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Zawartość zestawuZawartość zestawu

• Centrala Prima nano

• Przewód Ethernet RJ-45 (prosty)

• Instrukcja instalacji

• Płyta CD zawierająca:
• pełną instrukcję obsługi

• instrukcję instalacji

• instrukcję programowania Prima nano Web Konfigurator

• oprogramowanie Agent001 do odtworzenia nagranych rozmów na karcie SD w centrali 
Prima nano (wymaga zakupu licencji nagrywania rozmów w centrali)

• prezentację programu Platan CTI

• Deklarację Zgodności CE centrali Prima nano

• ulotkę centrali Prima nano

• aktualny firmware centrali

• program Adobe Reader

• Karta gwarancyjna
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1.1.WstępWstęp

Platan Prima nano to centralka z polem komutacyjnym IP. Idealna dla  rynku SOHO, mikrofirm,
niewielkich oddziałów, punktów usługowych lub sklepów, liczących do 20 pracowników, a także
dla domów jedno- i wielorodzinnych. Prosta w konfiguracji i użytkowaniu – gotowa do pracy
zaraz po wyjęciu z pudełka.

Widok centrali Prima nano przedstawia poniższa fotografia. 

Centrala Platan Prima nano
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1.1. Ostrzeżenia
Zalecane jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania centrali.

Nie  wolno ingerować  w  konstrukcję  bądź  przeprowadzać  samodzielnych  napraw.
Dotyczy  to  w  szczególności  dokonywania  zmian  podzespołów  i  elementów.  Czynności
konserwacyjne lub naprawy centrali powinien wykonywać uprawniony personel (instalator bądź
serwis firmowy).

UWAGA!

Żywotność baterii litowej na płycie bazowej centrali wynosi około 5 lat. Po tym okresie należy
ją wymienić. Zużytej baterii nie należy wyrzucać, lecz utylizować.

Moduł przyłączy i moduł analogowej linii miejskiej  wyposażone są w zabezpieczenia
odgromowe. Zastosowane odgromniki posiadają żywotność do 5 lat. Po tym okresie tracą swoje
właściwości i zaleca się ich wymianę.

Centrala musi być uziemiona!!!

Centralę  Prima należy podłączyć  do zasilana  z  gniazda  sieciowego 230V z bolcem
uziemiającym (nie zerującym). Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 4.2.1.

Wyładowanie  atmosferyczne w  bliskiej  odległości  od  linii  telekomunikacyjnej
zawieszonej  nad  ziemią  może  za-indukować  w niej  napięcie  o  chwilowej  wartości
nawet  do  200 kV.  Uszkodzenia  centrali  spowodowane  przepięciami  nie  są  objęte
gwarancją, nawet jeśli zainstalowane zostały ochronniki abonenckie.

Należy unikać używania telefonów (innych niż bezprzewodowe) podczas wyładowań
atmosferycznych.  Nieprzestrzeganie  zalecenia  może  skutkować  porażeniem
elektrycznym pochodzącym od wyładowania atmosferycznego.

Przed zdjęciem obudowy należy wyjąć  wtyczkę z  gniazda sieciowego.  Zaleca  się,
by  centralę  podłączyć  do  gniazdka  sieciowego  230V  za  pośrednictwem  filtru
przeciwzakłóceniowego z zabezpieczeniem przepięciowym.

1.2. Warunki eksploatacyjne
W celu zapewnienia prawidłowej pracy centrali należy spełnić następujące warunki:

• temperatura otoczenia od +5ºC do +35ºC;
• dopuszczalna wilgotność względna powietrza od 30% do 70% (do 5 godzin 20% do 90%), brak 

kondensacji pary wodnej;

• zasilanie 230V, +10%, -10%, 50Hz;
• pomieszczenie utrzymywane w czystości, niezapylone i bez emisji środków chemicznych.
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2.2. Podstawowe cechy i parametry centrali Prima  Podstawowe cechy i parametry centrali Prima 
nanonano

2.1. Cechy funkcjonalne
• Możliwość nagrywania rozmów.
• Rejestracja połączeń wychodzących z buforem w centrali.
• Zintegrowana, wewnętrzna Poczta Głosowa.
• Podtrzymanie zaprogramowanych parametrów przy zaniku napięcia zasilania.
• Zarządzanie centralką i aktualizacja oprogramowania przez przeglądarkę internetową – Prima 

nano Web Konfigurator.

• Programowanie zabezpieczone hasłem.

• Współpraca z programem Platan CTI.

• Możliwość podłączenia faksu, bramek GSM i VoIP, modemu, automatycznej sekretarki, 
komputera przez port Ethernet (LAN), zewnętrznego rejestratora rozmów, bramofonu DB 07.

• Automatyczne rozpoznawanie faksu na liniach analogowych.

• Obsługa kart pamięci SD.

• Możliwość nagrywania zapowiedzi z plików WAV.

• Odbiór identyfikacji numerów dzwoniących (CLIP) z linii ISDN, GSM, analogowych i VoIP.

• Wysyłanie identyfikacji numerów (CLIP) na porty wewnętrzne.

• Bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych w trybie automatycznym (DDI) oraz
w trybie półautomatycznym (DISA).

• Komunikaty słowne nagrywane przez użytkownika (maks. 8 zapowiedzi).

2.2. Dane techniczne
• Pole komutacyjne IP.

• 12 analogowych portów abonenckich (maks.) - 4, 6, 8, 10 lub 12.

• 8 portów wewnętrznych VoIP (maks.)

• 10 porty miejskie (maks.) - 8 VoIP, 2 ISDN (2B+D), 2 GSM, 2 analogowe, .

• 10 kanałów nagrywania.

• Łącza linii miejskich – oddzielone galwanicznie z wielostopniowym zabezpieczeniem 
przepięciowym i nad-prądowym.

• Łącza linii abonenckich – z zabezpieczeniem  przepięciowym i nadprądowym.

• Podłączenie aparatów telefonicznych analogowych linią dwużyłową (1 para).

• Ilość  rozmów pamiętanych w buforze – do 5000.

• Prąd w linii abonenta analogowego 20 mA +/-5%.

• Wybieranie na liniach analogowych – tonowe i impulsowe.

• Długość linii abonenta wewnętrznego, analogowego maks. 1250 m (oporność pętli 
abonenckiej maks. 975 Ω).

• Długość linii między centralą, a zakończeniem NT maks. 30 m.

• Napięcie zasilania centrali 230V +/-10%, 50 Hz.

• Maks. pobór mocy ok. 22 VA.
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• Zasilanie rezerwowe – UPS.

• Sygnał zgłoszenia - ciągły 350+440 Hz.

• Protokół VoIP – SIP 2.0.

• Kodeki audio: G.711 μLaw, G.711 aLaw, G.726, GSM.

• Łączny czas pamięci na Pocztę Głosową i zapowiedzi słowne – 20 min (przy obsłudze karty 
SD czas ten jest zależny od pojemności zastosowanej karty).

• Maks. czas nagrania pojedynczej zapowiedzi – 1 min.

• 4 wbudowane melodie dostępne dla funkcji DISA.

• Wymiary wys. 295 mm  szer. 200 mm  gł. 47 mm, obudowa plastikowa (niepalny ABS).

• Masa 1,6 kg.
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3.3. Budowa centrali Prima nano Budowa centrali Prima nano

Centrala Prima nano w konfiguracji bazowej posiada:

• 4 analogowe linie wewnętrzne.

Możliwa jest rozbudowa centrali przez dodanie dodatkowych modułów:

• PRIMA-BRA (1 łącze miejskie ISDN (2B+D)),

• PRIMA-GSM (1 linia GSM – 1 karta SIM),

• PRIMA-LIN (analogowa linia miejska),

• PRIMA-LOC2 lub PRIMA-LOC4 (2 lub 4 analogowe linie wewnętrzne),

• PRIMA-LIC_VOIP_1CH (licencja na 1 kanał VoIP),

• PRIMA-LIC_VOIP_1P (licencja na 1 port wewnętrzny VoIP),

• PRIMA-LIC_REC2 (licencja na 2 kanały nagrywania rozmów).
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3.1.Charakterystyczne elementy zewnętrzne centrali
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1 – Dioda zielona RUN – miga w sposób 
zależny od trybu pracy centrali (4 tryby 
pracy)*

2 – Dioda żółta CO – świeci  się, gdy zajęta 
jest którakolwiek z linii miejskich

3 – Dioda żółta EXT – świeci się, gdy zajęty 
jest którykolwiek abonent wewnętrzny

4 – Dioda niebieska ETH – świeci się po 
podłączeniu centrali do sieci Ethernet

* tryb 1 – jedno szybkie mrugnięcie, przerwa; 
tryb 2 – dwa szybkie mrugnięcia, 

przerwa itd.

Podczas programowania centrali z telefonu 
diody RUN, CO i EXT migają jednocześnie 
w odstępach jednosekundowych.

5 – Otwór wyprowadzenia przewodów 
telefonicznych z wnętrza obudowy

6 – Włącznik zasilania centrali
7 – Gniazdo USB (nieaktywne)
8 – Gniazdo RJ-45 do podłączenia centrali

do sieci Ethernet
9 – Gniazdo karty SD lub MMC

2

1

3

4
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3.2. Wnętrze centrali

Widok wnętrza centrali Prima nano

1 – Miejsce umieszczenia modułów PRIMA-LIN, PRIMA-BRA, PRIMA-GSM, PRIMA-LOC2
lub PRIMA-LOC4. W Prima nano WEB konfiguratorze miejsce obsadzenia modułów linii 
miejskich będą oznaczone odpowiednio A i B.

2 – Konektor do przewodów uziemiających
3 – Otwór do wyprowadzenia przewodów, gdy mają być ukryte w ścianie

Moduły PRIMA-LIN, PRIMA-LOC2 i PRIMA-LOC4 posiadają przewód uziemiający,
który musi być podłączony do punktu uziemiającego wewnątrz centrali.

Umieszczenie modułu w niewłaściwym miejscu spowoduje, że nie będzie działał!

Dostępne moduły do rozbudowy centrali Prima przedstawiają poniższe ilustracje:
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PRIMA-LOC2
2 analogowe linie wewnętrzne

PRIMA-LOC4
4 analogowe linie wewnętrzne

PRIMA-LIN
1 analogowa linia miejska

PRIMA-BRA
1 łącze miejskie ISDN BRA (2B+D)
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PRIMA-GSM
1 linia GSM
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4.4. Instalacja centrali Prima nano Instalacja centrali Prima nano

4.1. Montaż mechaniczny centrali
Obudowa  centrali  przystosowana  jest  do  montażu  pionowego  na  ścianie  za  pomocą
wkrętów.

Ściana,  na  której  montowana  jest  centrala,  nie  może  być  wykonana  z  materiału
łatwopalnego.

Otwory montażowe zaznaczone są na poniższej ilustracji:

Otwory montażowe w centrali

1,2 – punkty mocowania centrali za pomocą wkrętów.

Otwory przystosowane są do wkrętów, których średnica nie przekracza 4mm. Należy pamiętać,
że dolny otwór montażowy nie jest umieszczony w linii prostej pod otworem górnym. Tylko
otwór górny umieszczony jest na osi symetrii centrali. 

Dokładny  układ  otworów  montażowych  odniesiony  do  kształtu  centrali  przedstawia
poniższa ilustracja:
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Lokalizacja otworów montażowych

4.2. Montaż elektryczny centrali

4.2.1. Uziemienie centrali

Centrala musi być uziemiona!!!

Centrala  Prima  musi  być  zasilana  z  gniazda  sieciowego  230V z  bolcem uziemiającym (nie
zerującym). Bolec uziemiający w gniazdku 230V stanowi uziemienie wymagane dla urządzeń
telekomunikacyjnych.

Podczas burzy nie należy odłączać wtyczki zasilającej centrali od gniazda 230V. Centrala
odłączona od gniazda sieciowego 230V z bolcem uziemiającym - NIE JEST UZIEMIONA.

W przypadku stosowania przedłużaczy, listew przeciwzakłóceniowych, UPS-ów i innych
urządzeń  włączonych  między  gniazdo  230V  z  bolcem  uziemiającym,  a  wtyczkę  zasilającą
centrali, muszą one bezwzględnie zapewnić ciągłość uziemienia.

W przypadku zainstalowania  centrali  w pomieszczeniu,  w którym brak  jest  instalacji
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zasilającej  230V z  gniazdami  z  bolcem uziemiającym lub  gdy bolec  w gniazdku  jest  tylko
zerowany, centrala powinna być zasilana z gniazda 230V bez bolca. Bezwzględnie nie można
dopuścić do podłączenia zerowanego bolca do centrali. Należy wykonać i podłączyć uziemienie
zgodnie z wymogami uziemiania urządzeń telekomunikacyjnych.

Przewód ochronny żółto-zielony w centrali  należy odłączyć od punktu uziemiającego
w centrali i zaizolować, a w to miejsce podłączyć przewód wykonanego uziemienia zakończony
nasuwką na punkt uziemiający w centrali N 6,3-1/0,8.

Wykonanie uziemienia w przypadku braku bolca uziemiającego 
w gniazdku elektrycznym lub gdy bolec w gniazdku jest zerowany

1 – zaizolowany żółto-zielony przewód ochronny centrali
2 – podłączony przewód wykonanego uziemienia 

Wymagania na uziemienie zawarte są w Polskiej Normie PN-93/T-42107.
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4.2.2. Podłączenie analogowych linii miejskich

Na  poniższym  rysunku  zaznaczone  są  miejsca  podłączenia  analogowych  linii  miejskich
do centrali.

Miejsca podłączenia analogowych linii miejskich

Listwa łączeniowa na modułach PRIMA-LIN, PRIMA-LOC2 i PRIMA-LOC4 składa się
z dwóch części,  które można rozłączać.  Jedna służy do podłączenia przewodów, druga
zamontowana jest na płytce drukowanej.

Linie miejskie w centrali Prima nano w ruchu wychodzącym przy braku skonfigurowanej
funkcji LCR zajmowane są w kolejności:

• linie miejskie analogowe (moduł B, moduł A),

• linie miejskie ISDN (moduł B, moduł A),

• linie GSM (moduł B, moduł A)

• linie miejskie VoIP.

  ver. 3.00.02   ________________________________________________________________________  21
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Sposób montażu przyłączy na modułach linii wewnętrznych i miejskiej
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4.2.3. Podłączenie linii miejskiej ISDN (2B+D)

Poniższy rysunek pokazuje miejsce podłączenia linii ISDN do centrali. 

Miejsce podłączenia dodatkowej linii miejskiej ISDN BRA (2B+D)

1 – Gniazdo RJ-45 na karcie PRIMA-BRA do podłączenia linii ISDN (2B+D)
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4.2.4. Podłączenie linii miejskiej GSM

Poniższy rysunek pokazuje miejsce podłączenia linii GSM do centrali. 

Miejsce podłączenia dodatkowej linii miejskiej GSM

1 – Gniazdo karty SIM na karcie PRIMA-GSM
2 – złącze anteny SMA na karcie PRIMA-GSM

4.2.5. Podłączenie analogowych linii wewnętrznych

Poniższe rysunki pokazują, gdzie w centrali podłączane są analogowe linie abonenckie.

Centrala Prima z kartą PRIMA-LOC4 i PRIMA-LOC2:
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Miejsce podłączenia analogowych linii wewnętrznych (bazowych i PRIMA-LOC4)

1. miejsce  podłączenia  analogowych  linii  abonenckich  1–4  wyposażenia  bazowego
(oznaczonych na module jako EXT 3 – EXT 6)

2. miejsce  podłączenia  dodatkowych  linii  abonenckich  do  modułu  PRIMA-LOC4
lub PRIMA-LOC2 (porty A1 do A4) 

3. miejsce  podłączenia  dodatkowych  linii  abonenckich  do  modułu  PRIMA-LOC4
lub PRIMA-LOC2 (porty B1 do B4) 
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4.2.6.Podłączenie linii wewnętrznych VoIP

Centrala Prima nano ma możliwość podłączenia do 8 aparatów wewnętrznych VoIP. Do obsługi
telefonów VoIP wymagane jest wykupienie licencji na konta wewnętrzne VoIP oraz kanały VoIP. 
Telefony VoIP z centralą połączone są poprzez sieć Ethernet/Internet.
Aby zalogować telefon IP do centrali Prima należy w ustawieniach telefonu przypisać:

• login – numer wewnętrzny danego abonenta wewnętrznego VoIP w centrali
• hasło – hasło przypisane w ustawieniach abonenta VoIP w Prima Web Konfiguratorze
• adres serwera – adres IP centrali Prima nano

Aby zalogować telefony IP do centrali za NAT należy odpowiednio w routerze przekierować
następujące porty na centralę Prima nano:

• UDP: domyślnie 5060 (port rejestracji)
• UDP: domyślny zakres od 4000 do 4023 (dla ustawienia domyślnego)  Zakres można

zmienić poprzez zmianę w Prima nano Web Konfiguratorze w zakładce Ustawienia VoIP
parametr Port RTP.
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4.2.7.Podłączenie faksu

Centrala Prima ma możliwość współpracy z faksem. Faks musi być podłączony do analogowego
portu abonenckiego oznaczonego EXT6.

Miejsce podłączenia faksu

1 – miejsce podłączenia faksu (EXT6)

4.2.8.Montaż karty SD

Centralę można doposażyć w kartę pamięci SD, która pozwoli na uruchomienie poczty głosowej
w centrali oraz przy zakupie licencji na nagrywanie umożliwi rejestrację treści prowadzonych
rozmów przez użytkowników w centrali.
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5.5.1 Prima nano Web Konfigurator – zarządzanie 1 Prima nano Web Konfigurator – zarządzanie 
centralą przez przeglądarkę internetowącentralą przez przeglądarkę internetową

5.1. Podłączenie centrali do sieci Ethernet (LAN)
Centrala PRIMA nano konfigurowana jest za pośrednictwem sieci Ethernet z wykorzystaniem
komputera  i  przeglądarki  internetowej.  Do  podłączenia  centrali  do  sieci  LAN  stosujemy
standardowe  okablowanie  sieci  komputerowej.  Zaleca  się  przy  tym  stosowanie  skrętki
komputerowej  typu  UTP  lub  FTP.  Miejsce  podłączenia  przewodu  sieciowego  przedstawia
poniższy rysunek:

Po prawidłowym podłączeniu centrali do sieci na froncie widać świecącą niebieską diodę LED:

Centrala Prima nano może być podłączona do istniejącej sieci LAN. Dostęp do jej konfiguracji
uzyskuje  się  po  wpisaniu  w  pasku  adresu  przeglądarki  adresu  IP centrali.  Domyślny  adres
centrali to 192.168.1.250.
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Do prawidłowej pracy aplikacji internetowej Prima nano Web Konfigurator wymagana jest jedna
z przeglądarek:

• Mozilla Firefox w wersji 3 lub nowszej (zalecana),

• Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej.

Jeżeli  sieć  LAN  jest  niedostępna,  istnieje  możliwość  podłączenia  centralki  do  karty
sieciowej komputera. Jeśli komputer posiada funkcję automatycznego wykrywania przeplotu, do
podłączenia można wykorzystać dołączony do centrali przewód sieciowy prosty. W przeciwnym
przypadku należy użyć przewodu sieciowego skrosowanego.

Po  połączeniu  z  internetową  aplikacją  Prima  nano  Web  Konfigurator  należy  podać  hasło
(domyślnie 12345678). 

Po zalogowaniu uzyskujemy dostęp do ustawień centrali Prima nano:
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5.2. Konfiguracja interfejsu Ethernet (LAN) centrali Prima 
nano

Ustawienia interfejsu Ethernet (LAN) centrali Prima nano dostępne są w zakładce  Sieć (menu
Administracja).  Domyślne  ustawienia  DNS  to  adres  serwera DNS Telekomunikacji  Polskiej.
Niezbędne dane konfiguracyjne uzyskasz u administratora sieci komputerowej.

Konfiguracja interfejsu Ethernet (LAN) w centrali

5.3. Rozwiązywanie problemów z podłączeniem centrali 
do sieci Ethernet (LAN)

5.3.1. Ustawienie adresu IP centrali z telefonu

 W celu ustawienia adresu IP centrali z telefonu, należy podłączyć telefon zgodnie z rozdziałem
4.2.4. Następnie wejść w tryb programowania centrali z telefonu *708 „kod” (domyślny kod:
12345678) i ustawić adres IP oraz maskę podsieci kodami:

41 „adres IP” # -ustawienie adresu IP, np. 41 192*168*1*195# (po zaprogramowaniu centrala 
zostanie zrestartowana)

42 „maska podsieci” # -ustawienie maski podsieci, np. 42 255*255*255*0# (po 
zaprogramowaniu centrala zostanie zrestartowana)
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5.3.2. Ustawienie adresu IP w komputerze w przypadku 
bezpośredniego podłączenia do centrali Prima nano

5.3.2.1.System WINDOWS XP
W celu zmiany adresu IP należy odszukać odpowiednią pozycję w Panelu Sterowania systemu
Windows:

Pojawi się wówczas okno z połączeniami sieciowymi. Jeżeli  komputer ma tylko jedną kartę
sieciową, powinna być dostępna tylko jedna pozycja. Do menu właściwości połączenia można
wejść klikając na nie prawym klawiszem myszy przez rozwijalne menu:
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W kolejnym oknie z listy dostępnych usług należy zaznaczyć „Protokół internetowy TCP/IP”
i znów wybrać jego właściwości:

Uzyskuje się dzięki temu dostęp do adresu IP komputera. Należy upewnić się, że wybrana jest
opcja  „Użyj  następującego  adresu  IP”.  Wówczas  adres  IP  komputera  można  wpisać
w zaznaczonym na ilustracji polu:
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5.3.2.2.System WINDOWS VISTA
Z Panelu  sterowania  należy  wybrać  opcję  Centrum sieci  i  udostępniania następnie
wybrać sieć z opcji Zarządzaj połączeniami sieciowymi. We właściwościach sieci należy
wybrać protokół TCP/IP v.4 i w jego właściwościach wpisać parametry sieci.
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5.3.2.3.System WINDOWS 7
Z Panelu sterowania należy wybrać opcję Sieć i Internet następnie wybrać sieć z opcji
Połączenia  sieciowe.  We  właściwościach  sieci  należy  wybrać  protokół  TCP/IP  v.4
i w jego właściwościach wpisać parametry sieci.
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5.3.2.4.System LINUX Ubuntu
Z menu  System  → Preferencje należy wybrać opcję  Połączenia sieciowe następnie
zmodyfikować  ustawienie  wybierając  w  zakładce  Ustawienia  Ipv4  metodę  ręczną
i przypisując właściwe parametry sieci.

Ustawiony adres IP musi należeć do tej samej podsieci co centrala Prima i być od niego inny np.:
Adres IP – 192.168.1.251

Maska podsieci – 255.255.255.0

5.3.3. Adres IP centrali nie jest zgodny z architekturą sieci LAN

W  przypadku  gdy  domyślny  adres  centrali  Prima  nano  (192.168.1.250)  jest  niezgodny
z architekturą sieci LAN, do której centrala została podłączona, należy zmienić adres IP centrali
z telefonu (rozdział 5.3.1) lub należy połączyć centralę bezpośrednio z komputerem (wraz ze
zmianą adresu IP komputera – patrz rozdział 5.3.2.) i za pomocą Prima nano Web Konfiguratora
w pierwszej kolejności zmienić adres IP centrali na kompatybilny (strona Sieć w menu Centrala).
W razie problemów skontaktuj się ze swoim administratorem sieci komputerowej.
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6.6. Przywrócenie ustawień fabrycznych Przywrócenie ustawień fabrycznych

W celu przywrócenia ustawień i haseł fabrycznych należy:

• przy wyłączonej centrali wcisnąć przycisk  SW1  i trzymając włączyć centralę. Przycisk
zwolnić gdy zacznie migać dioda RUN.

1 – przycisk SW1

2 – włącznik sieciowy

Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia
To urządzenie jest oznaczone i zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE)
oraz  polską  Ustawą  z  dnia  29  lipca  2005  r.  „O  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  i
elektronicznym”  (DZ.U.  Z  2005  r.  Nr  180,  poz.  1495)  symbolem  przekreślonego
kontenera na odpady.

Takie  oznakowanie  informuje,  że  sprzęt  ten,  po  okresie  jego  użytkowania  nie  może  być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik  jest  zobowiązany  do  oddania  go  prowadzącym  zbieranie  zużytego  sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
z  obecności  składników  niebezpiecznych  oraz  niewłaściwego  składowania  i  przetwarzania
takiego sprzętu.
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7.7.Skrócony wykaz funkcji centraliSkrócony wykaz funkcji centrali

Funkcja      Opis Funkcji

2 - 9899 wybranie numeru abonenta wewnętrznego,
wybranie numeru Grupy WW

 0                  wybranie miasta,
*8 0 xxx                          połączenie zewnętrzne przez konkretną linię miejską, gdzie ‘xxx’:

• 003 – linia analogowa w slocie „B”
• 004 – linia analogowa w slocie „A”
• 005 lub 006 – linia ISDN w slocie „B”
• 007 lub 008 – linia ISDN w slocie „A”
• 009 – linia GSM w slocie „B”
• 010 – linia GSM w slocie „A”
• 011 – 018 – linia VoIP

0  sygnał zajętości  0 zamówienie dostępu do zajętej linii miejskiej,
*8 0 xxx  sygnał zajętości  0 zamówienie dostępu do zajętej - konkretnej LM,
„TEL” syg. zajętości  0        zamówienie połączenia z zajętym abonentem wewnętrznym o numerze 

„TEL”,
*9 0                         powtórzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego,
*9 2         zestawienie połączenia z ostatnio wybranym numerem miejskim,
*9 4   „numer miejski”              zestawienie połączenia z dowolnym numerem miejskim,
*9 5 „hh”„mm”„numer miejski” zestawienie połączenia z dowolnym numerem miejskim o wybranej 

godzinie
*9 4 odwołanie usług *92, *94 , *95
 
997, 998, 999, 112                  bezpośredni dostęp do num. alarmowych,

*7 0 1 xx  odsłuchanie zapowiedzi słownej (‘xx’- numer zapowiedzi) od 1-8,
*7 1   „TEL”  przejęcie połączenia,
*7 1 0   przejęcie połączenia miejskiego,
*7 3 1 „T”„hh” „mm” ustawienie „budzenia” (jednokrotne) - „T” - dzień tygodnia,
*7 3 2 „T”„hh” „mm” ustawienie „budzenia”  (wielokrotne) - „T” - dzień tygodnia,
*7 3 3       odwołanie zamówionego budzenia,
*7 3 4  „TEL”           bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na  „TEL” (jestem tam),
*7 3 4            anulowanie przekierowania bezwarunkowego
*7 3 5  „TEL” bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia z „TEL” na siebie („dzwoń 

tu”),
*7 3 6  „TEL” przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój jest zajęty,
*7 3 6 odwołanie przekierowania „gdy zajęty”
*7 3 7  „TEL” # przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój nie odbiera wywołania 

przez czas 20s.
*7 3 7  „TEL” # „tt” przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój nie odbiera wywołania 

przez czas „tt”
*7 3 7  odwołanie przekierowania „gdy nie odbiera”
FLASH 0 „numer miejski” przeniesienie wywołania na miasto (abonent uprzywilejowany)
*7 4 0 włączenie „niańki”,
*7 4 2              włączenie trybu pracy 1, (abonent uprzywilejowany)
*7 4 3      włączenie trybu pracy 2, (abonent uprzywilejowany)
*7 4 4            włączenie trybu pracy 3, (abonent uprzywilejowany)
*7 4 5        włączenie trybu pracy 4, (abonent uprzywilejowany)
*7 6 0           „nie przeszkadzać”,
*7 6 1           odwołanie funkcji „nie przeszkadzać”

FLASH „mój TEL” hold – “zawieszenie” połączenia, 
FLASH „TEL” przekazanie rozmowy miejskiej do abonenta wewnętrznego o numerze 

„TEL”
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FLASH „TEL” połączenie zwrotne (konsultacyjne) z abonenta wewnętrznego o numerze 
„TEL”,

FLASH 0 powrót do rozmowy z przekazywanym abonentem,
FLASH * 1 FLASH analogowy na linii miejskiej,
*96 zablokowanie prezentacji na linii miejskich ISDN
60 poczta głosowa
*749 odsłuchanie nr IP centrali z telefonu

W trybie programowania centrali 

*708 „kod” wejście w tryb programowania centrali (domyślny kod: 12345678)
2 9 x x nagranie zapowiedzi słownej z aparatu tel. (xx – numer zapowiedzi 

w zakresie 01-08)
41 „adres IP” # programowanie adresu IP centrali, (np. 41 192*168*1*198#) 

po zaprogramowaniu centrala zostanie zrestartowana)
42 „maska podsieci” # programowanie maski sieci, (np. 42 255*255*255*0#) po 

zaprogramowaniu centrala zostanie zrestartowana
6 0 GG MM SS ustawienie zegara w centrali
6 1 RR MM DD T ustawienie daty w centrali, T-dzień tygodnia (1-poniedziałek,...,7-

niedziela)
81 kasowanie aktywnych rezerwacji w centrali
# wyjście z trybu serwisowego
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