beállítása

E =  Programozott fax mellék 65# * Alapértelmezésben az 5. mellék a faxmellék
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7CE# FŐVONAL CSENGETÉSE 

.....MELLÉKEN
C = Fővonal száma (1 vagy 
2)
E = Mellékszám melyre a 
bejövő hívás cseng

71 12#
72 12#

* Alapértelmezésben mindkét fővonal az 1-es és 2-es mellékeken
csengenek

81 B E# KAPUTELEFON 
NYOMÓGOMBJAINAK 
MELLÉKHEZ RENDELÉSE

B = Nyomógomb száma
(1...6)

E = Nyomógombhoz rendelt 
mellék(ek) száma

81 1 1#
81 2 2#
81 3 3 #
81 4 4#
81 5 5#
81 6 6#

* Alapértelmezésben miután megnyomják a kaputelefon egy 
nyomógombját, a nyomógomb számával megegyező számú mellék 
fog csengeni. A nyomógombok bármelyikére több mellék is 
programozható külön nappali  és éjszakai módban.

82E# ÁLTALÁNOS HÍVÁS 
ESETÉN (#3) BÁRMELY  
MELLÉKRŐL MELY 
MELLÉK(EK)ET 
CSÖNGESSE

E = Mellékszám (1.....6) 82 
123456#

Bármely mellékről tárcsázza a #3-t az itt beprogramozott mellékeket 
egyidejűleg csengeti és aki először felveszi, az tud beszélni a belső 
hívóval. Alapértelmezésben mindegyik mellék cseng. Amennyiben 
pl. üzenetrögzítő vagy fax van egy melléken, azokat célszerű 
kihagyni.

83EH# FORRÓ DRÓT bármely 
mellékre

E = Mellék száma (1...6)
H = Csengetett  mellékek 
számai

831#; 
832#;
833#; 
834#;
835#; 
836#;

* Alapértelmezésben nincs FORRÓ DRÓT beállítva.
Egy példa a FORRÓ DRÓT-ra:
83 4 236# azt jelenti, hogy ha valaki a 4-e melléken felemeli a 
kézibeszélőt, akkor a 2., 3., és 6. mellékek csörögnek anélkül, hogy 
bármit is tárcsáznának  a 4. melléken

9P # SAJÁT KÓDSZÓ A 
PROGRAMOZÁSI MÓDBA 
LÉPÉSHEZ

P = 4 számjegyű kódszó 9 1234# Alapértelmezésben a kódszó: 1234#

01T# DIALOG módokban a 
mellék csengetés hossza

T = 1 ----> csengetés 20 sec
T = 2 ----> csengetés 40 sec

011# Az OGM1 után csengetet mellék csengetési ideje állítható, mielőtt 
visszakapcsol a DIALOG az OGM2-re.




