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Introduction

Уважаеми клиенти!
Когато четете това ръководство, ветоярно централата ще бъде
монтирана и конфигурирана, съгласно Вашите нужди. В такъв
случай, отделете малко време и се запознайте внимателно с
инструкциите в това ръководство. След това просто опитайте тези
функции и се настройте за работа с Вашата телефонна централа.
Ако изискванията Ви се променят така, че да се наложи промяна в
някои настройки, се обърнете към Вашия оторизиран доставчик.
Промените, които се извършват чрез конфигурационната програма
COMset, могат да се правят и отдалечено (отдалечено
програмиране).
Ако желаете да разширите централата си с допълнителни модули
или да активирате допълнителни настройки, се консултирайте
първо с Вашия доставчик. Същото Ви препоръчваме и ако
централата Ви не е конфигурирана и съответно не е пусната в

експлоатация. В допълнение, обърнете внимание и на описаните
по - долу съвети:

Кутията може да бъде отваряна само от оторизи-
рано лице1. Инсталационните процедури вътре в
кутията, както и дейностите по поддръжката на

вътрешните компоненти, могат да бъдат извършвани
също само от оторизирано лице1.

Централата е конструирана за връзка към цифровата телекому-
никационна мрежа ISDN (Point-to-Point и/или Point-to-Multipoint
връзка). Тя позволява връзка от публичната телефонна мрежа към
различни вътрешни абонати. Така наречените терминали, могат
да бъдат системни телефони, ISDN устройства, както и аналогови
такива.
Благодарение на функции като напр. Short-Code Dialling, Конфе-
ренция, безплатни вътрешни разговори и др., централата прави
ежедневното телефониране просто, комфортно и бързо.
Допълнително към телефонирането, централата Ви предлага и
множество други функции, като запис и контрол на разходите и др.
Централата може да бъде конфигурирана според изискванията Ви,
чрез конфигурационния софтуер COMset. Три допълнителни PC
програми ще Ви позволят да контролирате и управлявате
разходите си, да управлявате Short-Code Dialling номерата, да
налагате таксови лимити, да назначавате Wake-up обаждания, да
уоравкявате Music on Hold и автоматичния Least Cost Routing.
С приложения ISDN софтуерен пакет, можете да използвате
възможностите на интегрирания USB интерфейс (COmpact 2206
USB и COmpact 4410 USB), и да упражнявате най-важните
дейности при съвременните телекомуникации (факс, тел.
секретар, трансфер на данни) през PC.

Болшинството от функциите, описани тук, са напълно
приложими само при професионално извършени монтаж
и настройки, както и при наличие на връзка с PC.

Препоръчваме Ви да се консултирате първо с оторизирания
доставчик.
Попитайте Телекомуникационния оператор за наличието на
някои от ISDN услугите. Активирането на повечето от тях не
е безплатно.
Възможни са някои несъвместимости при комбинация с
терминали и устройства от други производители, които да
доведат до нестабилност на системата.

За пълното използване на болшинството от функции, описани
тук, централата Ви трябва да е със Software version 1.6A, а
системните телефони трябва да имат software version 2.0H или
по-нови. Ако това не е така, направете firmware update на
съответното устройство.

Функционалност при заводските настройки
� 1 външен S0 и 1 вътрешен S0 порт2 (COMpact 2206 USB и COM-

pact 4410 USB) или S0 портове, алтернативно използвани като 
вътрешни или външни (COMmander Basic).

� Възможно свързване на 6 (COMpact 2206 USB) или 10 (COM-
pact 4410 USB) или 8 (COMmander Basic) аналогови абоната 
(телефони, факсове, тел. секретари, модеми) и 1 системен 
дисплей SD-420 (Auerswald аксесоар).

� Свободно избираеми телефонни номера (10-59/100-599) за 
вътрешните абонати/групи.

� Контрол на разходите чрез 6 различни нива на оторизация, 
забранени и разрешени номера и специална Short-Code Dial-
ling оторизация, както и задаване на таксов лимит.

� Наблюдение на таксуващата информация през PC или 
телефон (AOCE или AOCD са необходими). Таксуващ импулс 
за аналоговите телефони.

� Управление на разходите чрез PC програма. Запис на до 3000 
разговора, в независима от ел. захранването вътрешна памет.

� Избор на номера, който да се показва при отсрещния 
събеседник.

� Независима от ел. захранването памет и за кратките номера. 
� Wake-up и timer функции, чрез вътрешния часовник. Автома-

тично прехвърляне на лятно/зимно часово време.
� Music on Hold, 7 вградени мелодии при изчакване (COMpact 

2206 USB и COMpact 4410 USB) 
� Music on Hold, зареждаема мелодия като .wav-файл в COMpact 

4410 USB и COMmander Basic.
� Music on Hold, външна музика, чрез аудио вход (COMmander 

Basic: не с базисния вариант).
� Music on Hold плюс съобщение
� Текст преди отговор и съобщение аларма (COMpact 4410 USB 

и COMmander Basic only).
� Функция съобщение през аудио изхода (COMmander Basic: не 

с базисния вариант).
� Различни мелодии на звънене за отличаване на обажданията.
� Защита срещу нежелани програмиране/телефониране чрез 

парола. 
� Наблюдение на стая и програмиране на Call Forwarding от 

външен телефон.
� Оптимални възможности чрез вътрешен и външен Call For-

warding, Call Waiting и Busy-on-Busy.
� Сигурност при спешни ситуации чрез baby/senior call, emer-

gency Short-Code Dialling памет, emergency приоритет и 
приоритетно обаждане при Do-not-Disturb услуга.

� Call Forwarding, Splitting, Конференция през 2я B канал. 
� Защита срещу нежелани обаждания. 
� Формиране на групи от вътрешни абонати. 
� Трансфер на данни с до 57.600 bps (V.90) през аналоговите 

портове.
� Резервиране на градска линия, pick-up и трансфер на 

обаждането към друг външен телефон.
� Набиране през PC (TAPI).
� Обновяване на суфтуера през PC или телефонна връзка.
� Отдалечено четене и програмиране на данните в централата.
� Вграден интерфейс за данни (ISDN PC адаптер) през USB 

(COMpact 2206 USB и COMpact 4410 USB).
� NDIS-WAN-драйвер (COMpact 2206 USB и COMpact 4410 USB) 

за
- channel bundling, Интернет достъп с до128 kBit/s,
- dynamic bandwidth в комбинация с Windows 2000.

1 Оторизирано лице: Човек, обучен за тази дейност. Той трябва да
притежава необходимите познания за работа на места с възможно високо
напрежение, както и познания по отношение на изискванията и
препоръките при работа в такива условия.

e

Функционален преглед и описание

2 Един S0 порт съдържа два voice/data канала. Поради това, по едно и също
време са възможни две връзки през един S0 порт. Ако двама вътрешни
ISDN абоната разговарят по между си, върху един вътрешен S0 порт, това
също ще бъдат две връзки. 

☞
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T-Net-функции за аналоговите телефони
Ако използвате T-Net поддържащи аналогови телефони, ще може
да управлявате тези функции чрез наличните бутони.
� Забрана, разрешаване, отказване на Call Waiting.
� Редуване.
� Конференция с 3 събеседника.
� Стартиране/приключване на консултация.
� Конфигуриране на Subscriber Call Forwarding.
� Конфигуриране на връзка без набиране (baby call).
� Пренабиране при заето.
� Еднократно подтискане показването на телефонния номер.

ISDN характеристики поддържани от тел. централа
� Условно подтискане показването на собствения телефонен 

номер (CLIR).
� Parking (TP) върху PTMP връзката или върху вътр. S0 порт.
� Пренасочване при заето (CFB), липса на отговор (CFNR), 

безусловно (CFU).
� Предаване на таксуваща информация по време (AOCD) и в 

края (AOCE) на връзката. 
� Пренабиране при заето (CCBS) или липса на отговор (CCNR).
� Показване на номера (CLIP) върху SD-420, системни телефо-

ни, вътрешни ISDN устройства и аналогови телефони 
(необходими са апарати, поддържащи CLIP).

Попитайте при Телекома за наличността и условията
за активиране на някои ISDN услуги. Част от тези
услуги са платени.

При доставка, в пакета са включени следните ръководства: 
� 1 installation and configuration ръководство за техника и 
� 1 operation instruction ръководство за потребителя.
� 1 CAPI/TAPI ръководство (Fax, Internet, Data transfer)
Това ръководство описва в детайли използването на централата.

Използване на ръководството
Обясненията тук, са сортирани според определени типове
въпроси. Ако телефонът в съседната стая звъни и Вие искате да
вземете обаждането, раздел Искате да реагирате на входящо
обаждане на стр. 10 със сигурност ще Ви помогне. В случай, че
желаете да намерете бързо конкретна информация,
ръководството ще Ви помогне по няколко начина:
� Съдържанието на стр. 3 ще Ви ориентира в структурата на това 

ръководство.
� Index на стр. 72 ще Ви помогне да откриете описанието за 

даден термин.
� С помощта на специалните препратки в текста, ще достигнете 

бързо до определени раздели или илюстрации.
� Заглавията на всяка страница ще Ви напомнят, в кой раздел 

сте в момента. Заглавията са дублирани и в лявата част на 
всяка страница.

Използвани символи
Показаните по-долу символи и схеми се използват за
онагледяване на множеството процедури по време на телефо-
нирането и конфигурирането или при контрола на някои функции
посредством телефона (enquiry).

Ако попаднете на същата процедура, като описаната тук,
изпълнете описаните действия стъпка по стъпка, от ляво на дясно.
Символите, разположени един под друг, се явяват като алтерна-
тива - използвайте ги в зависимост от текущата необходимост.

Пример за програмиране: Ако искате да зададете 3 къси
позвънявания при вътрешно обаждане. В раздел Конфигуриране
на мелодия за вътрешни позвънявания на стр. 40 ще намерите
описаната в Пример A процедура - следвайте долните стъпки:
� Вдигнете слушалката на съответния телефон и изчакайте

вътрешния сигнал (сигнал централа). 
� Наберете 7.
� Въведете публичната парола (Заводска настройка: „2“, но

може да е до 4-цифри). Ако я въведете коректно, ще чуете
потвърждаващ сигнал (пулсиращ тон). Ако чуете сигнал
“заето”, затворете и опитайте отново.

� Продължете с въвеждането на 97.
� Въведете 1 за „3 x къси позвънявания“.
� В края потвърдете с #. Ще чуете отново потвърждаващ

сигнал. Ако чуете сигнал “заето”, значи сте допуснали грешка
(напр. грешна цифра). Затворете и опитайте отново

Затворете, ако няма да продължавате с програмирането. В
противен случай, след потвърждаващия сигнал, можете да
изпълните и други програмиращи процедури. Въвеждането на

☞
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a Затвори телефона. b Вдигни слушалката.

c Телефонът звъни. f
Чувате сигнал, описан в деатйли в съот-
ветния раздел.

d
Постави слушалката 
близо до телефона. g

Разговор.
Ако се обадите на себеси, ще чуете за 
кратко позвъняване (ringback tone).

Y На вратата се звъни. r
Набери външен номер, т. е. през 
градската телефонна линия.

k
Набери Short-Code Dialling 
(кратък) номер. M

Набери един от собствените си външни 
телефонни номера (MSN/DDI).

G
Набери номера на 
вътрешна група. n

Набери вътрешен номер, т. е. на друг 
вътрешен абонат.

t
Набери номера на домо-
фонната система. O

Набери парола, напр. тайната: По под-
разбиране 1111. След коректно въвеж-
дане ще чуете потвърждаващ сигнал.

p
Набери 2- до 6-цифрен 
project номер. S

Функция включ./изключ. (1: включване, 0: 
изключване).

K
Набери номер на бутон от 
домофонната система. U

Въведи час с 4-цифри: 00-23 (часове), 
00-59 (минути).

R
Набери номер на ел. 
релето. i

Набери номер от съответния обхват. (в 
случая, номер м/у 0000 до 9998).

Нарисни hook бутона на 
слушалката. * Натисни бутона “звезда” (анулира прог-

рамирането или прекъсва линията при 
телефон с директен достъп до градска)

#
Натисни # бутона (напр. 
в края на програмираща 
функция, след което ще 
чуете потвърждаващ 
сигнал).

1 Набери определена цифра (напр. 1).

F
Консултация с FLASH бутона (при DTMF 
телефон) или с бутона Query (при ISDN 
телефон). Игнорирай при телефон с 
пулсово набиране.

Пример A: Задаване сигнал при звънене за вътрешни 
обаждания

Пример B: Проверка на натрупаната таксова сума

b 7 Q 97 0 #
Съответен 
телефон

публична 
парола 1 x дълго

или 1
3 x кратки

b 7 Q 71 #f
съответен 
телефон

публична 
парола

цифрово известяване за тоталната 
сума, следва потвърждаващ сигнал
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паролата отново, не е необходимо. Но ако ще правите настройки,
за които се изисква тайната парола или не се изисква такава, ще
трябва непременно да затворите телефона.
Пример за допълнително програмиране: Вие искате да
проверите, колко таксови импулса са се натрупали на даден
телефон. В раздел Проверка на количеството натрупани
импулси íà ñòð. 32 ще намерите процедурата, описана в Пример
B. Изпълнете следните стъпки:
� Ако вече не сте затворили и продължавате да чувате потвърж-

даващия сигнал, пропуснете въвеждането на 7 и на публич-
ната парола и въведете само 71.

� Потвърдете с натискането на #. Сега ще чуете няколко къси
сигнала с пауза между всяка цифра. Напр. за 210 импулса ще
чуете: 2 кратки тона, пауза, 1 кратък тон, пауза, 10 кратки тона.
Отново следва потвърждаващ сигнал.

Съкращения, използвани в ръководството
DDI “Direct Dialling In” номер, в случай на PTP връзка (Direct

Dialling In)
MSN Multiple Subscriber номер, в случай на PTMP връзка (Mul-

tiple Subscriber Number)
NT Терминиращо устройство за ISDN базова връзка (Network

Termination)
CF Call Forwarding - пренасочване на обаждане

Символи, използвани в ръководството

Към Вашата телефонна централа можете да свържете системни и
ISDN телефони, както и аналогови такива с пулсово или с тонално
(DTMF) набиране. Апаратите с тонално набиране трябва да имат
FLASH бутон (или R). ISDN устройствата (напр. ISDN телефони,
ISDN PC контролери) да са сертифицирани Euro-ISDN устройства,
за да се гарантира правилната функционалност. 
Съществуват някои различия при използването и програмирането
им. Запознайте се - особено при ISDN телефони - с приложените
ръководства.

Аналогови телефони (пулсови и DTMF)
Ако вече разговаряте с някой абонат (вътрешен или външен), при
DTMF телефон, ще трябва да натиснете FLASH бутона (или R-
бутон) преди набирането на цифри, напр. за прехвърляне на
разговора (раздел Свързване на аналогови устройства íà
ñòð. 64). В това ръководство, FLASH бутона е представен чрез
символа F. FLASH не е необходим при пулсов телефон. Поради
това, ако свържете такъв телефон към централата, игнорирайте
натис-кането му при описанията. Освен това, апаратите с пулсов
режим на набиране, нямат бутоните * и # или те просто не
функцио-нират. И тъй като те са необходими при повечето
програмиращи функции, следва че програмирането с такива
апарати е невъзможно! Ако телефонът Ви поддържа и двата
метода на набиране, ще трябва, при всяко положение, да го
настроите на DTMF режим.

Аналогови T-Net-телефони
При някои от аналоговите DTMF телефони, някои от T-Net
функциите (като Call Forwarding) са изведени директно върху
менюто или върху функционални бутони. Ако използвате такъв
апарат като вътрешен, ще можете комфортно да използвате тези
функции. Те са маркирани със занка T. Ако срещнете такъв
съвет и желаете да използвате T-Net функциите с телефона си,
първо прочетете упътването му.

ISDN телефони
За да можете да използвате добре ISDN телефона си, трябва да
сте наясно с функционалността му. Поради това е необходимо да
се запознаете с ръководството му и да разгледате помощните
описания, които Auerswald осигурява на Интернет страницата си
или на Auerswald CD. Абсолютно необходимо е да знаете с кой
бутон или с кое меню можете да стартирате Консултация (напр.
чрез Hold бутона или R-бутона). Тази функция се изисква, когато в
ръководството срещнете символа F. При някои от функциите
можете да разчитате на меню/функция бутоните на телефона.

„Конференция“, „Редуване“, „Приемане/отказване на чакащо
обаждане“, „Приключване на консултация“ и „Приключване на
консултация при заето“ спадат към тях. Обърнете внимание на
знака I при ISDN съветите. Цифрите, които трябва да бъдат
набрани при аналоговите телефони, трябва да бъдат игнорирани в
този случай.

Системни телефони
Огромната част от функциите на телефонната централа, могат да
бъдат управлявани, както е описано в ръководството, чрез всички
свързани телефони. Със системните телефони COMfort 1000,
COMfort 1200 и COMfort 2000, както и със smar-tel-i (само за
COMmander Basic) управлението е значително по-комфортно, тъй
като основните функции могат да бъдат контролирани чрез меню.
Всичко това е описано в ръководството на съответния телефон.
Някои от описаните функции на телефонната централа, могат да
бъдат използвани само със системните телефони.

e

Този знак означава важен съвет. Задължително му 
обърнете внимание, за да предпазите себе си или 
устройството от наранявания или повреди.

☞
Ръката Ви посочва допълнителен съвет. Описват 
се обстоятелства, на които често не обръщаме 
внимание, което води до недоразумения и дълго 
лутане в откриване на грешки.

N

Стрелката отбелязва функции, които могат да 
бъдат настроени, в зависимост от конфигурациите 
(виж раздел Задаване за коя конфигурация ще се 
отнасят настройките на стр. 23).

T

Тази стрелка маркира функции, съвместими с T-Net 
функциите, които могат да се превключват чрез T-
Net бутоните на специалните телефони (раздел 
Аналогови T-Net-телефони на стр. 9).

I
Тази стрелка маркира функции, които са изпълними 
чрез функционалните бутони или менюто на ISDN 
телефон (раздел ISDN телефони на стр. 9).

Различия при използване на разни телефони 
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Централата може да сигнализира по различен начин за входящо
обаждане, напр. чрез позвъняване или чрез почукващ тон в
слушалката на зает в момента телефон. Ако звъни телефон, в
повечето случаи, ще можете да разпознавате от къде идва
обаждането.
При аналоговите телефони, външно обаждане се сигнализира с
напр. „дълго позвъняване, пауза“, а вътрешно с „три къси позвъ-
нявания, пауза“. Позвъняване от домофона се осъществява чрез
натискането на звънеца.

Pickup: Ако чуете друг вътрешен телефон да звъни, можете да
вземете обаждането през собствения си телефон. В този случай,
ще използвате функцията „Pickup“. За да направите това, ще
трябва да наберете определени цифри на собствения си апарат.

Takeover: Ако напр. телефонния Ви секретар (или модема) са
приели вече обаждането, Вие можете да го вземете от тях чрез
функцията „Takeover“. След въвеждането на няколко цифри върху

телефона си, Вие ще бъдете свързан с отсрещната страна.
Телефонния секретар ще получи тон “заето”. 

Call Waiting сигнал: Ако по време на разговор, чуете в слушалката
непрекъснато повтарящ се почукващ сигнал, някой друг, от вън, се
опитва да се свърже с Вас или получавате обаждане от домофона
или алармата. Търсещият Ви чува сигнал “свободно”.
За да приемете чакащото обаждане, имате две възможности.
Първа: Приключвате текущия разговор, чрез затваряне на
телефона. След което той ще звънне и Вие ще приемете втория
разговор. Втора: Стартирате втория разговор, чрез натискане на
определени цифри (Консултация). Така задържате първия
партньор, който чува музика при изчакване. Какви са
възможностите при Консултация, ще откриете в раздел Водите
два разговора - Консултация (Query Call) на стр. 18. 
Ако не желаете да приемете второто обаждане, можете или да не
му обръщате внимание или да го откажете чрез определена
комбинация от цифри. При което чакащия ще получи сигнал
“заето” (ако никой друг телефон не звъни). 

Ако това е call back обаждане, Вие ще чуете
позвъняването веднага след затваряне на слушалката.

Това е знак, че другия абонат е зает в момента.

Функциите Takeover и Pick-up са идентични. Управле-
нието им се извършва чрез конфигурационната
програма. Правата за Takeover са използваеми само за

Телефонни секретари.

Можете да изпълните pickup на едно външно обаждане, само ако
имате необходимата външна оторизация за Вашия телефон.

За да може да бъде изпълнена тази функция, трябва да
се направят съответните настройки в конфигура-

ционната програма COMset. По принцип няма рзаличия с
описаната вече функция Pickup.

Искате да реагирате на входящо обаждане

Телефонът Ви звъни

c b g Вземане на вътрешно или външно обаждане

телефона звъни разговор

☞

Друг вътрешен телефон звъни (Pickup)

c b f (**) 6 n g Вземане на обаждане от
индивидуален телефон (Pick-up)

друг 
телефон

Вашия 
телефон 

вътре-
шен 
сигнал

(за телефони с 
директен дос-
тъп до градска)

6 и вътрешния номер на 
звънящия телефон разговор

☞

Телефонния секретар вече е приел обаждането (Takeover)

b f (**) 6 n g Вземане на обаждане от
телефонен секретар

Вашия 
телефон 

вътрешен 
сигнал

(за телефони с 
директен достъп до 
градска линия)

6 и вътрешния номер на телефонния 
секретар, поел обаждането. 

вземане на 
разговора

☞
Call Waiting сигнал в слушалката

g f (F) 2 g Вземане на чакащо обаждане (Консултация)

1. разговор почукващ 
сигнал

(игнорирай при 
пулсови)

разговор No. 2 
(консултация)
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Ако чакащото обаждане е от алармата и Вие го
приемете, текущия разговор ще бъде прекъснат. Как да

приемете такова обаждане е описано на стр. 22.
Ако вече сте в консултация, когато чуете сигнала за чакащо
обаждане, преди да го приемете, трябва да приключите поне
единия текущ разговор.

Ако сте с аналогов телефон, който притежава T-Net
функционален бутон/меню „take a waiting call“, можете

директно да го използвате.
Ако сте с ISDN или системен телефон, функцията
„take a waiting call“ може да бъде изпълнена чрез

специален бутон или чрез менюто (виж ръководството на
телефона).

Вътрешните разговори са безплатни.

Ако телефонът Ви е настроен за директен достъп до
градска линия, след като вдигнете слушалката ще чуете

директно сигнала на градската телефонна мрежа. Преди да
изберете вътрешен номер, трябва да натиснете двукратно
бутона *. Така ще чуете вътрешния сигнал “централа”. Ако

телефонът Ви не притежава бутона *  или той не функциони-
ра, това не може да бъде направено (пулсови и някои ISDN
телефони). При системните телефони COMfort 1000, 1200 и
2000, вместо това, натиснете бутона, намиращ се до „internal“,
а при smar-tel-i (само за COMmander Basic) бутона до „internal call“.

Преди да наберете външния телефон, трябва да въведете
цифрата за достъп до градска линия. Ако основната маса от
обажданията Ви са външни, конфигурирайте телефона си като
абонат с директен достъп до градска линия (чрез програмата COM-
set).

Short-Code Dial (кратък) номер: За Ваше улеснение, Най-често
използваните външни номера, можете да запомните като
четирицифрени Short-Code Dial (кратки) номера. Това става чрез
програмата COMtools (стр. 61) или чрез телефон (стр. 35).
За да спестите време при спешни ситуации, можете да зададете
дву- или три- цифрени номера в emergency Short-Code Dial
паметта (10-59; 100-599), напр. номера 110 (чрез програмата COM-
set). Набирането е както обикновенно, но 4-цифрените Short-Code
Dial номера (8...) ще бъдат заменени с 2- или 3-цифрени.

Обаждане, без показване на телефонния номер: Ако не желаете
следващия Ви събеседник да Види номера Ви върху телефона си,
ще трябва да стартирате обаждането с набирането на по - долу
описаната комбинация от цифри. При изпълнението й,
телефонния Ви номер ще се скрие само за това обаждане.
Ако желаете това да стане постоянна настройка, трябва да
зададете това за Вашия телефон (виж раздел Скриване на
собствения Ви номер (CLIR) при всички изходящи обаждания на
стр. 24).

Ако телефонът Ви е с директен достъп до градска
линия, за да се обадите на външен телефон, не е

небходимо да въвеждате предварително цифрата за достъп 0.
За да извършите друг тип обаждане, винаги ще трябва да
натискате двукратно бутона *. Ако телефонът Ви не
притежава бутона *  или той не функционира, това не може да
бъде направено (пулсови и някои ISDN телефони). При
системните телефони COMfort 1000, 1200 и 2000, вместо това,
натиснете бутона, намиращ се до „internal“, а при smar-tel-i (само
за COMmander Basic) бутона до „internal call“.

g f (F) 0 g Отказване на чакащо обаждане

разговор почукващ 
сигнал

(игнорирай при 
пулсови)

обратно към текущия 
разговор

☞ T

I

Желаете да извършите вътрешно обаждане

☞

Обаждане към вътрешен телефон 

b f (**) n g Обаждане на вътрешен телефон
вътрешен 
сигнал

(за телефони с директен 
достъп до градска линия) вътрешния номер на телефона разговор

Желаете да се обадите на вън (обаждане през градската линия)

☞

Обаждане към външен телефон

b f (0) f r g Телефониране на външен абонат
вътрешен 
сигнал

цифра за достъп до градска линия
(игнорирай при телефоните с 
директен достъп до градска)

външен 
сигнал

външен 
тел. номер разговор



12 Желаете да отделите разходите си на отделна сметка

Записите в телефонния указател на централата (номер
и име) са достъпни през специалното меню на систем-

ните телефони COMfort 1000, 1200 и 2000. При входящо
обаждане, ако номера е вече въведен в указателя, ще бъде

заменен от съответното име при показването върху дисплея на
телефона.
Чрез програмата COMtools telephone book можете да извършите
трансфер на някои от short-code dialling номерата от
централата в системния телефон COMfort DECT 800.

Можете да използвате тази функция, само ако сте
активирали при БТК ISDN услугата „Calling line identifica-

tion restriction (CLIR)“.
При някои ISDN телефони, както и при системните
телефони COMfort 1000, 1200, 2000 и smar-tel-i, можете

да активирате „Calling line identification restriction (CLIR)“ чрез
бутон или менюто. (виж съответните ръководства).

Можете да използвате следната T-Net комбинация:
*31# + 0 + външния телефонен номер. (виж

ръководството на телефона).

За да можете да разпределите индивидуалните разговори в
различни сметки, с цел по-лесни последващи изчисления (напр. с
PC програмата COMlist), централата Ви предлага следните опции:

Избор на градска линия: Ако искате да разделите сметките за
различните външни обаждания, можете да стартирате тези
разговори през един от наличните S0 портове (ISDN връзка,
градска линия).

Освен това, тази функция Ви е необходима и ако напр. сте
свързали GSM Gateway към някой от външните S0 портове.

Представяне на специален MSN: За да стартирате изходящо
обаждане, чрез представяне на специален MSN, се нуждаете от
системен телефон COMfort 1000, 1200 и 2000 (виж ръководството
на телефона).

Необходимото условие за такъв избор на градска линия е
телефонната централа да работи с няколко градски

ISDN линии. Ако напр. имате само два S0 порта, можете да
избирате само между 91 и 92 (COMpact 4410 USB: до 2 S0
порта, след разширение с COMpact 2S0 модул).

Ако телефонът Ви е конфигуриран като Direct Exchange
Line Telephone (телефон с директен достъп до

градска линия), за да осъществите външно обаждане, не е
необходимо да натискате предварително 0 за да излезете на
градска. За да извършите друг тип обаждане, винаги ще трябва
да натискате двукратно бутона *. Ако телефонът Ви не
притежава бутона *  или той не функционира, това не може да
бъде направено (пулсови и някои ISDN телефони). При
системните телефони COMfort 1000, 1200 и 2000, вместо това,
натиснете бутона, намиращ се до „internal“, а при smar-tel-i (само
за COMmander Basic) бутона до „internal call“.

Обаждане на външен чрез Short-Code Dial номер (Dialling Assistance)

b f (**) k g Набиране на Short-Code Dial (кратък)
номер

iвътрешен 
сигнал

(за телефони с директен 
достъп до градска) Short-Code Dialling номера разговор

☞

Външно обаждане със скриване на собствения Ви номер

b f (**) 669 0 r g Стартиране на отделно обаждане, без
показване на собствения Ви номервътре-

шен 
сигнал

(за телефони с 
директен 
достъп)

0 за градска линия и 
съответния външен 
телефонен номер

разговор

☞
I T

Желаете да отделите разходите си на отделна сметка

Избор на градска линия преди стартиране на изходящо обаждане (COMpact 4410 USB и COMmander Basic)

b f (**) Z f r g Избор на от 1ви до 4ти ISDN
преди началото на обажданевътре-

шен 
сигнал

(за телефони с 
директен 
достъп до 
градска)

Exchange Line Access 
номер за 
1ви до 4ти S0 порт

външен 
сигнал

външен 
телефонен 
номер

разговор

☞

☞
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Приключване на обаждане при консултация: Ако се опитате да
се обадите на някой, но той не отговори, нормално Вие затваряте
слушалката. Но ако това стане по време на текущ вече разговор,
напр. за да се консултирате, ако затворите ще прекъснете и
текущия разговор. Затова, натиснете „1“ за да приключите
неуспешното обаждане и да продължите текущия разговор.

Повторно повикване при липса на отговор: Ако търсите друг
вътрешен абонат, но той не Ви отговаря, можете да повторите
повикването, без повторно набиране на номера, като стартирате
“recall in case of no Reply”. Функцията е възможна, както при

вътрешни, така и при външни обаждания. Необходимата услуга
„Call Completion on No Reply (CCNR)“ се поддържа от Вашата
телефонна централа.
Ако стартирате “recall”, веднага след като търсения от Вас
приключи следващото си обаждане, Вие ще получите повикване от
градската линия или от централата. При това, ако вдигнете
слушалката, отсрещната страна също ще получи повикване от
градската линия или от централата. Ако и там вдигнат слушалката,
разговора ще се осъществи. Само при това положение “recall” ще
се деактивира.

При ISDN и системните телефони „Finishing a Query
call“ може да се изпълни чрез функционален бутон или

чрез менюто (напр. с „End“, Separate“, „Back“; виж ръководството
на телефона).

Можете да стартирате “recall” от менюто на систем-
ните телефони COMfort 1000, 1200, 2000 и smar-tel-i (виж

ръководството на телефона).

Някои ISDN телефони не поддържат тази функция.

Можете да използвате тази функция, само ако сте
активирали при БТК ISDN услугата „recall on no reply

(CCNR)“ и тя се поддържа от Телекомуникационната компания.
Можете да стартирате “recall” от менюто на систем-ните
телефони COMfort 1000, 1200, 2000 и smar-tel-i (виж
ръководството на телефона).
Някои ISDN телефони не поддържат тази функция.
Ако не чуете потвърждаващ сигнал - “recall” е отхвърлен от
мрежата.

Ако не вдигнете навреме слушалката в случай на “recall” (след
позвъняването - около 15 секунди), функцията също ще бъде
отказана.
Не всички Телекомуникационни компании поддържат тази
услуга.
“recall” е активен за около 45 минути в публичната мрежа. След
този период деактивирането става автоматично.

Recall при заето: Ако чуете сигнал “заето”, след като сте набрали
някой вътрешен или външен номер и искате да повторите
обаждането, без да се налага да набирате номера отново, можете
да стартирате “Recall on Busy”. Необходимата услуга „Call Comple-
tion on Busy Subscriber (CCBS)“ се поддържа от Вашата централа.

Ако стартирате “recall”, веднага след като търсеният от Вас
приключи с текущия си разговор, Вие ще получите повикване от
централата или от градската мрежа. При това, ако вдигнете
слушалката, отсрещната страна също ще получи повикване от
градската линия или от централата. Ако и там вдигнат слушалката,

Ако търсеният от Вас не отговаря

Търсеният от Вас, за консултация, абонат не отговаря – Приключване на обаждането

f 1 g Приключване на консултиращо обаждане, чрез натискане на „1“
Сигнал 
“свободно” обратно към текущия разговор

I

Повторно повикване на вътрешен при липса на отговор

f 2 f a Recall на вътрешен абонат, осъществяван от
централатасигнал 

“свобод
но”

Изчакайте минимум 3 секунди! потвърждаващ 
сигнал

☞

Повторно повикване при липса на отговор на външен абонат (CCNR).

f 2 f a Recall през публичната телефонна мрежа
сигнал 
“свобод
но”

Изчакайте поне 3 секунди! потвърждаващ 
сигнал

☞

Търсите някого и чувате “заето”
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разговора ще се осъществи. Само при това положение “recall” ще
се деактивира.

Резервиране на градска линия: Ако всички градски линии са
заети в момента (1вия и 2рия B канали на наличните S0 портове),
при опита си да извършите изходящо обаждане ще получите
сигнал “заето”. Имате възможност да резервирате една градска
линия, чрез натискане на цифрата „2“.
Ако стартирате резервация, както е описано по-долу, веднага след
освобождаването на някоя от линиите, ще получите обаждане от
централата. 
След вдигане на слушалката, ще чуете външния сигнал на
свободната градска линия. Сега можете да стартирате
обаждането, без необходимост от въвеждане на цифра за достъп
до градска линия.

Приоритетно обаждане: Ако някой вътрешен телефон дава
“заето” дълго време, е възможно абонатът да е активирал услугата

“Не ме безпокой”. Ако въпреки това Вие трябва да му се обадите,
можете да “прескочите” тази защита. Това става като стартирате т.
нар. “Priority Call”, чрез натискане на цифрата „3“. Ако пак чувате,
след това, сигнал “заето”, значи отсрещната страна разговаря в
момента.

Ако винаги, след набиране на външен номер, чувате
сигнал “заето” или това става още когато се опитате

да излезете на градска линия, най вероятно телефонът Ви няма
нужната изходяща оторизация. Проверете дали имате права да
извършвате изходящи обаждания (настройките за оториза-
цията се извършват чрез програмата COMset). Сигнал “заето”
след “pick up” на входящо обаждане, също може да е сигнал за
липса на оторизация.
Ако винаги, след набиране на Short-Code Dialling (кратък) номер,
чувате сигнал “заето”, това е сигнал за липсваща оторизация
или за липса на въведени Short-Code Dial номера. 

При системните телефони COMfort 1000, 1200, 2000 и
smar-tel-i, „Recall on Busy“ се стартира през менюто (виж

ръководството на телефона).

Тук можете да използвате T-Net комбинацията за да
стартирате „Recall on Busy“ - F + *37#. (виж

ръководството на телефона).

При COMfort 1000, 1200, 2000 и smar-tel-i, функцията
„Recall on Busy“ се стартира през менюто (виж

ръководството на телефона).
Ако не чуете потвърждаващ сигнал - Вашата заявка е отказана
от градската мрежа.
Тази функция не се поддържа от някои телекомуникационни
оператори.
Възможно е градската мрежа да стартира “recall”, преди
абоната да е приключил текущия разговор, поради факта, че
единия от B каналите на ISDN връзката му е свободен.

“recall” е активен за около 45 минути в публичната мрежа. След
този период деактивирането става автоматично.
Ако не вдигнете слушалката в случай на “recall” (след позвънява-
нето - около 30 секунди), функцията също ще бъде отказана.

Тук също можете да използвате T-Net цифрова
комбинация за да стартирате „Recall on Busy“. Тя е F

+ *37#. (виж ръководството на телефона).

При ISDN телефон, директно набиране след сигнала от
централата е невъзможно (вместо сигнал “градска” ще

чуете потвърждаващ сигнал). Затворете и вдигнете
слушалката отново - сега можете да стартирате обаждането.

За да стартирате обаждане чрез Short-Code Dial номер, първо
трябва да “напуснете” градската линия. Натиснете двукратно
*. Ако нямате бутон * или той не работи (при пулсови и някои
ISDN телефони), затворете за около секунда и повторете.

☞

Recall при “заето” на вътрешен телефон

f 2 f a Recall при зает вътрешен телефон

 “заето” Изчакайте поне 3 секунди! потвърждаващ сигнал

☞ T

Recall при заето на външен телефон, през публичната мрежа (CCBS)

f 2 f a Recall при заето през публичната телефонна мрежа

“заето” Изчакайте поне 3 
секунди потвърждаващ сигнал

☞

T

Резервиране на градска линия за следващо обаждане (ако всички са заети)

f 2 f a Резервиране на градска линия и изчакване обаждане от
централата

“заето”  Изчакайте 3 секунди! потвърждаващ сигнал

☞

Приоритетно обаждане към телефон, защитен с “Не ме безпокой”

f 3 g “Прескачане” на услугата “Не ме безпокой”

“заето” Изчакайте 3 секунди! разговор
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Ако се обадите на някой, но той е зает, нормално Вие затваряте
слушалката. Но ако това стане по време на текущ вече разговор,
напр. за да се консултирате, ако затворите ще прекъснете и
текущия разговор. При аналоговите телефони, след няколко
секунди, централата автоматично ще приключи неуспешното
обаждане. След което ще Ви върне към текущия разговор.

При ISDN и системните телефони, функцията „Finish a
Query“ се изпълнява чрез функционален бутон или през

менюто (напр.. с „end“, „separating“, „back“ или чрез натискане
още веднъж на бутона R-; виж ръководството на телефона).

По време на разговор, може да възникнат различни ситуации, като
напр. налага Ви се да се консултирате с друг абонат или пък някой
друг се опитва да се свърже с Вас. 
Не е необходимо да бързате да приключите текущия разговор, за
да реагирате на тези събития. Можете да поставите събеседника
в позиция на изчакване в централата или да “паркирате” разговора
за кратък период.

Консултиращо обаждане: Ако желаете да се допитате до някого
по време на разговор, без да прекъсвате същия, използвайте
функцията Query (консултация). Текущия разговор ще бъде
задържан, за да можете да извършите второто обаждане. Първият
събеседник (задържания) ще слуша през това време музика (Music
on Hold). 
За да стартирате консултация чрез DTMF или ISDN телефон, е
необходимо първо да натиснете бутона FLASH или R- (виж раздел
Различия при използване на разни телефони на стр. 9). След
което ще чуете вътрешен сигнал - можете да стартирате
обаждането по обичайния начин.

Pickup: Ако друг вътрешен телефон звънне, докато Вие
разговаряте по Вашия, можете да задържите Вашия разговор, за
да приемете другото обаждане. За тази цел използвайте
функцията „Pickup“. Чрез нея, Вие “придърпвате” обаждането към
Вашия апарат, чрез въвеждането на определена комбинация от
цифри

Заглушаване (Muting) на разговора (с DTMF-Телефони): По
време на разговор, от DTMF телефон, е възможно да заглушите за
кратко разговора, за да се консултирате с някого в стаята. Просто
натиснете бутона FLASH. Ще чуете вътрешен сигнал, а
събеседника Ви - музика при изчакване. За да продължите
разговора, отново натиснете бутона FLASH.

Паркиране (Parking) на външен разговор: Ако водите разговор с
външен събеседник и желаете да го прекъснете за кратко, можете
да го “паркирате”, чрез функцията „Parking/Terminal Portability“, за
до 3 минути в градската мрежа. Ако смените стаята през това
време, не е проблем да вземете обратно разговора от всеки друг
вътрешен телефон. Ако не го направите в рамките на 3 минути, той
ще бъде разпаднат автоматично и Вие ще чуете сигнал “заето” при
опита си да го вземете обратно.
Можете да изпълнявате тази операция и чрез ISDN устройство,
работещо паралелно с телефонната централа, на същото NT (виж
ръководството на съответното устройство). Някои от тези ISDN
телефони не са в състояние да вземат обратно разговора без т.
нар. parking code. Ако използвате такъв ISDN телефон, паралелно
с централата, при Point-to-Multipoint връзка, трябва да я
инструктирате, да използва такъв код при “паркирането” (виж
раздел Паркиране на обаждания с Parking код на стр. 47).

Паркиране (Parking) върху вътрешния S0 порт: Ако разговаряте
с ISDN телефон (вътрешен абонат) върху вътрешния S0 порт и
желаете да прекъснете за кратко, можете да “паркирате” разговора
за до 3 минути върху вътрешния S0 порт, чрез функцията „Parking/
Terminal Portability“. Как да изпълните това чрез Вашия ISDN
телефон, ще откриете в ръководството му. Тази функция се среща
често и под името Parking/Terminal Portability (TP). “Parking” кода
ще бъде игнориран от централата.
Ако желаете да смените стаята през това време, можете да
разкачите ISDN телефона от розетката и да го закачите на друга
такава, но върху същата S0 шина! Разговора може да бъде върнат
с ISDN телефон от същата S0 шина, в рамките на 3 минути.

раздел Водите два разговора - Консултация (Query Call)
на стр. 18 описва опциите при консултиращо обаждане.

Как да приемете/откажете чакащо обаждане, ще научите в
раздел Call Waiting сигнал в слушалката на стр. 10.

Търсеният за консултация абонат е зает - приключване на разговора

I

Вие сте в процес на разговор

☞

Стартиране на второ обаждане (Консултация)

g (F) 0 r g Стартиране на външна консултация
разговор 
(No. 1)

(игнорирай 
при пулс.)

0 за достъп до градска и външния тел. 
номер

външна 
консултация (No. 2)

или k Стартиране на външна консултация чрез
Short-Code Dial номер

Short-Code Dial (кратък) номер

или Z r Външна консултация през 1ва до 4та
градски линии (COMpact 4410 USB и

COMmander Basic)Номер на градска линия (1ви до 4ти S0 
порт) и външния тел. номер
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При разговор с домофона, консултация е невъзможна. В
противовес, можете да стартирате разговор с

домофона от друг , текущ разговор.
При телефон с директен достъп до градска, ще чуете
вътрешен сигнал след натискане на FLASH или R-бутона.
Оперирането, в този случай, е същото като при останалите
телефони.

При ISDN и системните телефони можете да
стартирате Консултация („Query“) през функционален

бутон или менюто (напр. с „Call2“, „Query“, „on hold“ или „R-key“;
виж ръководството).

Ако използвате като вътрешен един аналогов
телефон, на който можете да стартирате „Query call“

чрез T-Net функционален бутон/меню, ще можете също да
използвате тази комфортна функция. Ако целта Ви е външен
номер, ще трябва да натиснете 0 преди въвеждането му

Потвърждаващия сигнал по време на процедурата “park-
ing” се променя в сигнал “заето” след около 3 секунди.

Това не значи, че сте се провалили. Ако чуете веднага сигнал
“заето” вместо потвърждаващ тон, значи “parking” е неуспешен
и Вие ще се върнете след няколко секунди към разговора. Може
би тази функция („Parking/Terminal Portability“) не се поддържа от
Телекома.
Функционалния бутон „Parking/Terminal Portability“ на ISDN теле-

фоните върху вътрешния S0 порт тук не функционира. Той се
използва само при “паркиране” на разговори върху вътрешния S0
порт.
COMpact 4410 USB и COMmander Basic: Само обаждане,
направено върху 1вия външен S0 порт, може да бъде “паркирано”
(напр. за да го вземете, от паралелно използван, върху същото
NT, ISDN телефон). Но функцията трансфер е доста по- удобна
(виж раздел Искате да прехвърлите разговора на стр. 16).

Прехвърляне с разяснение: Ако искате да прехвърлите
разговора към друг абонат, ще трябва първо да го задържите.
Първият събеседник остава на заден план и слуша Music on Hold.
След разговор с втория събеседник и запознаването му, от Ваша
страна, с търсещият го, просто затворете слушалката. В резултат,
двамата ще се свържат по между си.

Прехвърляне “на сляпо”: Ако желаете да прехвърлите разговора
към друг вътрешен абонат, но без разяснения, задръжте първия
събеседник и докато той слуша Music on Hold, наберете вътрешния
номер на желания от Вас абонат. Вместо да чакате осъществяване

на втори разговор, затворете слушалката след сигнала “свободно”.
В резултат, двамата ще се свържат по между си.

Прехвърляне към 3ти събеседник: В случай, че искате да
вземете друго обаждане, извън моментното, напр. чакащо такова
(вече сте свързани с двама събеседника) и този чакащ абонат иска
да бъде свързан с някой друг, можете да стартирате трето
обаждане. Първия и втория събеседници ще бъдат поставени в
позиция изчакване.

При някои ISDN телефони е възможно, след затваряне на
слушалката, телефонът да звънне и ако вдигнете, да

бъдете свързан отново с първия събеседник. Проверете, дали за

g (F) n g Стартиране на вътрешна консултация
разговор 
(No. 1)

(игнорирай 
при пулс.) вътрешен тел. номер вътрешна 

консултация(No 2)

или t Вътрешна консултация към домофона (възможна
само с door/switch модул)

номер на домофонната система

☞ I

T

Друг вътрешен телефон звъни (Pickup ако водите друг разговор в момента)

g (F) 6 n g Вземане на обаждане от един телефон (Pickup)
разговор 
(No. 1)

(игнорирай 
при пулсов)

6 и вътр. номер на звънящия 
телефон разговор (No. 2)

Parking на външно обаждане върху външния S0 порт (само при Point-to-Multipoint връзка)

g (F) 68 f a “Паркиране” на разговора върху
публичната телефонна мрежа

разговор през 1-я. външен S0 порт (игнорирай при пулс.) потвърждаващ сигнал

b f (**) 68 g Unpark на разговора

всеки вътр. телефон вътр. сигнал (само за телефони с директен достъп до 
градска) разговор

☞

Искате да прехвърлите разговора

☞
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телефона е активирана опцията „PBX Transfer“. Опитайте
отново.

Външно обаждане, може да бъде прехвърлено към вътрешен
абонат, който има необходимата изходяща оторизация.
Конфигурирането става с програмата COM set.

Можете да прехвърлите един външен разговор към друг
външен събеседник, само ако за телефона Ви, е зададена

необходимата оторизация с конфигурационната програма
COMset.
Прехвърлен, между двама външни събеседника, разговор е
лимитиран във времето от конфигурационната програма. Това
е направено за да Ви предпази от нежелано високи разходи.

При някои ISDN телефони, „Transfer“ може да се изпълни
чрез бутон или менюто, като алтернатива на

затварянето на слушалката (виж ръководството на телефона;
можете да го срещнтете и като „ECT“ или „Transfer“).

Ако имате зададена необходимата оторизация, чрез
конфигурационната програма, ще можете да правите
прехвърляне на външен към друг външен абонат с

известяване, по познатия вече начин (виж стр. 17).

Прехвърлен, между двама външни събеседника, разговор е
лимитиран във времето от конфигурационната програма. Това
е направено за да Ви предпази от нежелано високи разходи.

Таксуването на прехвърления разговор от страна на Телекома,
остава за Ваша сметка.

Прехвърляне на разговор с предварително разяснение

g (F) 0 r g a Старт на външна консултация и
свързване на двамата събеседници

чрез затварянеразговор 
(No. 1)

(игнорирай 
при пулс.)

0 за достъп до градска, след което 
външния тел. номер

външен разговор 
(No. 2) затвори

или k
Старт на външна консултация през

Short-Code номер и свързване на
двамата събеседника чрез затваряне

Short-Code Dial (кратък) номер

или Z r
Старт на външна консултация през

1ва до 4та градска линия и свързване
на двамата събеседника чрез

затваряне (COMpact 4410 USB и
COMmander Basic)

избор на градска линия (1ви до 4ти S0 
порт) и външния тел. номер

g (F) n g a Старт на вътрешна консултация и свързване на
двамата събеседника чрез затваряне

разговор 
(No. 1)

(игнорирай 
при пулс.)

номер на вътр. 
телефон

iвътр. разговор 
(No. 2) затвори

☞ I

Прехвърляне на външен разговор към външен събеседник (External to External Transfer)

g (F) 67 0 r g a Старт на външна консултация и свързване
на двамата събеседника чрез затваряне

1. външен 
разговор

(игнорирай 
при пулс.)

вземане 
разрешение 
за външен 
трансфер

0 за достъп до градска 
и след това външния 
телефонен номер

външен 
разговор 
(No. 2)

затвори

или k
Старт на външна консултация чрез Short-

Code Dial номер и свързване на
събеседниците чрез затваряне

Short-Code Dial 
(кратък) номер

или Z r Старт на външна консултация през 1ва до
4та външна линия и свързване на
събеседниците чрез затваряне

(COMpact 4410 USB и COMmander Basic)
Избор на градска 
линия (1ви до 4ти S0 
порт) и след това 
външния номер

☞☞



18 Водите два разговора - Консултация (Query Call)

Ако вътрешния абонат не вдигне, обаждането ще се
върне при Вас след 60 секунди (телефонът Ви ще

звънне). Ако и Вие не вдигнете в рамките на още 60 секунди,

обаждането ще бъде прекъснато. Ако пък телефонът Ви е зает
в това време, ще последва същото, отново след 60 секунди.

При ISDN телефоните, тази функция „call a 3rd calling
partner and to transfer“, трябва да е достъпна чрез

функционален бутон или менюто (напр. с „call3“ при системен
телефон или „Further connections“ при Eurit 40 от Ascom; виж
ръководството на телефона).

Ако 3тия събеседник не е готов да бъде прехвърлен,
можете да се върнете към нормалния раговор с (F)1 .

Ако не въведете (F)0 по време на 3тия разговор, а затворите,
2рия и 3тия събеседници пак ще се свържат. Тогава 1вото
обаждане ще бъде сигнализирано от централата като външно
такова. Вътрешния разговор ще бъде разпаднат.
Ако 3тия събеседник е зает, можете да поставите 2рия
събеседник в т. нар. “Waiting Field” чрез (F)47 (сравнимо със
стр. 49).

По време на консултация, Вие водите разговор с един събеседник,
докато първия изчаква в централата и слуша музика (Music on
Hold). Консултацията стартира с обаждането към втори
събеседник, чрез използване на Pickup функцията по време на
разговор или чрез приемане на чакащо обаждане.

Прехвърляне: Ако започнете консултация и желаете да свържете
новия събеседник с изчакващия в това време друг събеседник,
просто затворете слушалката.

Приключване и на двата разговора: Приключете разговора с
новия събеседник и се върнете към първия (изчакващия).
Приключете разговора и с него.

Редуване: Ако сте в консултация и желаете да разговаряте
последователно и с двамата събеседника, можете да се прехвър-
ляте от единия към другия и обратно, чрез определена комбинация
от цифри.

Call Waiting сигнал: “Почукването” по време на консултация е
възможно само при аналогови телефони. Ако желаете да
разговаряте с чакащия, трябва да приключите поне едно от двете
активни обаждания. Ако пък не желаете да приемете чакащото

обаждане, просто не му обръщайте внимание или го откажете чрез
въвеждане на комбинация от цифри. Чакащия ще получи сигнал
“заето” (ако друг телефон не звъни в това време).

Конференция: Ако сте започнали консултация и желаете да
разговаряте и с двамата събеседника за по-голяма яснота, свър-
жете двата разговора в Конференция (three-party Conference call).
Ако желаете да приключите конференцията, затворете
слушалката и разговорите ще се разпаднат. Ако пък искате да
продължите разговора с един от двамата или да ги редувате,
прочетете в раздел Вие сте в конферентен разговор на стр. 20.

Ако затворите слушалката по време на Консултация,
двамата събеседника ще се свържат един с друг.

Ако един от двамата събеседника затвори, Вие ще бъдете
свързан с другия.

Прехвърляне, без известяване, на външен разговор към вътрешен абонат (Blind Transfer)

g (F) n f a Старт на вътрешно обаждане и
затваряне за прехвърляне на

външен разговорразговор с 
външен

(игнорирай 
при пулс.)

вътр. тел. 
номер напр. 33

сигнал 
“свободно”

затвори – ако вътр. 33 вдигне, ще се 
свърже с външния събеседник

☞

Обаждане към трети вътрешен абонат и прехвърляне разговора към втория събеседник

g (F) 4 n g (F) 0 g Старт на вътрешна
консултация (no. 3) и

прехвърляне към 2рия събе-
седникРазговор 

(виж �)
(игнорирай 
при пулс.)

вътр. номер 
на телефона

вътрешна 
консулт. 
(виж �)

(игнорирай 
при пулс.)

разговор с 1вия събе-
седник – 2рия и 3тия 
са свързани (виж �)

I

☞

� 1ви събеседник (чака)

2ри събеседник 

� 1ви събеседник (чака)

2ри събеседник (чака)

3ти събеседник

� 1ви събеседник

2ри събеседник

3ти събеседник

Водите два разговора - Консултация (Query Call)

☞



Telephoning 19

Можете да свържете двама външни събеседника по този
начин, само ако за телефона Ви са зададени необхо-

димите права и оторизация, чрез програмата COMset.

Не е възможно прехвърляне на обаждане от домофона.
При някои ISDN телефони е възможно, след затваряне,
телефонът Ви да звънне и ако вдигнете, отново да се свържете
с 1вия събеседник. Проверете, с помощта на ръководството на

телефона, дали е активирана опцията „PBX Transfer“.
Опитайте се да конфигурирате тази настройка.

При някои ISDN телефони, можете да изпълнявате
„Transfer“ (прехвърляне) през бутоните или менюто

(виж ръководството на телефона; можете да срещнете тази
функция и като „ECT“ или „hand-over“).

При ISDN и системните телефони, консултацията се
приключва чрез бутон или чрез менюто (напр. чрез „sep-

arate“, „finish“ или „end“; виж ръководството).

Ако използвате като вътрешен, аналогов телефон с T-
Net функционални бутон/меню с „finishing of the active

connection“, също можете да се възползвате от тях (виж
ръководството на телефона).

При ISDN и системните телефони „Alternation“ е
изпълнима през бутон или менюто (напр. чрез „Alterna-

tion“, R-key“ или „call1/call2“; виж ръководството на телефона).
Ако аналоговия Ви телефон притежава T-Net
функционалност за „Alternation“ чрез бутон или меню,

възползвайте се от нея (виж ръководството на телефона).

Не се нуждаете от специална поддръжка от страна на
публичната телефонна мрежа (ISDN услугата „Alterna-

tion“ (HOLD)“), за да редувате двама външни събеседника, тъй
като централата поддържа редуване през 2рия B канал.

При ISDN и системните телефони, функцията „Confer-
ence“ се изпълнява през бутон или меню (напр. чрез

„conf“, „Conference“ или „3-party Conference“; виж ръководството
на телефона).

Ако използвате като вътрешен, аналогов телефон, на
който можете да конфигурирате върху T-Net функцио-

налните бутон/меню „starting of a three-party Conference“,
направете го и се възползвайте от това (виж ръководството).

За конферентна връзка с двама външни събеседника, не
се нуждаете от специалната поддръжка, от страна на

публичната мрежа, на услугата „Three-party Conference (3PTY)“,
тъй като централата поддържа Конференция през 2-я B канал.

Конференция с домофона е невъзможна.

Ако в тристранната конференция участва и безжичен вътре-
шен телефон, са възможни ехо и други странични ефекти.

Свързване на двама събеседника

g a Свързване на двама събеседника чрез затваряне на слушалката

Разговор (No. 2) затвори

☞
I

Приключване на един от двата разговора

g (F) 2 g (F) 1 g Смяна на събеседника (ако е
необходимо) и приключване на

активния разговорКонсул
-тация

(игнорирай 
при пулс.)

смяна на събеседни-
ците (ако е необходи-
мо) (редуване)

разговора, 
който ще 
бъде прик-
лючен

(игнорирай 
при пулс.)

Край на 
този 
разго-
вор

разговор със 
задържания 
събеседник

I T

Редуване на двама събеседника (Alternation) 

g (F) 2 g (F) 2 g Преминаване от консултация към първия разговор и
отново - обратно

Консулта-
ция (No. 2)

(игнорирай 
с пулсов)

разговор
(No. 1)

(игнорирай с 
пулсов)

Консултация 
(No. 2)

I

T

☞

Чувате сигнал за чакащо обаждане - отказване 

g f (F) 0 g Отказване на чакащо обаждане

разговор “почукване” (игнорирай при пулсов) обратно към разговора

Разговор с двама събеседника едновременно - Конференция (Conference)

g (F) 3 g Конферентен разговор с двама събеседника

консултация (no 2) (игнорирай при пулс.) конференция

I

T

☞



20 Вие сте в конферентен разговор

По време на конференцията, Вие разговаряте с двама събесед-
ника едновременно. За да прекратите този разговор, централата
Ви предлага няколко възможности:

Прехвърляне: Ако просто желаете да се оттеглите от
конференцията и да оставите другите двама събеседника да
продължат разговора по между си, прехвърлете ги един към друг.

Приключване: Ако затворите слушалката, по време на
инициирана от Вас конференция, разговора ще се разпадне
напълно и за всички.

Приключване на разговора с единия събеседник: Желаете да
приключите конференцията и да продължите разговора само с
единия събеседник. Изберете кой ще отпадне. За тази цел трябва

да сте нясно кой е 1вия и кой 2рия Ви събеседник (преди да е
започнала Конференцията). Ако не сте напълно сигурен и се
притеснявате от грешка, просто използвайте Редуване („Alterna-
tion“) и приключете разговора от тази позиция.

Редуване: Ако желаете да приключите конференцията и да
продължите разговора и с двамата събеседника, но като ги
редувате един след друг, трябва да изберете един от тях и да го
поставите в позиция на изчакване. За тази цел трябва да сте нясно
кой е 1вия и кой 2рия Ви събеседник (преди да е започнала
Конференцията).

Всеки от събеседниците е в състояние по всяко време да
приключи участието си в конференцията, чрез

затваряне на телефона.

Вие сте в състояние да прехвърлите едно външно
обаждане към друг външен събеседник, само ако за

телефонът Ви е валидна съответната оторизация! (стр. 17).

За да можете да „прехвърляте (събеседниците) по
време на Конференция“ тази функция трябва да се

поддържа от телефона Ви, чрез бутон или меню (виж ръковод-
ството на телефона; възможни означения са и „ECT“ или „Trans-
fer“).

За да „завършите Конференцията избирателно“
тази функция трябва да се поддържа от ISDN

телефона Ви, чрез бутон или меню (напр. чрез „separate“, виж
ръководството на телефона).

Ако използвате като вътрешен, аналогов телефон, на
който можете да конфигурирате върху T-Net функцио-

налните бутон/меню „finishing of a Conference and back to Alterna-
tion“ направете го и се възползвайте от това (виж
ръководството на телефона).

За да изпълните функцията „finish a Conference selec-
tively“, тя трябва да се поддържа от ISDN телефона Ви,

посредством бутон или меню (напр. чрез „Alternation“ или „single
connection“; виж ръководството на телефона).

Вие сте в конферентен разговор

☞

Прехвърляне на двамата събеседника 

g (F) 0 Свързване един с друг на останалите двама събеседника
конферен-
ция (игнорирай при пулс.)

☞ I

Приключване разговора с единия събеседник

g (F) 4 g Завършване разговора с 1вия събеседник
(бил е в изчакване преди началото на Конференцията)

конферен-
ция

(игнорирай 
при пулсов)

разговор (Консултация преди 
Конференцията)

g (F) 3 g Завършване разговора с 2рия събеседник
(бил е в Консултация преди началото на Конференцията)

конферен-
ция

(игнорирай 
при пулсов)

разговор (задържан преди 
конференцията)

II

Последователен разговор и с двата събеседника - Редуване (Alternation)

g (F) 2 g Поставяне на 1вия събеседник в позиция на
изчакване (както и преди Конференцията)

конферен-
ция

(игнорирай 
при пулсов)

Консултация No. 2 (както преди 
Конференцията)

g (F) 1 g Поставяне на 2рия събеседник в позиция на изчакване
(преди Конференцията е бил в Консултация)

конферен-
ция

(игнорирай 
при пулсов)

разговор No. 1 (задържан преди 
Конференцията)

T I



Telephoning 21

Ако централата Ви е разширена с door/switch модул и е свързана
към домофонна система, ще можете да разговаряте през
домофона, чрез собствения си телефон.

Телефона звъни: Ако „door ringing“ е активиран за телефона Ви,
позвъняването на вратата ще бъде сигнализирано и при Вас.
Можете да разговаряте с посетителя, както и при всеки друг
нормален телефонен разговор

На вратата се звъни: Когато чуете позвъняване на входната
врата, можете да се обадите на домофонната система от всеки
вътрешен телефон. Свързването е същото, както при всички
останали обаждания. Ако пък разговаряте по телефона в момента,
стартирайте Query (Консултация).

Има посетител пред вратата, но той не зъни: Можете да се
обадите на домофонната система от всеки вътрешен телефони да
разговаряте с посетителя. Свързването е същото, както при всички
останали обаждания.

Отваряне на вратата: По време на разговора с посетителя, който
се намира от вън, можете да активирате отваряне на вратата за да
може той да влезе.

Преминаване към друга врата: Ако се обаждате към някой от
двата терминала, но никой не Ви отговаря, можете, чрез
определена комбинация от цифри, да се прехвърлите към другия -
ако той, в момента, не е зает. Това не е Консултация. Първият
домофонен терминал не е поставен в позиция на изчакване, а
връзката с него се прекратява.

Чрез „internal Call Forwarding from door terminal“ от
конфигурационната програма, позвъняването от door

терминала, както и неговата продължителност, могат да се
променят. Ако опцията „internal Call Forwarding from door terminal“
за съответния телефон е деактивирана, то той ще звъни
толкова продължително, колкото продължително посетителя
натиска звънеца.

След позвъняване на вратата, трябва да вдигнете телефона в
рамките на 30 секунди (ако не е зададена друга продължи-
телност в конфигурационната програма).
Ако „door bell signalisation“ е активирана чрез конфиг. програма,
ще чуете от 1 до 4 къси сигнала след вдигане на слушалката. Те
Ви показват кой е активния звънец - 1ви до 4ти (COMpact 4410
USB: door бутоните на слот C са с номера 3 и 4). 

Ако телефонът е конфигуриран, чрез програмата COM-
set, като door phone, след вдигане на слушалката, ще се

свържете директно с терминала.

При COMfort 1000, 1200, 2000 и smar-tel-i, позвъняването
от домофона се сигнализира върху менюто. Чрез

натискане на бутона до „door“, можете да отворите вратата
без да прекъсвате разговора си (виж ръководството).

Ако „door ringing“ е активна за телефона Ви и Call-Waiting сигнала
е позволен, докато разговаряте, ще чуете “почукване” от
домофона. Можете да го приемете (виж раздел Call Waiting
сигнал в слушалката на стр. 10).

Разговор с посетител през домофона (Door Terminal Call)

Телефонът Ви получава Door Bell позвъняване (от домофонната система)

c b g Приемане на обаждане от
домофонния терминал

door bell 
позвъняване

в рамките на 30 сек. (продължителността се 
конфигурира от „internal Call Forwarding from door ter-
minal“)

разговор с домофона

☞

На вратата се звъни

Y b f (**) t g Обаждане към домофонния
терминал

на вратата се 
звъни

вътрешен 
сигнал

(за телефони с 
директен достъп)

тел. номер на 
дом. терминал

разговор с 
посетителя

☞

Посетителя не е натиснал звънеца

b f (**) t g
Обаждане към домофонния

терминал

iвътрешен 
сигнал

(за телефони с директен достъп до 
градска линия)

тел. номер на дом. 
терминал

разговор с 
посетителя

Разговаряте, а на вратата се звъни

g Y (F) t g Вътрешна Консултация с домофонния
терминал

разговор (No. 1) на вратата се 
звъни

(игнорирай при 
пулсов)

номера на 
терминала

разговор с посетителя 
(No. 2)

☞



22 Желаете да вземете спешно обаждане

За да отворите вратата с COMfort 1000, 1200, 2000 и
smar-tel-i, използвайте „open“ от менюто (виж ръковод-

ството на телефона).
За да може да отвори вратата, телефонът трябва да има
съответните права, конфигурирани чрез програмата COMset.

При някои ISDN телефони, бутона Query (или R) трябва да бъде
натиснат повторно след 7 (вероятно също и „back“), за да
можете да се върнете обратно към разговора.

Ако централата Ви е разширена с door/switching модул, звънчевите
входове могат да бъдат използвани като входове за аларма. Една
алармена ситуация може да бъде сигнализирана както върху
вътрешните телефони, така и върху външен.

За да прекратите сигнализацията от алармата, трябва да
действате както е описано тук.
Ако не приемете обаждането от страна на алармата (също и ако
сгрешите някоя цифра), ще чуете сигнал “заето” и обаждането ще
се разпадне автоматично.

COMpact 4410 USB или COMmander Basic: След вдигане на
слушалката специален текст ще Ви информира за

причината за алармата (раздел Запис и прослушване през
телефон на алармиращо съобщение (COMpact 4410 USB и
COMmander Basic) на стр. 47).
При PBX COMpact 2206 USB няма такъв текст. Вместо това ще
чуете особен сигнал.

Отваряне на входната врата

g (F) 7 f g Отваряне на вратата
разговор с 
домофона (игнорирай при пулсов) вратата е отворена, ще чуете 

потвърждаващ сигнал за около 2 сек.
обратно към 
разговора

☞

Преминаване към друга врата по време на обаждането

g (F) 6 g Преминаване от един към друг
домофонен терминал

разговор с 
домофона (игнорирай при пулсов) разговор с другия терминал, ако не е зает

Желаете да вземете спешно обаждане 

Получавате алармиращо обаждане

c b f 0 f a
Приемане на аларма

алармиращо 
позвъняване 
(специален сигнал)

специален текст (COMpact 4410 
USB и COMmander Basic)
Пециален тон (COMpact 2206 
USB)

до 60 секунди с DTMF телефон, 
DTMF генератор или ISDN 
телефон с DTMF сигнализация

2 сек. 
потвържда-
ващ сигнал

приема-
не на 
аларма-
та

☞



Settings 23

Settings

Програмиращите функции, започващи със „7“ и с пуб-
личната парола (по подразбиране „2“), са изпълними
от всеки вътрешен абонат. Някои от тях, могат да се
използват от T-Net телефони, чрез T-Net функционал-

ни бутони или менюта и те не са защитени с парола. Същото се
отнася и за функциите, контролирани чрез функционалните бутони
или менюто на ISDN телефомите.

Някои от функциите са защитени от тайна парола (по
подразбиране „1111“), тъй като те могат да бъдат
променяни от предварително определени хора (напр.
администратора). Действията могат да се извършват

от всеки вътрешен телефон, стига той да не е ограничен в това
отношение чрез програмата COMset. 

Обърнете внимание, че някои функции могат да бъдат забранени
или ограничени за Вашия телефон чрез програмата COMset, като
напр. Call Forwarding.
Ако телефонът Ви е конфигуриран за директен достъп до градска
линия, преди да започнете, трябва да натиснете двукратно * за да
чуете вътрешния сигнал “централа”. При системните телефони
COMfort 1000, 1200 и 2000 е достатъчно само да натиснете бутона,
намиращ се до „internal“, а при smar-tel-i (само за COMmander
Basic) бутона до „internal calls“.
Допълнителна информация, относно програмирането, ще открие-
те в раздел Символи, използвани в ръководството на стр. 9 и
раздел Аналогови T-Net-телефони на стр. 9.

Централата Ви позволява да конфигурирате, чрез COMset, някои
функции по различен начин, напр. за през деня, нощта, почивните
дни и за обедната почивка. Възможни са до 6 различни
конфигурации. Тази бройка може да се намали чрез програмата
COMset. Превключването от една към друга конфигурация, може
да става автоматично, според вътрешния часовник на телефон-
ната централа.

Конфигуриране: Ако централата Ви ще работи с няколко
конфигурации, когато правите някакви настройки през телефона,
трябва предварително да я информирате, за коя точно
конфигурация се отнасят те. Ако не го сторите, настройките ще са
валидни за всички конфигурации (заводска настройка).

Ръчно превключване: Ако за телефонът Ви е зададена
подходящата оторизация, чрез програмата COMset, ще можете
ръчно да превключвате конфигурациите от една към друга. Това е
възможно също и като допълнение към автоматичното превключ-
ване.

Автоматично превключване: Ако сте дефинирали часове за
превключване на различните конфигурации чрез програмата COM-
set, през телефона, можете да активирате или деактивирате
автоматичното превключване.

Настройките, отбелязани с ден/нощ стрелката N са
зависими от съответната конфигурация.

Пример: Допускаме, че централата работи с две конфи-
гурации - едната е активна през деня, а другата през

нощта. Вероятно, през следващите два дни, ще отсъствате
от офиса и поради това, желаете да пренасочите разговорите
към мобилния си телефон. Но, през нощта, обажданията трябва
да се приемат от телефонния секретар. Така че, първо
въведете 72 891# за „day configuration“ и след това
активирайте пренасочването към мобилния Ви телефон. След
потвърждаващия сигнал, наберете 892# за „night configura-

tion“ и след това активирайте пренасочване към телефонния
секретар в офиса.
Ако продължите с настройките, без да извършвате посоченото
по-горе превключване, то те ще продължат да се отнасят за
нощната конфигурация. Но, ако изчакате по-вече от 2 минути,
след затваряне на слушалката, следващото програмиране
отново ще бъде валидно за всички конфигурации.
Ако желаете да правите настройки в зависимост от активната
конфигурация, които изискват въвеждането на тайната
парола, то Вие трябва да я използвате в необходимия момент.

При системните телефони COMfort 1000, 1200, 2000 и
smar-tel-i, конфигурациите могат да се превключват

комфортно чрез менюто, както и да се следи, активната в
момента, конфигурация (виж ръководството)

В същото време, автоматичното превключване остава актив-
но, независимо от ръчното. Активираната ръчно конфигурация
ще е активна до достигането на следващия час за автоматично
превключване.

7Q

7O

Желаете да ползвате различни конфигурации (Ден, Нощ и т. н.) 

N

Задаване за коя конфигурация ще се отнасят настройките

b 7 Q 89 o # Следващата настройка ще е валидна за
конфигурация 1...6.

публична 
парола за конфигурация от 1 до 6

или 0 Следващата настройка ще е валидна за всички
конфигурации

за всички конфигурации

или 9 Следващата настройка ще е валидна за
текущата конфигурация

за активната 
конфигурация

☞

Ръчно превключване на конфигурациите

b 7 Q 81 o # Преминаване към конфигурация 1...6.

публична парола кофигурация 1 до 6

☞



24 Желаете да сте “на линия” дори когато разговаряте

След спиране на тока, вътрешния часовник се нулира. В
този случай, автоматичното превключване, както и

Wake-up функциите не са активни. След настройка на часа, чрез
програмиране (стр. 47) или чрез изходящо обаждане, тези

функции ще се активират отново (за тази цел, можете да
конфигурирате в COMset едно автоматично обаждане напр. към
един от собствените Ви номера).

Разрешаване/Забраняване на Call Waiting: Ако активирате „Call
Waiting“ за телефона си, ще разговаряте спокойно, без да се
притеснявате, че чакате друго - важно обаждане. Докато
разговаряте, втория събеседник ще чува сигнал “свободно”, а не
“заето”. Вие ще чуете в слушалката т. нар. „почукващ сигнал“. Това
означава, че някой друг се опитва да се свърже с Вас. Имате
избора да откажете чакащото обаждане - отсреща ще чуят сигнал

“заето” - или да го приемете, докато досегашния събеседник Ви
изчаква. (виж раздел Call Waiting сигнал в слушалката на стр. 10).

Прехвърляне на обаждането: В допълнение, Вие можете да
извършите Пренасочване „при заето“ към друг вътрешен/външен
телефон - в момента разговаряте; стр. 26.

При някои ISDN телефони, Call Waiting трябва да бъде
допълнително активиран в самия телефон (виж ръковод-

ството на телефона).
Тази функция не може да бъде забранена за спешните
повиквания. 

T-Net цифровата подредба също може да бъде изпол-
звана - разрешаване на „Call Waiting“ с *43# и забрана

с #43#. Ако използвате като вътрешен, аналогов телефон, на
който можете да конфигурирате върху T-Net функционалните
бутони/меню забраната и разрешаването на „Call Waiting“,
направете го. (виж ръководството на телефона).

Забрана показването на номера Ви при всички изходящи
обаждания: Можете да забраните представянето на телефонния
Ви номер върху телефона на отсрещната страна, при всичките си
изходящи обаждания.

Забрана показването на номера Ви за само следващото
обаждане: Ако не желаете Вашия следващ събеседник да види
номера Ви, стартирайте обаждането, както е описано в раздел
Външно обаждане със скриване на собствения Ви номер на
стр. 12.

Можете да използвате тази функция, само ако сте
активирали пред Телекома ISDN услугата „“Calling Line

Identification Restriction (CLIR)“.

Активиране на автоматичното превключване на конфигурациите

b 7 O 80 S # Включване / изключване автоматичното превключване
на конфигурациите

тайна парола 1: вкл. , 0: изкл.

☞

Проверка на активната конфигурация

b 7 Q 82 # f Проверка, коя е активната, в момента,
конфигурация

публична парола 1-6 сигнала: конфигур. 1-6

Желаете да сте “на линия” дори когато разговаряте

Забраняване/Разрешаване на Call Waiting (Knocking) за телефона

b 7 Q 11 S # Активиране или деактивиране на Call Waiting

Вашия телефон публична парола 1: разр.; 0: забран.

☞ T

Не желаете да показвате собствения си номер на събеседника

Скриване на собствения Ви номер (CLIR) при всички изходящи обаждания

b 7 Q 92 S # Включване / Изключване на CLIR при всички
изходящи позвънявания

Вашият 
телефон публична парола 1: включване, 

0: изключване

☞
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Благодарение на “subscriber Call Forwarding” (CF), Вие можете да
пренасочите, целящите Вас, вътрешни и външни обаждания към
друг вътрешен или външен телефон. Вие или Вашия заместник,
ще можете да вземате тези обаждания от друг телефон.
Така че, функцията Call Forwarding Ви позволява да бъдете винаги
“на линия”, дори и тогава, когато не сте на работното си място, до
Вашия телефон.
Тъй като съществуват множество причини, поради които да не сте
в състояние да приемете едно обаждане, има три, различни случая
на Call Forwarding: „immediate“ (безусловно), „on busy“ (при заето) и
„on no Reply“ (при липса на отговор).

Пренасочване на телефона „Безусловно“: Ако ще отсъствате за
дълго (напр. отпуска) и не желаете телефонът Ви да звъни
безконечно и напразно, можете да пренасочите обажданията си
към Вашия заместник или колега. Възможно е също и да ги
приемате от друг телефон, напр. Вашият мобилен.

Пренасочване на телефона „при заето“: Ако често сте зает или
водите продължителни разговори, за да не изнервяте другите,
които Ви търсят, активирайте „subscriber Call Forwarding on busy“.
Тогава, входящите обаждания ще се пренасочват към друг
телефон, (напр. към този на колегата или към тел. секретар) ако
Вашият, в този момент, е зает.

Пренасочване „при липса на отговор“: Искате да сте сигурен, че
някой ще приеме обаждането към Вас, дори и когато отсъствате за
много кратко. За тази цел активирайте „subscriber Call Forwarding
on no Reply“. Ако не вземете обаждането за напр. 20 секунди
(променлива ст-ст), то ще бъде насочено към друг телефон (напр.
този на колегата).

Деактивиране на всички: Ако не сте сигурни, кой вариант на
пренасочване е активен в момента и желаете, в този момент,
всички да са деактивирани, извършете тази програмна стъпка.

Follow-me (Следвай ме): В случай, че вече не сте до телефона си,
а искате да конфигурирате пренасочване, използвайте Follow-me.
Това е същата функция като „subscriber Call Forwarding“ към вътре-
шен телефон, която бе описана по-горе, само че може да бъде
конфигурирана от съответния телефон - цел на пренасочването
(вместо от телефона, който ще бъде пренасочван). По този начин,

можете да ходите от стая в стая и винаги да вземате,
предназначените за Вас обаждания.

Програмиране от външен телефон: В случай, че вече сте
напуснали офиса, а искате да бъде конфигурирано пренасочване
за телефона Ви, можете да направите това и от външен телефон.
Нуждаете се от един аналогов DTMF телефон, ISDN телефон с
DTMF сигнализация или от DTMF генератор. Освен това е нужно
да се извършат необходимите настройки в централата през
програмата COMset.

За всеки от трите вида пренасочване, могат да се
зададат като цел различни телефонни номера.

Ако „CF on busy“ и „CF on no Reply“ са активирани по едно и също
време, и двата варианта ще важат. В зависимост от случая -
телефонът е зает или никой не взема обаждането - то ще се
пренасочва винаги към различен телефонен номер.
Ако сте активирали „CF unconditional“ като допълнение на „CF on
busy“ и/или „CF on no Reply“, само „CF unconditional“ ще се
изпълнява, което значи, че всички обаждания ще се пренасочват
към номера, зададен за „CF unconditional“. В този случай другите
настройки за пренасочване се игнорират, но остават валидни
на заден план. След като деактивирате „CF unconditional“,
останалите на заден план настройки за пренасочване се
активират отново.
Също така, ако сте активирали CF за телефона си, Вие ще сте
в състояние да извършвате обаждания. Но след като вдигнете
слушалката, ще чувате специален сигнал, вместо обичайния
вътрешен сигнал “централа”.
Оторизацията за Call Forwarding към външен телефон, трябва
да бъде зададена чрез програмата COMset.
Ако зададете вътрешен телефон, като цел на пренасочването,
той трябва да има поне частична външна оторизация, за да
може да приема обаждания от вън.
Не смесвайте “subscriber Call Forwarding” и “MSN/DDI Call Forward-
ing”. Чрез “MSN/DDI Call Forwarding” можете да пренасочвате
само входящи външни обаждания към Вашия мобилен телефон
или друг външен такъв. Пренасочването на вътрешни
обаждания или към вътрешен телефон е невъзможно. Така че,
ако искате да избегнете пренасочването на вътрешни
обаждания към мобилния Ви телефон, използвайте “MSN/DDI
Call Forwarding” (виж стр. 28).

В този случай, номерът за пренасочване винаги е един и
същ. Можете да зададете този номер само веднъж. След

това можете само да активирате или дезактивирате
пренасочването.

При някои ISDN и при системните телефони COMfort
1000, 1200, 2000 и smar-tel-i, можете да привключвате

„subscriber Call Forwarding“ през специален системен бутон или
през менюто; среща се също и като „call diversion“). Ако Ви

Някой ще трябва да приема Вашите вътрешни/външни обаждания, Вместо Вас (Subscriber Call 
Forwarding)

☞

 „Безусловно“ пренасочване на телефон към друг вътрешен/външен - Вие отсъствате

b 7 Q 12 1 n # Пренасочване към друг вътрешен
телефон

Вашия 
телефон

публична 
парола

„CF unconditional“
(за „CF on busy“ 13 вместо 12 и 
за „CF on no Reply“ 14 вместо 12)

вътр. номер на 
телефона - цел

или 0 r Пренасочване към друг външен
телефон0 за градска линия и 

номера на външния 
телефон - цел

или k Пренасочване към телефон от Short-
Code Dial паметта

Short-Code Dial 
номер

☞ I
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подканят да въведете желания номер, към който да
пренасочите, когато използвате бутон или менюто, не трябва
да пропускате и цифрата за достъп до градска линия 0, ако
това ще бъде външен номер. В централата може да въведете и
вътрешен или Short-Code Dial (кратък) номер като цел на
пренасочването.

Тук можете да ползвате и T-Net бутоните за да
включите „Call Forwarding unconditional“ с *21* +

телефонния номер + # или да изключите функцията с #21#
(„on busy“ 67 вместо 21; „no Reply“ 61 вместо 21). 

Ако използвате като вътрешен, аналогов телефон, на който
можете да конфигурирате върху T-Net функционалните бутони/
меню забраната и разрешаването на „Call Forwarding“, възпол-
звайте се (виж ръководството). 
Ако Ви подканят да въведете желания номер, към който да
пренасочите, когато използвате T-Net функцията, не трябва да
пропускате и цифрата за достъп до градска линия 0, ако това
ще е външен номер. Може да въведете и вътрешен или Short-
Code Dial (кратък) номер като цел на пренасочването.

Настройките са зависими от моментната конфигура-
ция.

Пренасочването „при заето“ се конфигурира по същия начин както
„CF безусловно“ (виж по горе). Цифрите 12 трябва да се заменят
с 13 за да активирате или дезактивирате „CF on busy“.

Пренасочването „при липса на отговор“ се конфигурира по същия
начин както и „CF безусловно“ (виж по горе). Цифрите 12 трябва

да се заменят с 14 за да активирате или дезактивирате „CF on no
Reply“.

Тази настройка е зависима от моментната
конфигурация.

Внимание! Ако зададете Follow-me за даден телефон,
преди това зададено пренасочване (Call Forwarding), за

този телефон, ще бъде дезактивирано. Ако за даден телефон
изключите Follow-me, “безусловното” пренасочване, в което той
е участвал като телефон - цел, ще бъде дезактивирано.

Приемащия телефон, трябва да има поне частична външна
оторизация, за да може да приема входящи, външни обаждания.
Вие можете да изключите Follow-me и от пренасочения
телефон, чрез 7 + парола + 120# или с # 21 #.

T

N

Пренасочване „при заето“ към друг вътрешен/външен телефон - в момента разговаряте

Пренасочване „при липса на отговор“ към друг вътрешен/външен телефон - отсъствате за кратко

Включване/изключване на вече конфигуриран Subscriber Call Forwarding 

b 7Q 12_ 1 # Включване на Call Forwarding, без въвеждане на тел.
номер, тъй като той вече е бил въведен

Вашия 
телефон

публич-
на паро-
ла

„CF безусловно“
(за „CF при заето“ 13 вместо 12 и 
за „CF при липса на отговор“ 14 
вместо 12)

или 0 Изключване на subscriber Call Forwarding

Изключване на всички активни пренасочвания за даден телефон

b 7 Q 20 # Изключване на всички активни настройки за пренасочване за
даден телефон

съответен 
телефон публична парола

N

Приемане на обаждания от друг телефон (Follow-me)

b 7 Q 25 n # Включване на Follow-me от приемащия телефон
телефон - 
цел

публична 
парола

вътр. номер на телефо-
на, който ще бъде 
пренасочен

b 7 Q 25 0 # Изключване на Follow-me от приемащия телефон
телефон - 
цел

публична 
парола

☞
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Благодарение на Follow-me, можете да пренасочите
обажданията на няколко телефона към само един.

Настройките са зависими от активната, в момента,
конфигурация.

Нуждаете се от един аналогов DTMF телефон, ISDN
телефон с DTMF сигнализация или от DTMF генератор. 

Централата може да бъде конфигурирана съответно и чрез
програмата COMset.

Трябва да сте запознати с MSN/DDI за отдалечено програми-
ране и с външната парола, които се задават с програмата COM-
set.
Ако започнете програмирането, както е описано тук и
въведете коректната парола, ще чуете сигнал за потвърж-

N

Програмиране на Subscriber Call Forwarding от външен телефон

b M f 7 W f
Начало на програмиране от вън

външен 
телефон

MSN/DDI за 
отдалечено 
програмиране и 
превключване

сигнал 
(1 сек)

продължи 
с DTMF

външна 
парола

външен потвърждаващ сигнал (в 
продължение на 1 сек.)

12 1 n *n #f Пренасочване към
вътрешен телефон„CF безусловно“

(за „CF при заето“ 13 вместо 12 и за 
„CF при липса на отговор“ 14 
вместо 12)

вътр. номер на 
телефона - цел

“*” и вътр. номер 
на телефона, 
който ще бъде 
пренасочван

потвърждаващ 
сигнал (в 
продължение на 
1 сек.)

или 0r Пренасочване към външен
телефон0 за достъп до 

градска и номера 
на външния 
телефон - цел

или k Пренасочване към Short-
Code Dial (кратък) номерShort-Code 

(кратък) номер на 
телефона - цел

12 1 * n # f Включване на subscriber Call
Forwarding, без задаване на тел.
номер, тъй като той вече е бил

зададен и е съхранен
„CF безусловно“
(за „CF при заето“ 13 вместо 12 и за 
„CF при липса на отговор“ 14 
вместо 12)

“*” и вътр. номер на телефона, 
който ще бъде пренасочван

потвърждаващ 
сигнал (в 
продължение на 
1 сек.)

12 0 * n # f Изключване на subscriber Call
Forwarding„CF безусловно“

(за „CF при заето“ 13 вместо 12 и за 
„CF при липса на отговор“ 14 
вместо 12)

“*” и вътр. номер на телефона, 
който ще бъде пренасочван

потвърждаващ 
сигнал (в 
продължение на 
1 сек.)

20 n # f Изключване на всички активни пренасочвания за този
телефонвътр. номер на 

пренасочения 
телефон

потвърждаващ 
сигнал (в 
продължение на 
1 сек.)

☞
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дение. Тогава може да зададете всички настройки за пренасоч-
ването. След успешното програмиране, отново ще чуете
сигнал за потвърждение, след което можете да затворите
слушалката.

Ако се забавите твърде дълго с въвеждането на кодовете или
въведете грешни такива, ще чуете сигнал “заето”. В такъв
случай затворете и опитайте отново.

Ако няма да има никой в офиса Ви, а Вие желаете да приемате
входящите обаждания, използвайте MSN/DDI Call Forwarding.
Благодарение на тази функция, Вие имате възможност да
пренасочите номерата на Вашия офис към друг, външен
телефонен номер. Така, тези обаждания ще бъдат приемани от
друг телефон, напр. мобилния Ви. 
Тъй като съществуват множество причини, поради които никой да
не може да приеме обажданията (напр. всички отсъстват за кратко
или за дълго или всички вътрешни телефони, отговарящи на този
номер са заети), имаме три различни варианта за пренасочване:
„CF безусловно“, „CF при заето“ и „CF при липса на отговор“. 

„Безусловно“ пренасочване на номера: Ако ще отсъствате и сте
сигурен, че и другите също ще са извън офиса, задайте „MSN/DDI
Call Forwarding unconditional“. Така ще пренасочите градските си
номера към напр. мобилния си телефон. При позвъняване от вън
към този номер, няма да звъни нито един вътрешен телефон!

Пренасочване на номера „при заето“: С активирането на „MSN/
DDI Call Forwarding on busy“, пренасочването на градския Ви номер
ще се активира само, ако всички вътрешни телефони, отговарящи
на него са заети. Тук се включва и Вашия телефон.

Пренасочване на номера „при липса на отговор“: Ако често се
движите между офиса и Вашите клиенти и не желаете всеки път да
включвате или изключвате пренасочването, използвайте този
вариант като тип застраховка, пренасочете напр. към мобилния си
телефон. Така, ако някой Ви потърси, вътрешните телефони ще
звънят само 20 секунди (променлива величина). Ако в това време
никой не вдигне, Вашият мобилен телефон ще започне да звъни.
За всеки от трите типа пренасочване, може да конфигурирате, като
цел, различни телефонни номера.
Ако „CF on busy“ и „CF on no Reply“ са активирани по едно и също
време, и двата варианта ще важат. В зависимост от случая -

номерът е зает или никой не взема обаждането - той ще се
пренасочва винаги към различен телефонен номер.
Ако сте активирали „CF unconditional“ в допълнение на „CF on busy“
и/или „CF on no Reply“, само „CF unconditional“ ще се изпълнява,
което значи, че всички обаждания ще се пренасочват към номера,
зададен за „CF unconditional“. В този случай другите настройки за
пренасочване се игнорират, но остават валидни на заден план.
След като деактивирате „CF unconditional“, останалите на заден
план настройки за пренасочване се активират отново.
Цялостно деактивиране: Ако не сте напълно сигурен, какъв
вариант на MSN/DDI Call Forwarding сте задали и желаете да сте
сигурни , че всички те са деактивирани, използвайте тази
програмна стъпка.

Програмиране през външен телефон: В случай, че вече сте
извън офиса, но искате да програмирате пренасочване на
номерата, можете да направите това и от външен телефон.
Нуждаете се само от един DTMF телефон, ISDN телефон с DTMF
сигнализация или от DTMF генератор. Отделно, трябва да
извършите необходимите настройки в централата, чрез
програмата COMset.

Чрез COMset трябва да зададете необходимата, за MSN/
DDI Call Forwarding, оторизация на Вашия телефон.

По подразбиране, пренасочването на MSN/DDI се извършва през
2рия B канал на ISDN връзката, а не през Телекома. Ако
промените това чрез COMset, закъснението ще бъде малко по-
голямо отколкото при първия вариант.
Не бъркайте “MSN/DDI Call Forwarding” със “subscriber Call For-
warding”. Ако искате да пренасочвате вътрешни обаждания,
използвайте втория вариант. В този случай е възможно също и
пренасочването към вътрешни телефони (виж стр. 25).

Как да активирате или деактивирате „MSN/DDI Call Forwarding on
busy“ може да видите по-горе. Цифрите 12 трябва да се заменят
с 13, за „CF on busy“ вместо „CF unconditional“.

Как да активирате или деактивирате „MSN/DDI Call Forwarding on
no Reply“ може да видите по-горе. Цифрите 12 трябва да се

заменят с 14 за „CF on no Reply“ вместо „CF unconditional“.

Пренасочване на външните телефонни номера (MSN/DDI Call Forwarding)

☞

“Безусловно” пренасочване на MSN/DDI към външен телефон

b 7Q 12 1 0r **M # Включване на MSN/DDI
Call Forwarding към
външен телефонпублична 

парола

„CF безусловно“
(за „CF при заето“: 13 вместо 12, за 
„CF при липса на отговор“: 14 
вместо 12)

0 за достъп до 
градска и след това 
номера на външния 
телефон - цел

2 пъти ”*” и след 
това Вашия MSN/
DDI, който ще се 
пренасочва (без 
кода на града)

или k
Включване на MSN/DDI

Call Forwarding към номер
от Short-Code Dial

вътрешната паметShort-Code Dial 
(кратък) номер - цел

Пренасочване “при заето” на Вашия MSN/DDI

Пренасочване „при липса на отговор“ на Вашия MSN/DDI
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Превключване на вече конфигуриран MSN/DDI Call Forwarding към външен телефон

b7Q 12 1 **M # Активиране на MSN/DDI Call
Forwarding без въвеждане на

външен номер - цел, тъй като
това е било, вече направено

публич-
на 
парола

„CF безусловно“
(за „CF при заето“: 13 вместо 12, за „CF 
при липса на отговор“: 14 вместо 12)

2 пъти ”*” и след това Вашия 
MSN/DDI, който ще се 
пренасочва (без кода на 
града)

или 0 Деактивиране на MSN/DDI Call
Forwarding

Деактивиране на всички MSN/DDI Call Forwarding настройки за даден номер

b 7 Q 10 M # Деактивиране на всички
активни настройки за MSN/DDI пренасочване на

Вашия номерпублична 
парола

Вашият пренасочен MSN/DDI (без 
кода на града)

Отдалечено програмиране на MSN/DDI Call Forwarding

b M f 7 W f Начало на отдалеченото
програмиране

външен 
телефон

MSN/DDI за 
отдалечено 
програмиране

сигнал 
(1 сек)

продължи 
с DTMF

външна 
парола

сигнал за потвърждение (за 
около 1 секунда)

12 1 0r **M #f Активиране на MSN/DDI
Call Forwarding към
външен телефон

„CF безусловно“
(за „CF при заето“: 13 вместо 12, за 
„CF при липса на отговор“: 14 
вместо 12)

0 за достъп до 
градска и след това 
номера на външния 
телефон - цел

2 пъти ”*” и след 
това Вашия MSN/
DDI, който ще се 
пренасочва (без 
кода на града)

сигнал за 
потвърждение 
(за около 
1 секунда)

или k
Активиране на MSN/DDI

Call Forwarding към
номер от Short-Code

Dial паметтаShort-Code Dial 
(кратък) номер - цел

12 1 **M # f
Активиране на MSN/DDI Call

Forwarding без въвеждане на външен
номер - цел, тъй като това е било,

вече направено„CF безусловно“
(за „CF при заето“: 13 вместо 12, за 
„CF при липса на отговор“: 14 
вместо 12)

2 пъти ”*” и след това 
Вашия MSN/DDI, който ще 
се пренасочва (без кода на 
града)

сигнал за 
потвърждение (за 
около 1 секунда)

12 0 **M # f Деактивиране на MSN/DDI Call
Forwarding„CF безусловно“

(за „CF при заето“: 13 вместо 12, за 
„CF при липса на отговор“: 14 
вместо 12)

2 пъти ”*” и след това 
Вашия MSN/DDI, който ще 
се пренасочва (без кода на 
града)

сигнал за 
потвърждение (за 
около 1 секунда)
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Нуждаете се от един аналогов DTMF телефон, ISDN
телефон с DTMF сигнализация или от DTMF генератор. 

Централата се нуждае от необходимите за целта настройки,
чрез програмата COMset.
Трябва да знаете MSN/DDI, определен за отдалечено програми-
ране, както и външната парола (чрез COMset).
След като се свържете с централата и въведете външната
парола, ще чуете сигнал за потвърждение. Сега можете да
конфигурирате MSN/DDI Call Forwarding. Ако операцията е

успешна, отново ще чуете сигнал за потвърждение. Сега може
или да затворите или да направите допълнителни настройки.
Ако сгрешите някъде, при въвеждането, ще чуете сигнал
“заето”. Затворете и опитайте отново.
Ако по погрешка въведете твърде много цифри за номера,
който ще се пренасочва, ще чуете, един след друг, висок и нисък
тон (отхвърлящ сигнал). Стартирайте отново, но от тази
позиция, а не от начало.

Do-Not-Disturb (Не ме безпокой): Ако, временно, не желаете да
Ви безпокоят по телефона, можете да си осигурите това.
Търсещите Ви ще чуват сигнал “заето”, а вътрешните абонати ще
могат да се свържат с Вас, единствено при спешен случай чрез Pri-
ority Call. В същото време, Вие ще можете да извършвате
обаждания, както обикновено.

VIP списък: Ако желаете, само определени хора да могат да Ви
търсят, докато сте с активирана услуга „Do-Not-Disturb“, вкарайте
техните номера в т. нар. VIP списък, чрез програмата COMtools

(виж също стр. 61). Този VIP списък е валиден за всички абонати и
Вие можете, при необходимост, да го активирате или деактивирате
през телефона си. 

Robinson списък: Ако желаете само определени хора да не могат
да Ви търсят, въведете техните телефонни номера в т. нар. Robin-
son списък, чрез програмата COMtools (виж също и стр. 61). Този
Robinson списък е валиден за всички абонати и Вие можете, при
необходимост, да го активирате или деактивирате през телефона
си. 

Може да конфигурирате тази функция чрез менюто на
системните телефони COMfort 1000, 1200, 2000 и

smar-tel-i (виж ръководството на телефона).

Можете да активирате VIP списъка чрез менюто на
COMfort 1000, 1200, 2000 (виж ръководството).

Изобразяването на номера на входящия събеседник е необходи-
мо за разпознаването му от страна на централата.

Може да активирате Robinson списъка от менюто на
COMfort 1000, 1200, 2000 (виж ръководството).

Изобразяването на номера на входящия събеседник е необходи-
мо за разпознаването му от страна на централата.

10 n # f Деактивиране на всички
активни настройки за MSN/DDI пренасочване на

Вашия номерВашият пренасочен 
MSN/DDI 

сигнал за потвърждение 
(за около 1 секунда)

☞

Не искате да Ви безпокоят

“Не ме безпокой” за вътрешни и външни обаждания

b 7 Q 26 S # Активиране / Деактивиране на Do-not-Disturb

Вашия телефон публична парола 1: вкл., 0:изкл.

☞

Деактивиране на “Не ме безпокой” само за определени хора (VIP списък)

b 7 Q 34 S # Активиране / Деактивиране на VIP списъка
Вашия 
телефон

публична 
парола

1: активирай 
0: деактивирай 
списъка

☞

Защита само от определени хора (Robinson списък)

b 7 Q 35 S # De/Activate the Robinson list
your 
telephone

public 
password

1: activate List
0: deactivate List

☞
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Телефонната централа Ви дава възможността да телефонирате
безгрижно, без да мислите кой доставчик да изберете в момента.
Това се нарича автоматичен Least Cost Routing.
При LCR, централата избира съответния “провайдер”, в
зависимост от часът, в който извършвате изходящото обаждане.
Например: Обаждате се на клиент, в Понеделник - 11:00 часа.
Номерът му е 0 53 06 / 92 00 - 700. Централата идентифицира
кода за населеното място като локален. Този път напр. AT&T
(0 10 10) има най-ниската тарифа за този ден и час. Вие вече сте
задали номера на провайдера, времето и кода за населено място
в съответната таблица. Сега централата ще набере първо номера
на провайдера и след това този на Вашия клиент. Пълния номер,
набран от централата, ще изглежда по следния начин: 0 10 10 - 0
53 06 / 92 00-700.

За да активирате LCR за централата, първо трябва да сте
конфигурирали функцията и да сте задали и запомнили настоя-
щите тарифни планове на отделните доставчици. 
Активиране/Деактивиране на LCR чрез телефон: От програмата
COMset или чрез описаните тук програмни стъпки, можете да
зададете за всеки телефон, дали ще използва LCR или не. Ако
активирате автоматичния LCR чрез телефона си, централата ще
търси номера на съответния провайдер, зададен за съответния
ден и час от седмицата, и ще набира първо него, при всяко Ваше
изходящо обаждане.

Някои провайдери не препращат таксуващи импулси. Ако
използвате някой такъв, напр. зададения таксов лимит

няма да работи за това обаждане. За да избегнете това,
въведете номерата на тези провайдери в списъка със забранени
(Blocking) номера в COMtools и активирайте чрез COMset този
списък за всеки телефон.

Задаване на лимит: Ако желаете да фиксирате телефонните си
разходи, може да зададете индивидуални лимити за всеки
вътрешен абонат.
Когато този лимит бъде достигнат от даден вътрешен телефон,
изходящите обаждания от него стават невъзможни, докато не
увеличите или не нулирате сметката му.
По подразбиране, стойноста на сметката е зададена като 9999 (т.
е. без лимит). Ако желаете да лимитирате броя на импулсите,
задайте стойности от 0000 до 9998. Винаги можете да завишите
стойноста от 0000 до 9998. Сумата на импулсите не бива да
надвишава 9998 иначе лимитирането отпада.
Тези настройки могат да бъдат направени и чрез програмата COM-
tools Call Allowance (виж стр. 61).
Чрез COMset може да зададете, дали лимита ще се отнася за
всички обаждания, само за личните, за биснес или груповите
обаждания. Личните и бизнес обажданията се таксуват по
подразбиране.

Контрол на натрупаната сума: За да може да контролирате
индивидуалните разходи, таксуването се извършва за всеки един
абонат (виж и изтрий Call Allowance с PC програмата COMtools; виж
стр. 61). Ако извършвате контрола и изтриването регулярно, може
да използвате тази функция като напр. ежедневен или седмичен
таксов брояч. Изтриването на таксовите импулси не дефлектира
върху вътрешната памет за проведените разговори.

Exchange line оторизация: За всеки вътрешен абонат, чрез
програмата COMset, може да конфигурирате различна оторизация
за изходящи обаждания (отделно за бизнес и за личните
обаждания). Тази оторизация определя, какъв тип номера може да
набира този абонат (всички национални или международни

номера, само национални или само локални). Абонатът може да
бъде оторизиран и само за вътрешни обаждания или само за
приемане на входящи външни такива. Забранените (Blocking)
номера лимитират exchange line оторизацията, разрешените
(Release) и Short-Code Dialling (кратките) номера я разширяват.
Тези номера се контролират чрез програмата COMtools (стр. 61).

Намаляване на разходите чрез Least Cost Routing (LCR) 

☞

Активиране рутирането на изходящите обаждания през различни провайдери (Automatic Least Cost Routing)

b 7 Q 93 S # Активиране / Деактивиране на автоматичния Least Cost Routing
Вашия 
телефон

публична 
парола 1: вкл., 0: изкл

Контрол на телефонните разходи
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Функцията Call Allowance може да бъде управлявана и чрез
PC програмата COMtools (стр. 61).

За да използвате функцията „Call Allowance“ без ограничения, се
нуждаете от услугата „Advice of charge during the call (AOCD)“ за

Вашата ISDN телефонна линия. Чрез „Advice of charge at the end
of the call (AOCE)“ централата може да разбере, дали лимита е
надхвърлен, само след края на разговора.

Задаване на таксов лимит

b 7 O 74 n * e # Задаване на определен брой (0...9998)
таксови импулси

тайна 
парола

вътрешен тел. 
номер брой импулси

или 9999 Задаване на сметка „без лимит“

без лимит

b 7 O 73 n * e # Вдигане на лимита с определен брой
(0...9998) таксови импулси

тайна 
парола

вътрешен тел. 
номер брой импулси

☞

Проверка на количеството от натрупани импулси

b 7 Q 71 # f Проверка на натрупаната сума от
импулси

Вашия 
телефон

публична 
парола

Сигнализиране цифра по цифра с последващ 
сигнал за потвърждение (Пример B: стр. 8)

Проверка състоянието на отделни лимити

b 7 O 72 n # f Проверка състоянието на
лимита на отделен вътрешен

абонаттайна 
парола

вътрешен тел. 
номер на абоната

Сигнализиране натрупания брой 
импулси цифра по цифра с последващ 
сигнал за потвържд. (Пример B: стр. 8)

Проверка на количеството натрупани импулси

b 7 Q 71 # f
Проверка на натрупаната сума от

импулси

Вашия 
телефон

публична 
парола

Сигнализиране цифра по цифра с последващ 
сигнал за потвърждение (Пример B: стр. 8)

Проверка на количеството натрупани импулси за отделен абонат

b 7 O 71 n # f Проверка на количеството от
натрупани импулси за даден

вътрешен абонаттайна 
парола

вътрешен тел. 
номер на абоната

Сигнализиране цифра по цифра с 
последващ сигнал за потвърждение 
(Пример B: стр. 8)
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Централата Ви притежава постоянна вътрешна памет за проведе-
ните и таксувани разговори, която побира до 3000 записа.
Записите съдържат следната информация:
� Номера на събеседника, ако е представен.
� Линия и номер (MSN), използвани за обаждането.
� Дата и час на започване на разговора.
� Продължителност на разговора или на позвъняването.
� Брой импулси и стойност на разговора.
� Вътрешния абонат, замесен в разговора.
� Вътрешната група, замесена в разговора.
� Тип на обаждането: входящо или изходящо, бизнес или лично, 

успешно или неуспешно.
� Номер на проект, ако е зададен такъв за обаждането.
Приложения безплатен софтуер за управление на разходите и
данните COMlist, чрез един свързан към централата компютър, ще
Ви позволят да прехвърляте данните от централата към PC и да
контролирате и управлявате разходите си (стр. 61).
Ако не желаете да анализирате данните върху компютър, но
искате да ги извеждате директно на принтер, можете да го
свържете към серийния изход на централата. Трябва да
конфигурирате параметрите на този сериен порт (no handshake,
9600 baud, 8 bit data, 1 stop bit, no parity). При отпечатване се изпол-
зват следните означения и съкращения:
* невъзможно представяне на номера
Ax:yyy Обаждане през градска линия x и MSN yyy
TNxxx Обаждане на вътрешен xxx
I Тип обаждане: входящо.
O Тип обаждане: изходящо.
B Тип обаждане: бизнес.
P Тип обаждане: лично.
U Тип обаждане: неуспешно.
Gxxx Обаждане на група xxx
Pxxxxxx Проект номер xxxxxx
xxxmyys Продължителност xxx минути и yy секунди
xxxxxe xxxxx импулса
CF x Call Forwarding през външна линия x
UPD Софтуер update
S0PR Конфигуриране през външен S0 порт
Alarm обаждане аларма
Door x От домофонен терминал x

Безконечен печат на данните със Start/Stop режим: Ако
принтера е включен постоянно и Вие желаете да видите данните
за едно обаждане, непосредствено след неговия край, конфигу-
рирайте серийния порт в режим „continuous call data output (раздел
Избор на режим за работа на серийния интерфейс на стр. 35).
Ако, от време на време, искате да изключвате принтера от този
режим, използвайте командите start/stop.
Трябва да въведете start командата веднага след включването на
принтера. От този момент, данните ще се извеждат на принтера
веднага. Ако се налага да разкачите принтера за известно време,
въведете първо командата stop. Разговорите, проведени през това
време, ще се съхранят и ще бъдеат изведени към принтера,
веднага след следващата start команда.
Трябва да сте наясно, че ако не въведете stop команда, преди
изключване на принтера, всички, проведени в това време,
разговори, няма да бъдат запаметени и съответно изведени към
принтера след следващата start команда..

Отпечатване на данните “при поискване”: Ако желаете да
отпечатвате данните за даден абонат само при поискване,
свържете серийния принтер с централата и задайте команда за
отпечатване. Наличните към този момент данни, ще бъдат
изведени към серийния порт. Може да активирате отделен печат
за вътрешните абонати, за бизнес и за личните обаждания. В този
случай, серийния интерфейс трябва да бъде конфигуриран в
режим „no special function“. 

Изтриване на данните в паметта: Ако вътрешната памет на
централата се запълни, може да разрешите записване и на
допълнителни данни. В този случай конфигурирайте „overwrite the
oldest entries“ (Чрез PC програмата COMset) или регулярно
изтривайте данните от паметта.

За да отпечатате цялата информация, задайте чрез
COMset, широчина на линията - 112 символа. Ако

зададете по-малка ширина, някои колони няма да бъдат отпеча-
тани.
Ако желаете да обработвате информацията с Ваша, собствена
програма, конфигурирайте серийния интерфейс в режим „data
exchange with external programs“.
По едно и също време, към централата не могат да бъдат
свързани и PC и принтер.

Изтриване на натрупаната сума за отделен абонат

b 7 O 70 n # Изтриване на натрупаната сума от импулси за определен
вътрешен абонат

тайна 
парола

вътрешен тел. 
номер на абоната

Обработка и анализ на таксуващата информация 

☞

Start-/Stop команди при безконечен печат

b 7 O 50 S # Start или stop на безконечен печат на данните

тайна парола 1: start, 0: stop
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Ако желаете да отделите при печата личните от бизнес
обажданията, трябва да конфигурирате централат да

ги записва по отделно. Чрез програмата COMset, може да

лимитирате типовете обаждания, които ще се запомнят, с цел
спестяване на място в паметта.

Настройката по подразбиране е „no special function“. Другите
функционални режими са:
Dial with a PC telephone: Даден вътрешен абонат, може да
използва “PC dialler” на свързания компютър. Този PC телефон, се
нуждае от конфигуриране в програмата COMset.
Continuous call data output: В този режим, може да отпечатвате,
върху свързан към централата принтер, данните за обаждането,
веднага след приключването му. Start/stop командите са
необходими за този режим.
Data exchange with external programs: В този режим, ще може да
трансферирате данните към Ваша собствена програма. Изпраща-
нето на съхранените данни се активира чрез подаване на
определени символи към централата. Чрез „$“ ще активирате
трансфера за първия ред. Чрез „%“ се активира трансфера за
следващия ред. Знакът „%“ ще активира трансфера само за
единичен ред.
D-channel protocol output in binary format: В този режим,
централата ще изпраща перманентно, данните на D-channel
протокола, през един от няколкото канала в двоичен формат (само
за сервизни нужди).
D-channel protocol output in ASCII format: В този режим,
централата ще изпраща перманентно, данните на D-channel
протокола, през един от няколкото канала в ASCII формат (само за
сервизни нужди). Може да анализирате тези данни чрез “terminal”
програма.
TAPI mode: Чрез този режим, ще използвате TAPI функционал-
ността (TAPI=Telephony Application Programming Interface) на
Вашата телефонна централа. Може да използвате различни Win-
dows приложения, поддържащи TAPI интерфейс (напр. dialler).
Поддържат се приложения под Windows 95/98/Me/XP и 2000.
Когато приложението се стартира, TAPI драйвера конфигурира
автоматично този режим.

По едно и също време, към централата не могат да
бъдат свързани и PC и принтер.

Отпечатване на данни “при поискване”

b 7 O 51 n * 0 # Отпечатване “при поискване” на всички
обаждания на абоната

тайна 
парола

вътр. номер на 
абоната- 0: всички

или 1 Отпечатване “при поискване” на всички бизнес
обаждания на абоната

или 2 Отпечатване “при поискване” на всички лични
обаждания на абоната

☞

Изтриване на вътрешната памет

b 7 O 52 # Изтриване на вътрешната памет за проведени разговори

тайна парола

Използване на серийния интерфейс за специални функции

☞
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За да избегнете досадното въвеждане на често използваните тел.
номера, може просто да ги замените с 4-цифрени Short-Code Dial
номера. Тези кратки номера ще бъдат набирани вместо цифрата
за достъп до градска 0 + външния номер. Централата ще се
погрижи за достъпа до градска линия и ще набере запаметения
външен номер.
Номерът може да бъде запомнен в Short-Code Dial паметта, чрез
приложената PC програма COMtools (виж и стр. 61). Ако не
разполагате с компютър, може да изпълните следващите функции
и през телефон.

Private Short-Code Dial Numbers: Тези номера ще бъдат достъпни
само за телефона, от който са били програмирани. Така че,
програмирайте личните кратки номера само с телефона, от който
по-късно ще ги използвате.

Emergency Short-Code Dial Numbers: Въведените като emergency
Short-Code Dial номера, са достъпни за всички абонати с
оторизация за достъп до градска линия. Правата за използване на
тези номера, са част от всяка оторизация за достъп до градска
линия.
Като задължителни тук се определят, напр. номера на пожарната,
на полицията ... По подразбиране, номерата 110 и 112 са запаме-
тени под кратки номера 8110 и 8112.
За по-голямя бързина при екстремни ситуации, може да назначите,
записите в emergency Short-Code Dial паметта да са 2 или 3

цифрени номера (10-59; 100-599), напр. с номер 110 (чрез
програмата COMset).
По подразбиране, номерата 110 и 112 са зададени към 8110 и
8112. Това означава, че ако наберете 110 от телефона си,
централата ще набере автоматично кратък номер 8110 (достъп до
градска линия с 0 + външен номер 110). Предимството тук е, че
абсолютно всеки, дори и без опит с телефонни централи или без
познаване на съдържанието на паметта за кратки номера, може да
набере тези спешни номера без никакъв проблем.
Може да запомните до 10 спешни номера. Може да избирате в
номерационния обхват от 8110 до 8199. Ако се опитате да
програмирате над 10 номера през телефона си, ще чуете сигнал
“заето”.

Телефонния указател, на свързан към централата,
системен телефон (COMfort 1000, 1200 или 2000), ще се

комбинира с тел. номера (с име), въведени в short-code dial
паметта. За да използвате това, въведете кратките номера с
имена, чрез програмата COMtools Telephone Book.
Чрез COMtools Telephone Book, може да прехвърлите част от
кратките номера на централата, към телефонния указател на
свързан към нея системен телефон COMfort DECT 800.
Може да въведете „100-digit long Short-Code Dial Numbers“ чрез
COMtools. Тези номера могат да съдържат букви и символи
(напр. за съобщения до педжър).

Избор на режим за работа на серийния интерфейс 

b7O 86 0 # Активиране на режим „No special function“

тайна парола

или 1 Активиране на режим „Selection via PC with ATD command“

или 2 Активиране на режим „Continuous call data output“

или 3 Активиране на режим „Data exchange with external programs“

или 4 Активиране на режим „D-channel protocol output in ASCII format“

или 5 Активиране на режим „D-channel protocol output in binary format“

или 6 Активиране на режим „TAPI mode“

Опростяване набирането на въшни номера

☞

Въвеждане на общи Short-Code Dial номера

b 7 Q 31 m r # Въвеждане на общ кратък номер в
паметта

обща 
парола

Short-Code 
(кратък ном.)

Макс. 20-цифрен номер (без „0“ за 
достъп до градска!)

# Изтриване на общ кратък номер



36 Wake-up функции на централата

Функцията за приоритет на emergency обажданията
(настройка чрез COMset), ще Ви осигури свободна градска

линия, при всякакви обстоятелства, за едно спешно обаждане
към даден външен номер. Ако всички линии са заети, някой от

активните разговори ще бъде автоматично прекъснат, за да се
осигури извършването на emergency обаждане. Не въвеждайте
общи Short-Code (кратки) номера тук.

За да бъдете подсещани, еднократно или периодично, от Вашия
телефон за нещо, използвайте функцията wake-up.
В зададеното време, телефонът Ви ще започне да звъни в продъл-
жение на 1 минута. Ако вдигнете слушалката, ще чуете активната
Music on Hold.
Единичен/Цикличен Wake-up: Wake-up часът може да се
активира за еднократна или многократна употреба. Ако желаете да
получавате Wake-up (пробуждащо) обаждане, винаги и по едно и
също време, трябва да конфигурирате „repetitive Wake-up“. В
резултат, Wake-up функцията ще е активна, докато не я изключите
лично. Веднъж зададено, Wake-up времето остава валидно,
докато не конфигурирате друго такова.
Пример: Вие сте активирали Wake-up час „Понеделник до Петък в
12.30 часа“. Ако го направите в Неделя вечерта, с опция „Wake-up
once“, телефонът Ви ще звънне еднократно следващия
Понеделник в 12.30 часа. След което функцията се деактивира.
Ако конфигурирате същия Wake-up час, но с опция циклично, ще
бъдете подсещани от Вторник до Петък все в 12.30 часа (всяка
седмица, докато не деактивирате Wake-up функцията).

Настройките за Wake-up може да направите и през
програмата COMtools (стр. 61).

За всеки телефон може да конфигурирате един Wake-up час.
При отпадане на ел. захранването, информацията за дата и час
се загубва. При това положение не е възможно автоматичното
превключване на Wake-up функцията. След програмното
сверяване на датата и часа (стр. 47) или чрез едно изходящо
обаждане, функцията отново ще бъде активна.

Въвеждане на личен Short-Code Dial номер

b 7 Q 30 l r # Въвеждане на номер в личната Short-
Code Dial памет

Вашия 
телефон

публична 
парола

Short-Code 
номер

Макс. 20-цифрен номер (без „0“ за 
достъп до градска!)

или # Изтриване на номер от личната
Short-Code Dial памет

Въвеждане на Emergency Short-Code Dial номер

b 7 O 32 i r # Въвеждане на номер в Short-Code Dial
паметта

тайна 
парола

Short-Code 
Dial номер

Макс. 20-цифрен номер (без „0“ за 
достъп до градска!)

или # Изтриване на номер от Short-Code
Dial паметта

☞

 Wake-up функции на централата

☞
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Конфигуриране на Wake-up час и активиране на функцията еднократно (single Wake-up)

b 7 Q 76 U Ö # Пример за1:
Задаване на Wake-up час за Понеделник и

активиране на еднократен Wake-upВашия 
телефон

публичн
а парола

час: 00-23 (часове) 
00-59 (минути)

Ден 1-7: 
Понедел. - Неделя

или 8 Wake-up час за Събота и Неделя и
активирането му за еднократен Wake-up

Събота и Неделя

или 9 Wake-up час за Понеделник, Вторник, ..., Петък
и активирането му за еднократен Wake-up

Понеделник - Петък

или 0 Wake-up час за всеки един ден и активирането
му за еднократен Wake-up

всеки ден

Конфигуриране на Wake-up час и активиране на функцията за многократност (repetitive Wake-up) 

b 7 Q 77 U Ö # Пример за 1:
Задаване на Wake-up час за всеки Понеделник

и активиране на многократен Wake-upВашия 
телефон

публична 
парола

час: 00-23 (часове) 
00-59 (минути)

Ден 1-7: 
Понедел. - Неделя

или 8 Wake-up час за всяка Събота и Неделя и
активиране на многократен Wake-up

Събота и Неделя

или 9 Wake-up час за всеки Понеделник, Вторник, ...,
Петък и активиране на многократен Wake-up

Понеделник - Петък

или 0 Wake-up час за всеки ден и активиране на
многократен Wake-up

всеки ден

Активиране на Wake-up 

b 7Q 76 # Активиране на единичен Wake-up, без задаване на час, тъй като такъв вече е
съхранен

Вашия 
телефон

публичн
а парола

или 77 Активиране на многократен Wake-up, без задаване на час, тъй като такъв вече е
съхранен

Деактивиране на Wake-up функцията

b 7 Q 78 # Деактивиране на Wake-up функцията

Вашия телефон публична парола



38 Конфигуриране на вътрешните сигнали и прослушването им

Различните сигнали в слушалката Ви представят информация за
моментния статус на централата. Самата тя генерира следните
сигнали / тонове:
� Външен сигнал (градска линия): това е непрекъснат сигнал. 

Ще го чуете след въвеждане на “0” (при телефони с директен 
достъп до градска линия - след вдигане на слушалката). 
Означава че имате достъп до градска линия.

� Вътрешен сигнал (централа): След вдигане на слушалката 
или след натискане на бутона FLASH- или R-, ще чуете този 
сигнал. Означава, че може да набирете номер. По подразби-
ране, този сигнал е конфигуриран като 3 x кратки тона. Ако 
държите на друго звучене, може да зададете продължителен 
или специален сигнал “централа” (раздел Промяна на 
вътрешния сигнал “централа” на стр. 38).

� Сигнал за потвърждение: Ще чуете този сигнал в програмен 
режим, напр. като знак за коректно въведена парола или за 
приключване на програмирането.

� Сигнал “заето”: Той индикира заета линия, грешка при 
програмиране или липса на права (виж също и раздел Търсите 
някого и чувате “заето” на стр. 13).

� Специален сигнал: Вместо вътрешен сигнал “централа” ще 
чуете този специален сигнал, при активирани за телефона Ви 
Do-Not-Disturb, baby call или subscriber Call Forwarding услуги. 
Той сигнализира и за препълнена вътрешна памет на 
централата.

� Сигнал “свободно”: Този сигнал се генерира след като 
наберете даден номер, като знак, че извършвате обаждане.

� Call Waiting тон: Той Ви сигнализира, че някой друг външен 
абонат се опитва да се свърже с Вас. Ще го чуете и при входящо 
обаждане от домофона или алармата.

Вътрешен сигнал “централа”: Както казахме, той е конфигури-
ран като 3 къси тона. Ако желаете, може да промените звученето
му с друго такова.

Прослушване на вътрешните сигнали: Ако чуете сигнал,
различен от описаните тук, в по-вечето случаи, той означава липса
на права или грешно въвеждане на цифри. За да се запознаете
добре с вътрешните сигнали, можете да ги прослушате, както е
описано по-долу.

Тези настройки са зависими от конфигурацията.

Проверка на часа за Wake-up

b 7 Q 79 # f Проверка на Wake-up
часът

Вашия 
телефон

публичн
а парола

Сигнализиране цифра по цифра с последващ сигнал за 
потвърждение (Пример на стр. 8)

Конфигуриране на вътрешните сигнали и прослушването им

Промяна на вътрешния сигнал “централа”

b 7 Q 95 0 # Замяна с продължителен сигнал
Вашия 
телефон

публична 
парола

или 1 Замяна с 3 къси сигнала

или 2 Замяна със специален сигнал (пулсиращ)

N
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За да преминете към следващия сигнал е достатъчно да
натиснете цифрата +  #.

Прослушване на сигналите при позвъняване: За да се
запознаете с различните сигнали при позвъняване, прослушайте
ги, както е описано тук.

Позвъняване при вътрешни обаждания: Можете да промените
този сигнал за телефоните в една стая, за да се ориентирате по-
лесно, кой от тях звъни.

Позвъняване при външни обаждания: И този сигнал може да
променяте за Ваше улеснение (напр. 1ви MSN: лични, 2ри MSN:
бизнес обаждания).

ISDN телефоните често поддържат само собствените
си мелодии, но не и тези на централата.

При системните телефони COMfort 1000, 1200, 2000 и COMfort
DECT 800 можете да конфигурирате тези мелодии.

Тъй като някои ISDN телефони не поддържат други,
освен собствените си мелодии, правете прослушването

само с аналогов телефон.

Прослушване на вътрешните сигнали на централата

b 7 Q 96 1 # f Продължителен вътрешен сигнал
публична 
парола

избрания 
сигнал

и/или 2 вътрешен сигнал “централа”

и/или 3 сигнал за потвърждение

и/или 4 сигнал “заето”

и/или 5 специален вътрешен сигнал

и/или 6 сигнал “свободно”

и/или 7 Call Waiting сигнал (knocking)

☞

Конфигуриране на сигналите за позвъняване и прослушване

☞

Прослушване на мелодиите за вътрешни, външни и позвънявания от алармата

b 7 Q 99 0 # a c 1 дълго
позвъняване

аналогов 
телефон

публична 
парола 1 x дълго позвъняване

Телефонът ще звънне по 
избрания начин (60 сек. или до 
вдигане на слушалката)

или 1 3 къси
позвънявания

3 x къси позвънявания

или Ü Специални мелодии
от 1до 6специални мелодии 

No. 1-6 (само за вън-
шни позвънявания)

или 8 Позвъняване от
аларма

звън от аларма

☞



40 Обаждане без набиране (Automatic Dialling / Hot Line)

По подразбиране - 1 x дълго позвъняване за всички тел.
номера.

Чрез тази функция, ще конфигурирате телефона си да прави
вътрешни и външни обаждания, без да се налага да набирате
какъвто и да е номер. Това ще стартира 2 секунди след вдигане на
слушалката. Не е необходимо да натискате какъвто и да е бутон.
Ако наберете нещо преди изтичането на тези 2 секунди, това ще

има приоритет. Обърнете внимание, че някои телефони имат
известно закъснение след натискане на бутоните (понякога до 1/2
секунда). В такъв случай, трябва да стартирате набирането на
време!

Конфигуриране на мелодия за вътрешни позвънявания

b 7 Q 97 0 # Смяна на мелодията с 1 x дълго позвъняване
Вашия 
телефон

публичн
а парола 1 дълго

или 1 Смяна на мелодията с 3 къси позвънявания

3 къси

Конфигуриране на мелодия за външни позвънявания

b 7 O 98 M * 0 # Задаване на „1 x дълго“
тайна 
парола

Номера Ви (MSN/DDI) без 
кода на населеното 
място

or 1 Задаване на „3 x къси“

or Ü Задаване на специална мелодия No. 1-6

☞

Обаждане без набиране (Automatic Dialling / Hot Line)

Конфигуриране на Automatic Dialling / Hot Line

b 7 Q 191 n # Активиране на автоматичното набиране със
задаване като цел друг вътрешен телефон

Вашия 
телефон

публичн
а парола

вътр. номер на телефона - 
цел

или 0r Активиране на автоматичното набиране със
задаване като цел външен телефон“0” за достъп до градска и 

номера на външния 
телефон - цел

или k Активиране на автоматичното набиране със
задаване като цел кратък номер от паметта

Short-Code Dial номер

Активиране/Деактивиране на Automatic Dialling / Hot Line

b 7 Q 191 # Активиране на Automatic Dialling, без задаване на
номер - цел, тъй като той вече е бил въведен

Вашия 
телефон

публична 
парола



Settings 41

Може да използвате T-Net комбинацията за активи-
ране на „connection without dialling“ - *53* + номер + #

и деактивиране - #53#. (виж ръководството на телефона;
друго име е „direct call“).

Не забравяйте 0 когато въвеждате външен номер!.
Тези настройки за в зависимост от конфигурацията.

Ако искате да чувате какво става в друга стая, напр да проверите
дали бебето спи, използвайте функцията „Room Monitoring“.
Вътрешния телефон трябва да бъде конфигуриран за целта.

Мониторинг на стая може да се извърши, както от вътрешен, така
и от външен телефон.
След настройката на телефона, слушалката трябва да се постави
близо до него. Незабелязано подслушване е невъзможно.

Обажданията от този телефон са невъзможни.
В един момент, само един телефон може да бъде включен

за Room Monitoring.

За да деактивирате функцията, затворете слушалката.

Необходим Ви е аналогов DTMF телефон, ISDN телефон
с DTMF сигнализация или DTMF генератор. 

Централата трябва да се конфигурира за целта чрез COMset.

Трябва да знаете, конфигурирания чрез COMset, MSN/DDI за
отдалечено програмиране.
Ако изчаквате прекалено дълго с въвежданията или сгрешите
някоя цифра, ще чуете сигнал “заето”. Затворете и опитайте
отново.

Някой звъни на вратата когато Вие сте извън дома си. Може да
свържете домофонната система към напр. мобилния си телефон.
Ако за домофона е активиран external Call Forwarding, външен
телефон ще звъни (напр. Вашият мобилен), при позвъняване на
вратата. Веднага след като вдигнете слушалката, ще осъществите
разговор с посетителя пред дома Ви.

Първата програмна стъпка е прехвърлянето на домофонната
система към един външен телефон. За тази цел, номерът на този
телефон трябва да се съхрани в централата като Short-Code
(кратък) номер.
Втората програмна стъпка е активиране или деактивиране на
external Call Forwarding от домофонния терминал. При тази стъпка,
първата настройка няма да се промени.

b 7 Q 190 # Деактивиране на Automatic Dialling (Започнете
програмирането в рамките на 2 секунди!)

Вашия 
телефон

публична 
парола

T
N

Какво става в другата стая? (Room Monitoring)

Конфигуриране на вътрешен телефон за Room Monitoring

b 7 Q 68 # d Подготовка на телефона за мониторинг на
помещението

телефона в стаята, 
за наблюдение

публична 
парола

оставете слушалката 
до телефона.

☞

Мониторинг на стая от вътрешен телефон

b f n f Извършване мониторинг на стая от вътрешен телефон
вътр. 
телефон

вътр. 
сигнал

Вътр. номер на телефона, 
намиращ се в стаята за 
мониторинг

Мониторинг на 
помещението

Мониторинг на стая от външен телефон

b r f 7 W f 67# f Мониторинг на стая от
външен телефон

външен 
телефон

Вашия MSN/
DDI за отда-
лечено про-
грамиране

сигнал 
(1 сек)

продъл
жи с 
DTMF

външна 
парола

сигнал за 
потвърждение 
(1 секунда)

Монито-
ринг на 
стаята

☞

Обаждането от домофона Винаги трябва да достига до Вас



42 Употреба на релето за отдалечено превключване (от телефон)

Ако позволите, чрез програмата COMset, свързването на
домофона с телефонния Ви секретар, то той също ще

Ви замести при едно Ваше отсъствие.

Тази функция е възможна само с използването на door/
switching модул (опция).

“door” бутоните на модула на слот B са с номера 1 и 2. Тези на
слот C (само за COMpact 4410 USB) са с номера 3 и 4.

Настройката е зависима от конфигурацията.

Ако централата Ви е екипирана с door/switch модул и ако изпол-
звате едно от наличните релета като универсално превключващо,
може да използвате телефон за превключването му.

Трябва да активирате за съответното реле, режим „Uni-
versal Mode“ чрез програмата COMset. Отварящия

механизъм на вратата не може да бъде превключен/свързан по
този начин.
В зависимост от конфигурацията на универсалното прев-
ключващо реле, то може да се активира по различни начини. Но
то може да бъде наистина изключено само, ако направите това
по начина, по който сте го включили.

 

При системните телефони COMfort 1000, 1200, 2000 и
smar-tel-i релетата могат да се превключват през

менюто (виж ръководството на телефона).
Ако желаете да превключите, от вътрешен телефон, едно реле
превключваемо от вън, този телефон трябва да има
необходимата оторизация (по подразбиране, всички вътрешни
телефони имат тази оторизация).

☞

Свързване на домофона към външен абонат (External Call Forwarding from the Door Terminal)

b 7 O 84 K k # Задаване на номер за външно
пренасочване на домофонния

терминалтайна 
парола

номер на “door” 
бутона
0: за всички

Short-Code номер (лични и 
100-цифрени номера са недопостими)

b 7 O 85 K S # Включване / изключване външното пренасочване на
домофона

тайна 
парола

номер на “door” 
бутона
0: за всички

1: вкл., 
0: изкл.

☞
N

Употреба на релето за отдалечено превключване (от телефон) 

☞

Отдалечено превключване през вътрешен телефон

b 7 Q 6 1 S # Вкл./Изкл. на 1_то реле
(COMpact 2206/4410 USB: „TS“ на слот B,

COMmander Basic: „TS11/TS12“)публична 
парола

1: вкл., 
0: изкл.

или 2 Вкл./Изкл. на 2_то реле
(COMpact 2206/4410 USB: „TO“ на слот B,

COMmander Basic: „TO11/TO12“)

или 3 Вкл./Изкл. на 3_то реле
(COMpact 2206/4410 USB: „REL“ на слот B,

COMmander Basic: „REL3 com/no/nc“)

или 4 Вкл./Изкл. на 4_то реле
(COMpact 4410 USB: „TS“ на слот C,

COMmander Basic: „TS21/TS22“)

или 5 Вкл./Изкл. на 5_то реле
(COMpact 4410 USB: „TO“ на слот C,

COMmander Basic: „TO21/TO22“)

или 6 Вкл./Изкл. на 6_то реле
(COMpact 4410 USB: „REL“ на слот C,

COMmander Basic: „REL6 com/no“)

☞
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Нуждаете се от аналогов DTMF телефон, ISDN телефон
с DTMF сигнализация или DTMF генератор. 

Централата трябва да се конфигурира за целта чрез COMset.
Трябва да знаете, конфигурирания чрез COMset, MSN/DDI за
отдалечено програмиране и превключване.

Ако се свържете с централата и въведете коректната парола,
ще чуете сигнал за потвърждение. Сега използвайте същите
програмни стъпки, както при вътрешния телефон. Накрая
отново ще чуете сигнал за потвърждение.
Ако изчаквате прекалено дълго при въвеждането на кодовите
комбинации или направите грешка, ще чуете сигнал “заето”.
Затворете и опитайте отново.

Функция аларма: Ако централата Ви е екипирана с door/switching
модул и правилно сте свързали входа за аларма на този модул,
може да използвате тази функция. Тя се използва за задействане
на звукова и светлинна сигнализация (чрез превключващо реле),
както и на стандартни алармиращи обаждания до макс. 4 абоната
(вътрешни и външни). Тези абонати ще чуят алармиращо
съобщение (само за COMpact 4410 USB и COMmander Basic). То
може да се запише през телефон (стр. 47) или да се зареди в
централата чрез програмата COMtools Music on Hold (стр. 61).

Процедурата:
� Настъпващо събитие на алармения вход (връзката се затваря

за по-вече от ½ секунда).
� Стартира се конфигурируемото време за закъснение на

алармата (0-99 секунди).
� Стартиране на звуковата (за 1-99 сек.) и/или светлинната

алармена индикация (за 1-99 мин.).
� Едновремено с това се стартира и първото алармиращо

обаждане към съответните абонати:

- Обаждане към първия абонат за 60 сек. При вътрешния
абонат се получава специален звън (ISDN телефони: виж
ръководството).

- След вдигане на слушалката, ще чуете повтарящо се аларми-
ращо съобщение, записано в централата (само за COMpact
4410 USB и COMmander Basic; стр. 47) (при COMpact 2206
USB вместо съобщение, ще чуете особен сигнал). Викания
абонат, трябва да потвърди приемането на алармиращото
обаждане в рамките на 60 сек, чрез въвеждане на 0 (стр. 22).

- Ако той не го направи, централата ще стартира второ
алармиращо повикване към втори абонат, по същата
процедура. Той трябва да потвърди.....

� Ако никой от виканите абонати не потвърди алармиращото
обаждане, процедурата ще се повтори след известна пауза
(0-99 сек.), до изчерпване броя на процедурите (1-10 бр).

� Алармата ще бъде прекъсната (включ. сирената и светлинната
индикация) веднага, след като някой от абонатите потвърди
приемането й. Ако тя е конфигурирана като „еднократна“, ще
спре след първия цикъл.

Отдалечено превключване през външен телефон 

b M f 7 W f Начало на отдалечено програмиране
външен 
телефон

MSN/DDI за отдале-
чено програмиране и 
превключване

сигнал 
(1 сек)

продължи 
с DTMF

външна 
парола

потвърждаващ сигнал 
(около 1 сек.)

6 1 S # f Вкл./Изкл. на 1_то реле
(COMpact 2206/4410 USB: „TS“ на слот B,

COMmander Basic: „TS11/TS12“)1: вкл., 
0: изкл.

external 
acknowledgement tone 
(1 sec continuous tone)

или 2 Вкл./Изкл. на 2_то реле
(COMpact 2206/4410 USB: „TO“ на слот B,

COMmander Basic: „TO11/TO12“)

или 3 Вкл./Изкл. на 3_то реле
(COMpact 2206/4410 USB: „REL“ на слот B,

COMmander Basic: „REL3 com/no/nc“)

или 4 Вкл./Изкл. на 4_то реле
(COMpact 4410 USB: „TS“ на слот C,

COMmander Basic: „TS21/TS22“)

или 5 Вкл./Изкл. на 5_то реле
(COMpact 4410 USB: „TO“ на слот C,

COMmander Basic: „TO21/TO22“)

или 6 Вкл./Изкл. на 6_то реле
(COMpact 4410 USB: „REL“ на слот C,

COMmander Basic: „REL6 com/no“)

☞

Използване на функциите за сигурност
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Активиране на алармата: Алармата може да се активира от
вътрешен или външен телефон. Ако тя бъде конфигурирана като
„active once“, то след това тя ще се деактивира сама. (П
подразбиране алармения вход е деактивиран.)

Една от функциите за сигурност на централата е
приоритета на спешните обаждания (COMset). Тя

осигурява свободна градска линия, при всички случаи, за спеш-
ните или алармиращи обаждания към зададен външен номер.

Този номер може да бъде въведен чрез програмата COMtools
(стр. 61) или чрез телефон (стр. 36). 
Ако желаете да се обаждате на един единствен номер и то по
най-лесния начин, използвайте Automatic Dialling (стр. 40).
Ако желаете да осъществите мониторинг на стая от
вътрешен или външен телефон, използвайте функцията room
monitoring (стр. 41).

Нуждаете се от аналогов DTMF телефон, ISDN телефон
с DTMF сигнализация или DTMF генератор. 

Централата трябва да се конфигурира за целта чрез COMset.
Трябва да знаете, конфигурирания чрез COMset, MSN/DDI за
отдалечено програмиране и превключване. Ако се свържете с
централата и въведете коректната парола, ще чуете сигнал

за потвърждение. Сега използвайте същите програмни стъпки,
както при вътрешния телефон. Накрая отново ще чуете сигнал
за потвърждение.
Ако изчаквате прекалено дълго при въвеждането на кодовите
комбинации или направите грешка, ще чуете сигнал “заето”.
Затворете и опитайте отново.

Music on Hold: При прехвърляне или консултация, задържания
събеседник чува в слушалката си музика, понякога комбинирана и
със съобщение.
Тази музика е вградена в централата (internal Music on Hold) или се
осигурява от външен източник, чрез аудио входа (при
COMmander Basic това е възможно след разширение с door/switch-
ing модул). При COMpact 4410 USB и COMpact 2206 USB, вграде-
ните мелодии са 7. При COMpact 4410 USB и COMmander Basic е
възможно и допълнително зареждане на мелодия.

Music on Hold announcement: В COMpact 4410 USB и COMpact
2206 USB има записано вече съобщение. COMmander Basic пред-
лага опция за запис на индивидуално такова. Няма ограничения по
отношение смесването на музиката и съобщението.
Алармиращо съобщение: Ако централата Ви е екипирана с door/
switch модул и правилно сте свързали към него една алармена
система, може да запишете и алармиращо съобщение за
евентуалните алармиращи обаждания към абонатите.

Описаните функции могат да се конфигурират и от PC.

☞

Активиране на алармата от вътрешен телефон

b 7 O 691 # Активиране на функцията за еднократна аларма
тайна 
парола

или 692 Активиране на функцията за многократна аларма

или 690 Деактивиране на функцията аларма

Активиране на алармата от външен телефон

b M f 7 W f Начало на отдалечено
програмиране

външен 
телефон

MSN/DDI за отдале-
чено програмиране и 
превключване

сигнал 
(1 сек)

продължи с 
DTMF

външна 
парола

потвърждаващ сигнал (около 
1 сек.)

691 # f Активиране на функцията за еднократна аларма
потвърждаващ сигнал (около 
1 сек.)

или 692 Активиране на функцията за многократна аларма

или 690 Деактивиране на функцията аларма

☞

Смяна на Music on Hold/Announcement

☞
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Тази функция ще изтрие директно старата мелодия (но
не и вградените 7 вътрешни Music on Hold мелодии при

COMpact 4410 USB). Дори и да затворите след 43# старата
музика ще бъде изтрита. Записваната музика може да има макс.
времетраене от 120 секунди (COMpact 4410 USB: 128 сек). След
това, записа ще спре атоматично и Вие ще чуете сигнал за
потвърждение. Ако използвате по-кратка мелодия, може да
стопирате записа като затворите или натиснете # .
Музикалния източник трябва да е свързан към аудио входа (при
COMmander Basic след разширение с door/switching модул).
COMpact 4410 USB: Ако вече сте запомнили Music on Hold в
централата, продължителността на звученето й ще намалява

със записването на съобщение (alarm и/или „Announcement before
Answering“). Тогава няма да имате на разположение 128 сек. за
Music on Hold. При „Announcement before Answering“ 48 секунди от
времето за музика (24 сек за говор) ще бъде загубено, а при
“Alarm announcement” - 32 секунди (16 сек. за говор). Така че, ще
имате 48 секунди за Music on Hold.
При COMpact 2206 USB, записването на индивидуална мелодия е
невъзможно.
Съобразявайте се с изискванията на законодателството,
касаещи авторските права.

Тази функция директно ще изтрие, съществуващо вече
Music on Hold съобщение. Дори и да затворите веднага

след 441#, то ще бъде вече изтрито. Това съобщение може да
е с макс. времетраене от 8 секунди. След това, записа ще спре
автоматично и ще чуете сигнал за потвърждение. Ако Вашето

съобщение е по кратко, може ръчно да стопирате записа като
затворите или натиснете # .
Music on Hold съобщението се записва директно от
телефонната слушалка.
Имате и алтернативата да заредите съобщение под формата
на .wav файл чрез програмата COMtools.

COMpact 4410 USB или COMpact 2206 USB: Ако изберете
„вътрешна Music on Hold (без или със съобщение)“ ще

трябва да иберете една от седемте (раздел Избор и

прослушване на Music on Hold (COMpact 4410 USB и
COMpact 2206 USB) на стр. 46).

Запис на вътрешна Музика при изчакване чрез централата (COMpact 4410 USB и COMmander Basic) 

b 7 O 43 # f *e # Записване и съхраняване
на музика

тайна 
парола

Ще чуете няколко 
кратки тона и след 
това сигнал за 
потвърждение

Натиснете “*” за старт на записа и 
едновременно включете 
музикалния източник.

стоп на 
записа

☞

Запис на Music on Hold съобщение през телефон (COMmander Basic)

b 7 O 441 # f * g # Запис и съхраняване на Music
on Hold announcement от

телефонтайна 
парола потвърждаващ сигнал старт на 

записа
кажете 
съобщението

стоп на 
записа

☞

Конфигуриране и смесване на Music on Hold и Announcement

b 7 O 45 0 # Изключване на Music on Hold и announcement

тайна парола

или 1 Включване на съобщението (без Music on Hold)

или 2 Включване на вътрешната Music on Hold (без съобщение)

или 3 Включване на вътр. Music on Hold, смесена със съобщение

или 4 Включване на външна Music on Hold (без съобщение)

или 5 Включване на външна Music on Hold, смесена със съобщение

☞
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Вградената в централата музика (включително и прило-
жените .wav файлове) е освободена от авторски права.

Избор и прослушване на Music on Hold (COMpact 4410 USB и COMpact 2206 USB)

b 7 O 49 0 # f # Избор на записаната от Вас или заредена като .wav файл
Music on Hold и прослушването й

(COMpact 4410 USB)тайна 
парола слушате стоп

или 1 Избор и прослушване на „American Patrol“

или 2 Избор и прослушване на „Carmen“

или 3 Избор и прослушване на „For Elise“

или 4 Избор и прослушване на „The Entertainer“

или 5 Избор и прослушване на „Minuet: L. Boccherini“

или 6 Избор и прослушване на „Minuet: G. Ph. Telemann“

или 7 Избор и прослушване на „Minuet: Pucchini“

☞

Прослушване на активните музика и съобщение

b 7 O 46 1 # f # Прослушване на съобщението (без Music on Hold)
тайна 
парола

прослушване на 
музиката/съобщ. стоп

или 2 Прослушване на вътр. Music on Hold (без
съобщението)

или 3 Прослушване на вътр. Music on Hold, смесена със
съобщението

или 4 Прослушване на външна Music on Hold (без
съобщение)

или 5 Прослушване на външна Music on Hold, смесена със
съобщение
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COMpact 4410 USB или COMpact 2206 USB: За да
прослушате активната мелодия (с или без съобщение),

първо трябва да я изберете (стр. 46).

С тази функция, всяко старо съобщение се изтрива. Дори
и да затворите веднага след 442#, това пак ще стане.

Съобщението е с макс. продължителност от 16 секунди
(COMmander Basic: 15 сек.). След изтичането на това време,
записа се прекъсва автоматично. Вие може да прекъснете
записа и като затворите или натиснете бутона #.
Може да запишете съобщението или през телефона или да го
заредите като .wav файл чрез COMtools.
Алармиращото съобщение може да съдържа:
Името и местоположението на централата;

Причината за настъпилото събитие;
Информация относно потвърждаването на алармата (Набиране
на 0 в рамките на 60 секунди).
COMpact 4410 USB: Със записа на съобщение, Вие съкращавате
времетраенето на музиката. (виж раздел Запис на вътрешна
Музика при изчакване чрез централата (COMpact 4410 USB и
COMmander Basic) на стр. 45).
При COMpact 2206 USB няма алармиращо съобщение. Вместо
него се чува специален сигнал.

За коректното изпълнение на Wake-up функциите и за превключ-
ването на различните конфигурации, централата се нуждае от
информация за датата и часът. Сверяването им може да се

извърши ръчно, чрез описаните по-долу програмни стъпки или
автоматично, чрез извършване на едно изходящо обаждане.

Ако желаете да паркирате едно външно обаждане върху Point-to-
Multipoint връзката (външния S0 порт) и да го приемете обратно,
чрез ISDN устройство, закачено на същата външна шина, то Вие
ще се нуждаете от специален код (виж раздел Parking на външно
обаждане върху външния S0 порт (само при Point-to-Multipoint
връзка) на стр. 16).

☞

Конфигуриране на паузата между съобщенията

b7O 471 s # Задаване на паузата (от 0 до 30 секунди) между
повторенията на съобщението

тайна 
парола пауза от 0-30 секунди

Запис и прослушване през телефон на алармиращо съобщение (COMpact 4410 USB и COMmander Basic)

b 7 O 442 # f * g # Запис и съхраняване на
алармиращо съобщение

тайна 
парола

сигнал за 
потвърждение

старт на 
записа

кажете 
съобщението

стоп на 
записа

b 7 O 466 # f # Прослушване на алармиращото съобщение
тайна 
парола

чувате 
съобщението стоп

☞

Сверяване датата и часът 

b 7 O 750 U # Сверяване на часът

тайна парола 4-цифри:
00-23 (час) и 00-59 (минути)

b 7 O 751 D # Сверяване на датата

тайна парола 6-цифри: 
01-31 (ден), 01-12 (месец), 00-99 (год.)

Паркиране на обаждания с Parking код
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Задаване на кодови цифри

b 7 O 88 C # Задаване на кодови цифри

тайна парола 2 цифрен код

b 7 O 88 00 # Изтриване на кодовите цифри

тайна парола
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Функциите, описани в този параграф, са създадени специално за
бизнес проложение. Въпреки това, те могат да бъдат използвани и
от частни потребители.

Waiting Loop: Тази функция предлага косвен трансфер на външни
обаждания към вътрешен абонат, който в момента е зает.
Външния събеседник ще бъде отклонен в т. нар. waiting loop. Там,
той ще бъде задържан за до 3 минути и ще слуша Music on Hold.
Ако съответния вътрешен абонат се освободи, той ще получи
повикване за до 60 секунди. Ако отговори, ще се свърже незабавно
с чакащия външен събеседник.
Не е необходима специална конфигурация на тази функция.

Waiting Field: (само при COMpact 4410 USB и COMmander Basic, в
комбинация със системния телефон COMfort 2000 plus Xtension
module) Тази функция позволява конфигурирането на Waiting Field
Reception (или зона за изчакване) позволяваща задържането,
обратното приемане или пренасочването на входящи външни
обаждания (те първо чуват текст преди отговор, а след това музика
при изчакване). Waiting Field е особено полезна функция, при
наличието на множество входящи обаждания към един единствен
телефон (рецепция, секретарка..), по едно и също време. В
зависимост от броя на наличните външни B канали, до 8
обаждания могат да бъдат приети и обработени. 
Изборът на вътрешен абонат за Waiting Field Reception се
извършва чрез програмата COMset.
Запис на „Announcement before Answering“ (Съобщение преди
отговор) през телефон или зареждането му в централата, под
формата на .wav-файл, чрез програмата COMtools (стр. 61). Ако
нямате записано такова съобщение, търсещият Ви ще чуе само
музика при изчакване. 

Настройката и оперирането с Waiting Field Reception са описани
с детайли в ръководството на телефона.

Шеф-/Секретарска функция: (само в комбинация със системните
телефони COMfort 1000, COMfort 1200 и COMfort 2000) Тази
функция защитава шефския телефон от директни входящи обаж-
дания, като ги пренасочва към телефона на секретарката.
Основната разлика със стандартното пренасочване е, че шефът
може да бъде търсен от телефона на секретарката и че, особено
важните обаждания, могат да бъдат превключени от секретарския
към шефския телефон. Настройката и използването на функцията
Boss/Secretary, е описана в детайли в ръководството на телефона.

Съобщение преди отговор: (само при COMpact 4410 USB и COM-
mander Basic). Тази функция осигурява посрещащо съобщение
към търсещият Ви, преди някой да е приел обаждането. Ако
търсеният вътрешен абонат не приеме обаждането след първото
позвъняване (между 5-24 секунди), то централата ще направи
това. Търсещият Ви ще чуе посрещащо съобщение (напр..
информация за компанията), докато през това време телефонът
Ви ще звъни. Това ще продължи, докато някой не приеме
обаждането. Запис на „Announcement before Answering“
(Съобщение преди отговор) през телефон или зареждането му в
централата, под формата на .wav-файл, чрез програмата COM-
tools (стр. 61). Функцията може да се задейства чрез програмата
COMset или чрез предварително конфигуриран бутон на
системния телефон.

Ако вътрешния абонат не вдигне в рамките на 60 секунди
или остане зает в продължение на над 3 минути, Вашият

телефон, като участник в прехвърлянето, ще бъде повикан от-
ново. Ако вдигнете, ще се свържете отново с външния събесед-
ник и ще можете, отново да го поставите във Waiting Loop. Но
ако не вдигнете за 60 сек., обаждането ще бъде прекъснато.
Ако сте в консултация, и желаете да прехвърлите 2ри входящ
външен разговор към 3ти вътрешен абонат (виж стр. 18), но
той е зает, също може да използвате Waiting Loop с (F)47. При

ISDN телефон, за да се върнете към първия разговор, може да се
наложи допълнително да натиснете някой функционален бутон
(напр. „end“, „separate“, „back“ или отново R-; виж ръководството
на телефона).

При много ISDN телефони, както и при системните
COMfort 1000, 1200, 2000 и smar-tel-i, функцията „Finish-

ing a Query on busy“ не се изпълнява атоматично, а чрез
натискане на бутон или през менюто (напр. с „end“, „separating“,
„back“ или R-бутона; виж ръководството).

Секретарски функции и “Текст преди отговор”

Вътрешния абонат е зает – насочване на входящото обаждане към Waiting Loop

f g (F) 7 f a Поставяне на входящо обаждане във Waiting Loop
след опит за прехвърлянето му

сигнал 
“заето”

обратно към разгово-
ра (автоматично)

(игнорирай 
при пулсов)

потвърждаващ 
сигнал затвори

☞

I

Запис на посрещащо съобщение (Announcement before Answering) чрез телефон

b 7 O 443 # f * g # Запис и съхранение на посрещащо
съобщение - „Announcement before

Answering“тайна 
парола

сигнал за 
потвърждение

старт на 
записа

кажете 
съобще-
нието

стоп на 
записа

b 7 O 467 # f # Прослушване на съхраненото съобщение
тайна 
парола

ще чуете съоб-
щението стоп
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Тази функция ще изтрие едно налично вече посрещащо
съобщение, дори и да затворите веднага след 443#.

Съобщението може да има макс. продължителност от 24
секунди. След тези 24 сек., записът автоматично ще спре и ще
чуете сигнал за потвърждение. Ако Вашето съобщение е по-
кратко, може да направите това и ръчно, като затворите или
натиснете #. Записът се прави директно през слушалката на
вътрешен телефон или се зарежда под формата на .wav файл,
посредством програмата COMtools.

COMpact 4410 USB: Ако имате вече записана Music on Hold в
централата, времетраенето й ще се съкрати от записаното
съобщение. (виж раздел Запис на вътрешна Музика при
изчакване чрез централата (COMpact 4410 USB и
COMmander Basic) на стр. I-45). 
При COMpact 2206 USB функцията „Announcement before Answer-
ing“ е невъзможна.

Разделяне на личните от бизнес обажданията: Личния достъп
до градска линия, позволява регистрирането на личните
обаждания отделно от бизнес разговорите. Обажданията, старти-
рани с личен достъп до градска, получават специален код в
паметта за проведените разговори. Ако служителят трябва сам да
заплаща личните си разговори, той може да защити допълнително,
с парола, телефона си срещу злоупотреба.
Може да управлявате отделно, за бъзнес и за лични обаждания,
следните настройки/оторизации: Представяне на номера,
активиране на Забранени или Разрешени номера, оторизация за
short-code (кратки) номера, предпочитана градска линия, таксов
лимит. 
В паметта за проведени разговори, е възможно записаните
телефонни номера при личните разговори, да са непълни, за да
се запази личната тайна.
Тези настройки се правят в програмата COMset. Личната парола,
за съответния телефон, също може да бъде променена. 

Project assignment: Тази функция позволява причисляването на
даден външен разговор към определен проект/клиент (напр. при
адвокатска кантора). В програмата за управление на разходите,
проведените разговори с тяхната продължителнос, ще бъдат
онагледени отделно за различните проекти/клиенти.
Номерата на проектите, могат да се измислят непосредствено
преди старта на изходящото обаждане, само броя на цифрите, от
които са съставени, трябва да се зададат еднократно (от 2 до 6).

При системните телефони COMfort 2000, 1200 и 1000,
дължината на проект-номерата е също от 2 до 6 цифри.

Освен това, задаването на проект е възможно и при входящи
обаждания.

По подразбиране, няма зададена лична парола. Поради
това, личните обаждания се стартират само с 90, 0 за

достъп до градска линия и съответния външен номер.

☞

Разделяне на телефонните разходи

☞

Старт на изходящо обаждане с личен Exchange Line достъп

b f (**) 90 X 0 r g Старт на изходящо лично
обаждане

вътр. 
сигнал

(само за 
телефони с 
директен 
достъп)

лична 
парола

0 достъп до градска и след това 
външния тел. номер

личен 
разго-
вор

или Z r Старт на лично обаждане през
1ва до 4та градска (COMpact

4410 USB и COMmander Basic)избор на градска линия - от 1ви 
до 4ти S0 порт и след това 
външния тел. номер

или k
Старт на лично обаждане към

Short-Code номер

номер от Short-Code паметта

☞

Смяна на личната парола

b 7 Q 38 V V V # Смяна на личната парола
Вашия 
телефон

публичн
а парола

старата лична парола (по 
подразбиране няма; така че въведи 
0000)

нова 
парола

повтори 
новата 
парола
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Цифрата „0“ е недопустима в паролата. Ако паролата
трябва да е по-кратка от 4 цифри, при програмирането,

запълнете оставащото място с „0“. Пример: Желаете да
използвате парола 67. Трябва да въведете като „new password“
6700. По-късно, при телефониране, като парола е
достатъчно да въвеждате само 67.

За да предпазите паролата си, не я запаметявайте върху бутон
за бързо избиране. Ако телефонът Ви е с дисплей, след
програмирането, направете следното: Вдигнете слушалката,
наберете произволни цифри и затворете. По този начин ще
избегнете запаметяването на паролата в redial паметта.

Чрез програмата COMset може да зададете дължината
на “project” номера (2-6 цифри; 2 по подразбиране).

Announcement/InterCom от системен телефон: (само в комби-
нация с COMfort 1000, COMfort 1200, COMfort 2000 и smar-tel-i)
Тази функция позволява съобщение към системен телефон, от
страна на всеки друг вътрешен, без задължителното вдигане на
слушалката от страна на системния телефон. 
Освен това, Вие трябва да “инструктирате” системния телефон, да
включва и микрофона в допълнение на високоговорителя (hands-
free режим), така че, намиращият се наблизо, да може и да
разговаря през вградения “intercom”.
InterCom функцията, трябва да бъде активирана за системния
телефон (виж ръководството на телефона).

Съобщение през високоговорител: (само в комбинация с door/
switch модула COMmander 2TSM analog) Тази функция позволява
съобщение към съобщителна уредба или към активни тонколони
(напр. ELA система, в складове или супермаркети), свързани лъм
аудио изхода на централата (Чинч жак, маркиран с „audio output“).
От вътрешен телефон се набира, предварително конфигуриран,
вътрешен номер. Гласовата връзка се осъществява веднага след
набирането на номера.
Използваният за целта вътрешен номер се конфигурира чрез
COMset. Вътрешния телефон се нуждае от необходимата отори-
зация. 

При системния телефон LED индикатора до бутона
“handsfree operation/loudspeaker” (COMfort 1000, 1200 и

2000) или средния LED индикатор (smar-tel-i с COMmander Basic)
светва и след първото позвъняване, връзката се осъществява.
Съобщението или “handsfree” действието, са ограничени до 120
секунди. След това връзката се прекъсва автоматично, освен
ако слушалката на системния телефон не бъде вдигната в
рамките на този период.

InterCom функцията трябва да бъде активирана за съответния
системен телефон (виж ръководството на телефона).

☞

Старт на изходящо обаждане с назначаване на проект

bf (**) 96 p 0 r g Старт на обаждане към
проект

вътр. 
сигнал

(само за 
телефони с ди-
ректен достъп)

номер на 
проект от 
2- до 6-
цифри

0 за достъп до градска и след 
това желания външен номер разговор

или Z r
Старт на “project” обаждане

през 1ва до 4та градска
(COMpact 4410 USB и

COMmander Basic)избор на градска линия - от 
1ви до 4ти S0 порт и след 
това външния тел. номер

или k
Старт на “project” обаждане

чрез Short-Code номер

номер от Short-Code паметта

☞

Съобщение през високоговорител и системен телефон

Повукване на вътрешен системен телефон чрез InterCom функция (Announcement/handsfree Operation) 

b f (**) 660 n g Обаждане към системен
телефон за съобщение

вътр. 
сигнал

(за телефони с 
директен достъп)

вътр. номер на систем-
ния телефон

съобщение/hands-
free operation

или 661 Обаждане към системен
телефон за handsfree operation

☞
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Използваният тук вътрешен номер, се конфигурира през
COMset. Вътрешния абонат трябва да има необходи-

мата оторизация.

Тази функция е възможна само при използване на door/switch/
music модул (опция) при COMmander Basic.

Call Through: Тази функция позволява използването на Least Cost
Routing на централата от напр. пътуващи търговци. За да
избегнете високите телефонни разходи когато звъните напр. в
чужбина от мобилния си телефон, можете да се обадите първо на
централата, а тя ще Ви свърже с желания номер. 
Ще достигнете голямата икономия, ако номера на Вашата
централа е включен в групата на специалните (предпочитани) от
Вас номера, от страна на Вашия мобилен оператор (напр. „TellyAc-
tive Local“ или „Partner & Family“).
Централата трябва да се конфигурира чрез COMset, както и чрез
COMtools telephone book. 

SMS функция: (само в комбинация със системните телефони
COMfort 2000 и COMfort 1200). Централата поддържа получа-
ването и изпращането на кратки съобщения (SMS) през фикси-
раната мрежа1 от системните телефони COMfort 1200 и 2000.
Изпращащия или получаващия трябва също да поддържат SMS
върху фиксираната телефонна мрежа (напр. SMS телефони) или
да са мобилни телефони в GSM мрежата. Със системния телефон
може да пишете комфотно, да четете или редактирате
съобщенията. Това е още по-лесно с програмата COMfort SMS.
За да използвате SMS функцията, трябва да конфигурирате в
COMset поне един SMS телефон и SMS call distribution.
Използването на SMS функцията е описано детайлно в
ръководството на телефона.

От причини за сигурност: Времето за разговор чрез
Call Through е лимитирано (1-99 минути).

COMpact 2206 USB или COMpact 4410 USB: В един момент е
възможна само една Call Through връзка.
Ако се конфигурира, централата ще поддържа и Least Cost Rout-
ing за Call Through обажданията. Ако номера на мобилния Ви
телефон не е оторизиран за Call Through, ще получите сигнал

“заето”. Номерата на оторизираните за Call Through мобилни
телефони, се задават в COMtools като Public Short-Code номера
с Call Through оторизация. Трябва да знаете, конфигурирания за
Call Through достъп MSN. Повечето номера в указателите на
мобилните телефони започват с (+) (напр. +49). Централата
поддържа този формат.

Съобщение през високоговорител 

b f (**) g Съобщение през високоговорители

вътр. 
сигнал

(за телефони с 
директен достъп) тел. номер на аудио изхода съобщение

☞

Функции Call Through и SMS 

1 към момента само в Германия, Австрия и Люксембург (SMS центровете, описани тук са невалидни за Австрия и Люксембург)

Осъществяване на Call Through връзка

M f r g Външна връзка през
централата

MSN за Call 
Through

тон 1 
сек.

продължи с 
DTMF 

външния тел. номер със съответния код отпред 
(също и от тел. указател на мобилния телефон) разговор

или * k
Външна връзка през

централата чрез Short-
Code номерата)

“*” и Short-Code (кратък) номер от централата

или * n Връзка с вътрешен
абонат

“*” и вътрешен телефонен номер

или * G Връзка с група от
вътрешни абонати

“*” и вътрешен номер на група от вътр. абонати

☞
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Освен отделни вътрешни абонати, централата може да управлява
и групи (отбори). Абонатите могат да бъдат членова на няколко
групи. Тези групи се използват за повикване на абонати от напр.
един отдел (сервиз, маркетинг, продажби).
Групите, също като вътрешните абонати, имат вътрешни номера.
Някои настройки са същите както при вътрешните абонати.
Пренасочвания на обажданията (външни и от домофона) могат да
се задават и за групи. Груповия номер също може да се прена-
сочва към вътрешен или външен абонат (group Call Forwarding).
Следните вътрешни функции се прилагат идентично и при групите:
� Pick-up
� Call transfer
� Query/Transfer
� Call Through
� Destination number for a call forwarding 
� Automatic Dialling/Alarm Call

Log in/out: Членството Ви в група не означава. че винаги ще
получавате повикване, когато такова има към групата. Ако за
определен период, не желаете да Ви търсят чрез груповия номер,
а само чрез индивидуалният Ви, можете да излезете („log out“) от
тази група.
Това се нарича активно и пасивно членство в една група. Тази
функция може да е доста важна напр. за членове на “гореща
линия”, които искат да отдъхнат за 1 час. Груповата функцио-
налност е невалидна за този абонат, но само за този период. Има
три различни режима за “log in”:
� входящи + изходящи
� само входящи
� само изходящи
Абонат, който е член на няколко групи, може да бъде само „logged
in outgoing“ в една група по същото време. В този случай, ако той
иска да взема обажданията за другите групи, може да се
регистрира при тях като „incoming“. Следователно, той ще участва
в “call distribution” на няколко групи за вътрешни-, външни- и домо-
фонни обаждания.
С „log in outgoing“ в дадена група, при изходящи бизнес обаждания,
абонатът ще получи характеристиките/оторизациите на групата,
които ще заменят неговите собствени, като индивидуалне абонат:
� Оторизация за достъп до градска линия при бизнес обаждания
� Активиране на Забранени/Разрешени номера при бизнес 

обаждания
� Short-Code Dialling оторизация при бизнес обаждания
� Представяне на собствения номер при бизнес обаждания
� Предпочитана градска линия за бизнес обаждания

Групово пренасочване на обажданията: Благодарение на
груповия Call Forwarding, може да пренасочвате вътрешни и
външни обаждания, насочени към Вашата група, към друг
вътрешен или външен телефон. Следователно, този, който не е
член на тази група, може да приема тези обаждания.
Груповият Call Forwarding дава възможност да бъдете винаги
достъпен под груповия телефонен номер, дори и когато, никой от
членовете не е в състояние да приеме обаждането.
Съществуват различни причини, за да не може никой да вземе
дадено обаждане, напр. всички отсъстват в този момент или
всички телефони от тази група са заети. Така че, разполагаме с 4
различни типа Call Forwarding: „CF unconditional“, „CF on busy“, „CF
on no Reply“ и „CF if all subscribers are logged out“.

„CF unconditional“: Ако членовете на групата ще отсъстват за
дълъг период от време, а Вие не желаете обажданията към тях да
бъдат неуспешни, може да пренасочите тези обаждания
(адресирани към групата) към заместващ телефон.

„CF on busy“: Ако често се случва, всички телефони, членове на
групата да са заети, за да избегнете неуспешните обаждания,
адресирани до тази група, използвайте „group Call Forwarding on
busy“. При това положение, ако всички телефони са заети, входя-
щото обаждане ще бъде безусловно пренасочено към друг теле-
фон.

„CF on no reply“: Ако искате да сте сигурни, че някой ще приеме
обаждане, адресирано до група, по всяко време, дори и когато
всички членове на групата отсъстват за кратко, използвайте „group
Call Forwarding on no Reply“. Ако никой от членовете на групата не
приеме обаждането, в рамките на 20 секунди (променлива величи-
на), то ще бъде пренасочено към друг телефон (напр. в приемната)

„CF if all Subscribers are logged out“: Ако желаете обажданията,
адресирани до група, през нощта да бъдат приемани от напр. теле-
фонен секретар, използвайте функцията пренасочване „if all sub-
scribers are logged out“. Не се налага да задавате това
пренасочване всяка вечер, но при положение, че всички членове
на групата имат грижата да излизат от нея (“log out”) в края на
работния ден.

Цялостно изключване: Ако не сте сигурни, кой вариант на “group
Call Forwarding” е активен в момента и искате да сте сигурен, че
всички те са деактивирани, използвайте тази програмна стъпка.

Програмиране през външен телефон: В случай, че вече сте
напуснали офиса, но желаете да конфигурирате пренасочване,
може да направите това и през външен телефон. Необходим Ви е
аналогов DTMF телефон, ISDN телефон с DTMF сигнализация или
DTMF генератор. Освен това, трябва да конфигурирате центра-
лата по подходящия начин, чрез програмата COMset.

За всеки тип на Call Forwarding, може да зададете като
цел различен телефонен номер.

Ако „CF on busy“ и „CF on no Reply“ са едновременно активирани,
и двата варианта ще са работещи. В зависимост от случая -
телефонът е зает, никой не приема обаждането или всички
членове са “log out” - обаждането ще се пренасочи към
съответен номер.
Ако „CF unconditional“ е активирано в допълнение на „CF on busy“
и/или „CF on no Reply“, активно ще е само „CF unconditional“,
което значи, че всички обаждания ще се пренасочват към номера
зададен за „CF unconditional“. В този случай, останалите
настройки за пренасочване се деактивират, но остават в
изчакване. Когато деактивирате „CF unconditional“, другите
типове пренасочване се активират отново.
За да активирате “group Call Forwarding”, телефонът Ви се
нуждае от съответната оторизация (чрез COMset). Освен
това, абонатът, задаващ пренасочването, трябва да е член на
пренасочваната група.
Ако зададете, като цел на пренасочването, друг вътрешен
телефон, той трябва да има поне частична оторизация за
достъп до градска линия.
Не бъркайте “group Call Forwarding” с “MSN/DDI Call Forwarding”.
Чрез MSN/DDI Call Forwarding може да пренасочвате само външни
обаждания към друг външен телефон. Пренасочването на
вътрешни или към вътрешни телефони е невъзможно. (виж
раздел Пренасочване на външните телефонни номера (MSN/DDI
Call Forwarding) на стр. 28).
Само конфигурирани с програмата COMset абонати, могат да
извършват „log in“ чрез телефона.
Можете да извършвате log in/out и с помоща на менюто на
системните телефони COMfort 1000, 1200 и 2000.

Вътрешни групи (отдели)

☞
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Ако се опитвате да „log in outgoing and incoming“ в
различни групи, ще бъдете „logged in outgoing“ само в

последната група. В другите групи, Вие ще бъдете само „logged
in incoming“.

Log in/out в група, ако членувате само в една такава

b 7 Q 40 S # Log in/out incoming и outgoing в група
телефон на 
член на групата

публична 
парола входящи и изходящи 1: log in, 

0: log out

или 41 Log in/out само incoming в група

само входящи

или 42 Log in/out само outgoing в група

само изходящи

Log in/out в група, ако членувате в няколко групи

b 7 Q 40 S G # Log in incoming и outgoing в група, log out от
групателефон на 

член на 
групата

публичн
а парола

входящи и 
изходящи

1: log in, 
0: log out

вътр. номер на групата (ако 
правите log in към няколко 
групи, „outgoing“ ще е вали-
ден само за последната)

b 7 Q 41 S G# Log in само incoming в друга група, log out от
групателефон на 

член на 
групата

публична 
парола

само 
входящи

1: log in, 
0: log out

iвътр. номер на групата и 
“#”

или # Log in само incoming във всички групи,
log out от всички групи

“#” за всички групи
(на които абоната е член)

b 7 Q 42 S G # Log in само outgoing в друга група, log out от
групатателефон на 

член на 
групата

публична 
парола

само 
изходящи

1: log in, 
0: log out

ътр. номер на групата (ако 
правите log in към няколко 
групи, „outgoing“ ще е ва-
лиден само за последната)

b 7 Q 400 # Log out от всички групи
телефон на 
член на 
групата

публичн
а парола

☞
Log out на всички членове от една група

b 7 Q 480 G # Log out (излизане) на всички членове от една група
телефон на 
член на групата

публична 
парола

вътр. номер на 
групата
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Ако груповото пренасочване ще е винаги към един и същ
телефон, то номерът му трябва да се зададе едно-

кратно. След това е достатъчно само да активирате или
деактивирате пренасочването.

Тези настройки са зависими от конфигурацията.

Конфигурирането на пренасочване „on Busy“ е същото както при
„CF unconditional“. Само цифрите 12 трябва да се заменят с 13.

Конфигурирането на пренасочване „on no Reply“ е същото както
при „CF unconditional”. Цифрите 12 трябва да се заменят с 14.

Конфигурирането на пренасочване „if all subscribers are logged out“
е същото както при „CF unconditional”. Цифрите 12 трябва да се
заменят с 15.

 „Безусловно“ пренасочване на група към вътрешен/външен телефон 

b 7Q 12 _ 1 n *G # Активиране на group Call
Forwarding със задаване на

вътрешен телефон като целпубличн
а парола

„CF безусловно“
(за „CF при заето“ 13, вместо 12 
или „CF при липса на отговор“ 14, 
вместо 12 или „CF if all members 
are logged out“ 15, вместо 12)

вътрешен номер на 
телефона - цел

“*” и вътр. 
номер на гру-
пата, която ще 
пренасочваме

или 0r Активиране на group Call
Forwarding със задаване на
външен телефон като цел0 за достъп до 

градска и външния 
номер на телефона 
цел

или k Активиране на group Call
Forwarding със задаване на Short-

Code (кратък) номер като целShort-Code Dial 
номер на телефона 
цел (личен е недо-
пустим)

☞ N

Пренасочване на група „при заето“ към вътрешен/външен телефон

Пренасочване на група „при липса на отговор“ към вътрешен/външен телефон

Пренасочване на група „if all Subscribers are logged out“ към напр. телефонен секретар

Активиране/Деактивиране на вече конфигурирано пренасочване на група

b7Q 12 1 * G # Активиране на групово
пренасочване, без задаване на номер

- цел, тъй като това е било вече
направено

публич-
на паро-
ла

„CF безусловно“
(за „CF при заето“ 13, вместо 12 или „CF при 
липса на отговор“ 14, вместо 12 или „CF if all 
members are logged out“ 15, вместо 12)

“*” и вътр. номер на 
групата, която ще се 
пренасочва

или 0 Деактивиране на пренасочване на
група

Деактивиране на всички активни пренасочвания за една група

b 7 Q 20 G # Деактивиране на всички активни пренасочвания за една
група

публична 
парола

вътр. номер на 
пренасочената група
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Необходим Ви е един аналогов DTMF телефон, ISDN
телефон с DTMF сигнализация или DTMF генератор. 

Централата се нуждае от, подходящите за тази функция
настройки, чрез програмата COMset.

Отдалечено пренасочване на група от външен телефон

b M f 7 W f Старт на външно програмиране
външен 
телефон

MSN/DDI за 
отдалечено програ-
миране

тон 
(1 сек)

продължи 
с DTMF

външна 
парола

сигнал за потвърждение (около 
1 секунда)

12 _ 1 n *G #f Активиране на group Call
Forwarding със задаване на
вътрешен телефон като

цел

„CF безусловно“
(за „CF при заето“ 13, вместо 12 
или „CF при липса на отговор“ 14 
вместо 12 или „CF if all members 
are logged out“ 15, вместо 12)

вътрешен номер на 
телефона - цел

“*” и вътр. 
номер на гру-
пата, която ще 
се пренасочва

Сигнал за 
потвърждение (с 
продължитеност 
1 секунда)

или G Активиране на group Call
Forwarding със задаване на
вътрешна група като целвътр. номер на 

групата - цел

или 0r Активиране на group Call
Forwarding със задаване на
външен телефон като цел

0 за достъп до 
градска и външния 
номер на телефона 
цел

или k Активиране на group Call
Forwarding със задаване на
Short-Code (кратък) номер

като цел
Short-Code Dial 
номера на телефона 
цел (личен е недо-
пустим)

12 _ 1 *G # f Активиране на групово
пренасочване, без задаване на

номер - цел, тъй като това е било
вече направено

„CF безусловно“
(за „CF при заето“ 13, вместо 12 
или „CF при липса на отговор“ 14 
вместо 12 или „CF if all members are 
logged out“ 15, вместо 12)

“*” и вътр. номер на групата, 
която ще се пренасочва

Сигнал за потвър-
ждение (с продъл-
житеност 1 секунда)

12 _ 0 *G # f Деактивиране на пренасочването
за една група

„CF безусловно“
(за „CF при заето“ 13, вместо 12 
или „CF при липса на отговор“ 14 
вместо 12 или „CF if all members are 
logged out“ 15, вместо 12)

“*” и вътрешния номер на 
пренасочената група

Сигнал за потвър-
ждение (с продъл-
житеност 1 секунда)

20 n # f Деактивиране на всички активни пренасочвания за една
групавътр. номер на 

пренасочената 
група

Сигнал за потвърждение (с 
продължитеност 1 секунда)

☞
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Трябва да сте запознат с, конфигурирания чрез COMset, MSN/
DDI за отдалечено програмиране и с външната парола.
След свързването с централата и въвеждането на външната
парола, ще чуете сигнал за потвърждение. Сега може да
конфигурирате пренасочването. Ако всичко мине успешно,

отново ще чуете сигнал за потвърждение. Сега може да
затворите или да продължите с допълнителни настройки.
Ако сгрешите при въвежданията, ще чуете сигнал “заето”. В
този случай, затворете и опитайте всичко от начало.

(само за COMmander Basic и COMpact 4410 USB) Хотелската
функция позволява комфортното управление на стаите и
телефонните им разходи в един хотел. Функциите са
разпределени в три основни насоки.

Телефон “Рецепция”: (само в комбинация със системния
телефон COMfort 2000 plus). Чрез Xtension модула, телефонът на
рецепцията може да извършва множество контролни и
информационни функции. В много случаи, компютър на
рецепцията не е необходим. Check in и Check out се контролират
директно от менюто на телефона. Налице са множество функции,
влияещи на стаите за гости в различните фази.

Пристигане на госта (check in):
� Виждате статуса на стаята (чиста, за почистване, заета)
� Извършване на „check in“

По време на престоя на госта (след check in):
� Разрешаване/блокиране на изходящи обаждания от стаята
� Конфигуриране на wake-up за телефона в стаята
� Виждате информация за госта (напр. натрупани таксови 

импулси, часът на check in)
� Отпечатване на информиращи госта фактури (за натрупаните 

до момента импулси) директно към принтер

Гостът напуска:
� Извършване на „check out“
� Отпечатване на фактура за натрупаните, по време на престоя, 

телефонни разходи

Конфигурирането на функцията е детайлно описано в
ръководството за инсталация и конфигуриране на телефонната
централа.
Начина за използване на телефона “рецепция” е описан в
ръководството на телефона.

Телефони в хотелските стаи: Централата притежава множество
функции, които не се препоръчва да са достъпни за телефоните в
стаите за гости. Това е причината за блокирането на
програмиращите функции (като напр. Do-not-disturb, Call forward-
ing), външните функции и специалните видове достъп до градска
линия. По този начин, гостът може да извършва само изходящи
обаждания и сам да си конфигурира wake-up час. В допълнение
към това, чрез въвеждане на определени цифрови комбинации, е
възможно да задава моментния статус на стаята (изчистена, за
почистване, заето).
Предимството, да поставите в стаите за гости системните телефо-
ни COMfort 1000, 1200 или 2000 пред аналоговите или стандартни
ISDN телефони, е в напр. възможноста за отдалечено
контролирана функция “delete” при напускане “checking out” на
госта, множеството комфортни функ-ции и специалните
програмируеми бутони. Функциите, оставащи достъпни за
телефоните на гостите, се управляват по същия на-чин, както е
описано и за нормалните телефони. С едно изключе-ние:
Програмируемите функционални бутони, конфигурирани с
функцията „hotel room“, позволяват настройката на wake-up и
показването на таксуващата информация и на check in времето.
Възможни са също и следните функции: 
� Стартиране и приемане на вътрешни и външни обаждания
� Изтриване списъците с проведени разговори и таксовата 

информация чрез менюто „functions“ (таксуващата информация 
в централата е незасегната)

� Запитване за напр. натрупаните суми през менюто „information“ 
� Използване на caller/call/redial списъците, както и на 

телефонния указател (вътрешните телефонни номера, както и 
short-code (кратките) номера в централата не се извеждат в 
указателя)

� Изпращане и получаване на SMS
� Memo, scheduled обаждания и Power Dialling
� Настройка на wake-up чрез бутон.

Конфигурирането на функцията е детайлно описано в ръковод-
ството за инсталация и конфигуриране на телефонната централа.
Начина за използване на телефоните в стаите за гости е описан в
ръководството на телефона.

Print-out функция: (само в комбинация със сериен принтер, за
препоръчване A4 принтер EPSON LX300+). Функцията Ви дава
възможност за отпечатване на детайлни фактури за натрупаните
от клиента телефонни разходи. Контролира се от телефона
“рецепция”.

Не се препоръчва активирането на Soft-LCR за
телефоните на гостите, тъй като някои от
доставчиците не предоставят таксуващ импулс.

За да избегнете набирането на телефони на различни
провайдери, въведете ги като Забранени номера в COMtools
telephone book. Забранените номера трябва да се
активират за всички стаи.

Хотелски функции 

☞
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Ако въведете „0700“, ще получите събуждащо
обаждане в 7:00 на другата сутрин. Следователно за
ново wake-up повикване, трябва да въведете отново

съответен час. 

След „check out“, wake-up времената се деактивират автома-
тично. 

Конфигуриране на Wake-up от Room телефон

b * U # Конфигуриране на еднократен Wake-up час
4-цифров формат на 
час 

☞

Деактивиране на Wake-up от Room телефон 

b * # Деактивиране на Wake-up

Въвеждане на информация за стаята от Room телефон 

b * 991 # Въвеждане на статус „clean“

или 992 Въвеждане на статус „uncleaned“

или 993 Въвеждане на статус „blocked“
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Installation and Use of the bundled Software

Част от доставката е и CD-ROM с различни PC програми за
употреба с телефонната централа. В COMtools се съдържат
няколко програми. Те управляват Wake-up, Call Allowance accounts,
Short-Code Dialling numbers, special numbers и Music on Hold. Чрез
COMlist ще управлявате и анализирате данните от вътрешната
памет за проведени разговори. Soft-LCR управлява данните за
автоматичния Least Cost Routing.

Достъпа до данните чрез COMtools, може да се
ограничи чрез потребителска парола (тя се задава
първо в конфигурационната програма). За да

прочетете данните чрез COMlist, ще Ви е необходима
потребителската парола.

За да използвате приложения софтуер, трябва да изградите
връзка между централата и PC. Съществуват 4 възможности за
това. Компютъра е директно свързан към серийния (Pic. 1 и Pic. 2)
или USB интерфейса (Pic. 4 на стр. 60) на централата, или чрез
CAPI 2.0 поддържащ ISDN PC контролер, инсталиран в PC (Pic. 3
на стр. 60 и Pic. 5 на стр. 60) или чрез системен телефон, свързан
през USB към компютъра (Pic. 6 на стр. 60; COMfort 1200/2000). В
зависимост от избрания от Вас начин за връзка, трябва да се
съобразите със следните съвети.

Свързване през серийния порт (V.24)
В съответната програма, трябва да изберете V.24 COM порта,
използван от Вас за връзка (COM 1 to 4). Направете това от менюто
„Interface“. Евентуални проблеми с трансфера, могат да се дължат
на лоша кабелна връзка. Свържете се с Вашия доставчик или
инсталатор.

Свързване през USB интерфейса (само за COMpact 4410 
USB и COMpact 2206 USB)
Изберете в съответната програма „USB“ в менюто „Interface“.
Инсталацията на необходимите драйвери е описана в CAPI
ръководството.

В случай на индиректна връзка (напр. PC връзка към USB
порта на COMfort 2000), трансфера ще е по-бърз, ако

изберете „ISDN controller (CAPI 2.0)“ (използва B канала), вместо
„USB“ интерфейс (използва D канала).

Свързване чрез ISDN PC-Controller (CAPI 2.0)
В програмата, от менюто “Interface”, изберете „ISDN controller (CAPI
2.0)“. Вътрешният S0 порт, към който е свързан ISDN PC-
контролера, трябва да има права за програмиране. По
подразбиране, програмиране може да се извършва през всеки
вътрешен S0 порт. ISDN PC-контролера, трябва да е описан като
вътрешен абонат със съответен вътрешен номер в програмата
COMset. Ако имате проблеми с Вашия ISDN PC-контролер,
прочетете ръководството му или се сдобийте с последните CAPI
2.0 драйвери от съответния производител. 
Ако се сблъскате с проблеми по време на трансфера, проверете
кабелите си или се свържете с Вашия инсталатор.

Свързване чрез COMfort 1200 или 2000
В програмата, от менюто “Interface”, изберете „USB“. Инсталацията
на необходимите драйвери е описана в ръководството на
телефона.

U

U

☞

Възможно свързване между PC и централата

☞
Pic. 1: Връзка: Сериен интерфейс
(COMpact 2206/4410 USB)

Pic. 2: Връзка: Сериен интерфейс 
(COMmander Basic)
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� Сложете приложеното CD (Auerswald Mega Disk) в CD-ROM.

Понякога инсталацията не тръгва автоматично. В този случай, стар-
тирайте Setup ръчно: Чукнете върху „Start“ бутона и изберете от
менюто „Run“.
Чукнете върху „Browse“.

� Намерете буквата на CD-ROM устройството с Auerswald CD в него.
Изберете програмата „Setup“ в основната директория. Потвърдете с
„OK“.

� Следвайте инструкциите от екрана. Инсталирайте подходящия за
Вашата централа софтуер.

Минимални изисквания към компютъра 
� PC с Intel Pentium 266 или подобен процесор
� Windows 95, 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Win-

dows NT 4.0 със service pack 3 или по-висока версия
но: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, 
ако използвате USB интерфейса

� RAM памет 
за Windows 95/98/ME: 32 MB, 64 MB препоръчителна
за Windows 2000/XP/NT: 64 MB, 128 MB препоръчителна

� CD-ROM устройство
� Мишка или подобно устройство
� SVGA графична карта с резолюция 800*600 и 256 цвята, 

32768 цвята са препоръчителни
� Свободно място на твърдия диск за инсталацията на COMtools: 

8 MB, COMlist: 8 MB, Soft-LCR easy: 2 MB и Soft-LCR: 2 MB
+ 18 MB за еднократна инсталация на Java Runtime

� USB интерфейс (ако ще се ползва), отговарящ на USB 
спецификацията 1.1

Pic. 3: ISDN PC-контр. на 
вътр. S0 порт

Pic. 4: Връзка: USB интерфейс 
(COMpact 2206/4410 USB)

Pic. 5: ISDN PC-контр. на вътр.S0 
порт (напр. COMpact 4410 USB)

Pic. 6: COMfort 2000 на 
вътрешния S0 порт

Инсталация на софтуера
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Програмата COMtools е съставена от няколко отделни приложе-
ния. Може да избирате между:
� Short-Code Dial Number указател. (тук се въвеждат кратките и 

специалните номера, описани по-долу), 
� Програма за управление на Wake-up (виж раздел Wake-up 

функции на централата на стр. 36).
� Програма за определяне на таксови лимити. Тук може да 

наблюдавате и натрупаните до момента суми за отделните 
абонати (виж раздел Контрол на телефонните разходи на 
стр. 31).

� Програма за трансфер в централата на internal Music on Hold, 
„Announcement before Answering“ и вътрешни съобщения (.wav 
файл). Може да контролирате и силата на Music on Hold, както 
и други настройки, свързани с вътрешната музика.

Зареждане и съхранение на данните
Първоначално, чрез съответната програма, трябва да прочетете
наличните в централата данни. Така ще получите списъка на
вътрешните абонати за тел. указател, Wake-up часовете, и
наличните таксови лимити. Сега вече, може да обработвате
получените данни.
След като сте модифицирали данните, можете да ги съхраните
обратно в централата. Допълнително, може да ги съхраните и под
формата на файл.

Описание на Short-Code (кратките) номера
Най-често използваните от Вас външни телефонни номера, могат
да се съхранят под формата на 4-цифрени Short-Code (кратки)
номера. В последствие, като наберете някой от тях, централата
автоматично ще набере 0 за достъп до градска линия и след това
съответния външен номер.
Ако чрез COMset, активирате тези кратки номера за отделни
абонати, те ще могат да ги използват дори и да нямат права за
изходящ достъп.
Потребителски (private) Short-Code номера: Всеки вътрешен
абонат разполага с памет за до 20 лични кратки номера, в обхвата
8200-8219. Тези номера са използваеми само от телефона, от
който са били програмирани или от абоната, за който са зададени.
Emergency (спешни) Short-Code номера: Тези номера са
достъпни за всички абонати с изходяща оторизация. Правата за
набирането им са част от изходящата оторизация. Това са
номерата на полицията, пожарната .... По подразбиране, номерата
110 и 112 са съхранени под 8110 и 8112. За по-голяма бързина при
спешни ситуации, може да зададете дву- или три- цифрен
номерационен план за тези номера. Т. е., ако наберете 110 от
телефона си, централата ще набере автоматично кратък номер
8110 (0 за достъп до градска линия + външен номер 110). Може
да запомните до 10 emergency номера в обхвата от 8110 до 8199.

Функцията “emergency call priority” Ви осигурява
свободна линия при всички положения, в случай на
такова спешно обаждане към външен номер. Ако всички

градски линии са заети, някое от активните разговори ще бъде
прекъснат, за да се осигури линия за спешното обаждане. 
Дълги (100-цифрени) Short-Code номера: Можете да съхраните
максимум 10 long Short-Code Dial номера. Използваният обхват за
тази цел е от 8100 до 8109. В допълнение към 20-цифрените

номера, може да въведете кратък текст, който да изпратите до
напр. пейджър.
Public (общи) Short-Code номера: Може да съхраните до 400
общи кратки номера. Използваният обхват е от 8600 до 8999.
Всички вътрешни абонати с изходяща оторизация, имат право на
достъп до тези номера.

Телефонния указател, на свързан към централата
системен телефон (COMfort 1000, 1200 или 2000), се
обединява с въведените в паметта на централата

кратки номера (с име. За да използвате тази функция, въведете
кратките номера, заедно с имената чрез програмата COMtools
telephone book.
Чрез COMtools telephone book може да прехвърлите част от
short-code номерата (65 макс.) от централата в телефонния
указател на системния телефон COMfort DECT 800.
Номерата на мобилните телефони, използващи и оторизирани
за Call Through, трябва да се въведат в COMtools като Public
Short-Code Dial Numbers with Call Through authorization.
Мобилния апарат трябва да е с активирано представяне на
номера. Освен това, в COMtools, може да зададете и Забранени
номера за тези мобилни потребители.

Описание на “Специалните” номера
Blocking (забранени) номера: За да ограничите изходящата
оторизация на абонати/групи, може да зададете до 20 10-цифрени
забранени номера. Те могат да се активират индивидуално за
всеки абонат/група (чрез COMset). Функцията е подходяща за
забрана на импулсни телефони (напр 0900- ). Може да въведете
само първите 4 до 5 цифри от номерата. Обърнете внимание, че
всички номера, започващи с тези цифри ще бъдат блокирани.
Например: Ако въведете само „0“, всички обаждания извън
населеното място ще бъдат блокирани.
Release (разрешени) номера: За да разширите изходящата
оторизация на абонати/групи, може да зададете до 20 10-цифрени
разрешени номера. Те могат да се активират индивидуално за
всеки абонат/група (чрез COMset). Тук може да зададете напр.
номер „082“ да бъде достъпен за всички абонати, без изходяща
оторизация. Разрешените номера имат по-висок приоритет от
забранените, така че по този начин може да деактивирате
забранените номера или някаква част от тях (напр. забранен
номер 0900, но разрешен 09001). Обърнете внимание, че всички
номера, започващи с въведените тук цифри, стават разрешени.
Пример: Ако въведете само „0“, всички обаждания извън
населеното място стават възможни.
VIP номера: Когато сте активирали „Do-Not-Disturb“, но желаете
само определени хора да могат да Ви търсят, въведете техните
номера като VIP, с помоща на COMtools. Този VIP списък е валиден
за всички абонати, а вие можете да го активрате или деактивирате
за Вашия телефон при необходимост (стр. 30). Може да въведете
до двадесет 20-цифрени VIP номера.
Robinson номера: Ако не желаете определени хора да Ви
безпокоят, въведете техните външни номера в Robinson списъка
на програмата COMtools. Този Robinson списък е валиден за
всички абонати, а вие можете да го активрате или деактивирате за
Вашия телефон при необходимост (стр. 30). Може да въведете до
десет 20-цифрени Robinson номера. Може да ги активирате или
деактивирате и за отделни групи, чрез програмата COMset.

Програмата COMlist ще Ви помогне в процеса на управление и
анализ на данните, записани във вътрешната памет на централата
за проведените и приети разговори. Данните от централата се
трансферират в база данни и се запаметяват на твърдия диск.
Големината на тази база от данни може да бъде ограничена само
от размера на твърдият Ви диск.

Обновяване на базата от данни
За да обновите данните, в менюто изберете „File...Read from PBX“.
След трансфера данните ще се съхранят автоматично. Избегнато
е дублирането на стари записи. Може да четете данните от
централата по всяко време. В последствие можете да изтриете от
централата прочетените вече записи през менюто „Edit...Delete call
data in the PBX“. Така ще отворите място за новите данни.

Възможности на COMtools 

☞

☞

Управление на телефонните разходи с COMlist
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През менюто „Edit...Display all call data“ ще видите всички записи,
съхранени в базата данни. Ако не желаете да изтриете всички
данни, а само част от тях (напр. старите), използвайте „Edit...Delete
old calls in the data base“.

Описание на филтрите
Ако не желаете да виждате или отпечатвате всички данни,
изтеглени от централата, може да използвате следните критерии
за филтриране:
� Колони, които да не се показват;
� Час на обаждането и продължителност;
� Вътрешен абонат/група, участвал в обаждането;
� Тип на обаждането;
� S0 порт (градска линия), използван за обаждането
� Номер на проект, ако обаждането е участвало в такъв.
� Търсени (набрани) номера.
Ако желаете винаги да филтрирате данните по едни и същи
критерии, използвайте един или повече профилирани филтри.
Тогава ще може да ги използвате за всеки файл по отделно.
Бързият филтър Ви позволява слекцията на определени абонати и
период от време само с две чуквания на мишката.
В допълнение към отпечатването, можете да съхраните базата от
данни и като текстови файл, за да можете да го използвате и с
други програми.

Централата Ви дава възможност да телефонирате комфотно, без
да мислите кой е най-евтиния доставчик. Този процес се нарича
автоматичен Least Cost Routing. За да активирате LCR функцията,
трябва да извършите необходимите конфигурации и да зададете и
съхраните актуалните тарифи на отделните доставчици. Грижата
за актуалността на информацията е изцяло Ваша.

Функцията LCR, трябва да се активира за всеки абонат
по отделно (в COMset или чрез телефон; виж стр. 31).

Конфигуриране на LCR чрез програмата Soft-LCR
Стартирайте програмата Soft-LCR и чукнете върху „new“. отворете
регистъра „Call-by-Call provider“. Тук въведете телефонните
номера на отделните доставчици, които ще използвате при
изходящите обаждания и на тези, които ще играят ролята на
резервни.
Сега отворете регистъра „Area code number“ и въведете
телефонния код на Вашето населено място в „Area code“. В
допълнение, тук може да въведете и кодовете на населените
места от Вашия окръг (селища, отдалечени на разстояние до 20
км). След това в „Local zone area number“ въведете кодовете на
населени места, отдалечени на от 20 до 50 км.
Сега преминете в регистъра „Special network service provider“. Тук
може да въведете напр. имената на различните мобилни
оператори в менюто „Name of the service provider“. Във втората
таблица въведете съответните кодове за достъп до различните
мобилни мрежи (напр. 088, 048, 089).
Сега отворете папката с дневния и седмичен регистър
(Понеделник - Петък, Събота, Неделя, празници) и изберете в кой
ден и в кой час, централата ще използва, въведените от Вас Call-
by-Call доставчици. Изборът се прави отделно за различните
дестинации - градска (local call), регионална, национална (long dis-
tance call), международна (international call) и т. н..
След като завършите настройките, съхранете данните в
централата. Сега LCR ще бъде активиран.

Ако избрания основен доставчик е недостъпен, може да
настроите централата да използва един от седмте
възможни fallback доставчици. Ако и избирането през

fallback доставчика е невъзможно, централата ще се насочи към
фиксираната телефонна мрежа на БТК.
Приятели и Семейство: Благодарение на тази функция, може да
въведете до 20 телефонни номера (цели или частични). Тези
номера ще се рутират през основния Ви доставчик и няма да са
зависими от ден/час конфигурацията.

Международни: С тази функция може да въведете определени
международни номера. Тези номера ще се рутират през
основния Ви доставчик и няма да са зависими от ден/час
конфигурацията.

Least Cost Routing софтуера Soft-LCR 

☞

☞



63 Service Functions, Troubleshooting

Service Functions, Troubleshooting

Кутията на централата може да бъде отваряна само
от оторизиран специалист1. Вътрешните инстала-
ционни действия, както и поддръжката, отнасяща се

до частта, намираща се във вътрешността на централата
също се извършват от оторизирано лице.

Телефони, с необходимата оторизация, могат да активират Call
Forwardings. Възможен проблем е евентуално забравяне за
извършеното пренасочване. Със следващата инициализираща
функция, може да изтриете всички пренасочвания, които рефлек-
тират върху разпределението на обажданията.

Инициализиране на настройките за телефон
Чрез следващата функция, ще анулирате настройките за sub-
scriber Call Forwarding, Follow-Me, recalls, exchange line reservations,
Automatic Dialling и Do-not-Disturb за Вашия телефон.

Reset на MSN/DDI Call Forwardings 
Тази функция анулира всички MSN/DDI пренасочвания.

Ако желаете, в даден момент, Вашият инсталатор да извърши
някои промени по конфигурацията на централата, не е необходимо
непременно да го викате при Вас. Функцията “Отдалечено
програмиране” позволява на техника, с помоща на съответното
оборудване, да прочете и преконфигурира данните в централата
от един външен телефон. Разбира се той се нуждае от Вашето
съгласие. И ако Вие му го дадете и наберете определена
комбинация от цифри, той ще е в състояние да направи
отдалечена диагностика или програмиране за много кратко време.

Отдалечено програмиране
� Техникът Ви обяснява по телефона, какво смята да

предприеме с конфигурацията на централата.
� Ако приемате предложенията му, той ще Ви помоли да отидете

до друг вътрешен телефон и да изберете 99 или F 99.
Така Вие отваряте централата и свързаните към нея COMfort
2000 телефони за отдалечено четене и програмиране.
Следвайте инструкциите на техника.

Ако техника първоначално само прочита данните от централата,
за тяхното последващо зареждане, ще е необходимо повторение
на процедурата.

Едно такова обновяване на firmware на централата е необходимо
при възникнали функционални проблеми или при наличието на
нови възможности. Попитайте Вашият доставчик, дали едно
такова обновяване би могло да реши проблемите Ви. Или се
информирайте сами за новостите около софтуера на централата -
на страницата ни в Интернет.

Обновяването започва след програмната стъпка. Ако то се
извършва през ISDN линията, както е описано, централата
осъществява връзка със сървър от където да изтегли актуалната
версия. Разбира се, настройките на централата не се променят.
Обновяването е безплатно: Вие заплащате само направените
телефонни разходи. След края на процедурата ще получите
обаждане относно резултата.

e 1. Оторизиран специалист: Лице, обучено за тази дейност. Той трябва да
притежава необходимите познания за работата с детайли и съоражения,
намиращи се под високо напрежение. Той трябва да е запознат и с
изискванията за безопасност.

Инициализиране (RESET)

b 7 Q 04 #
Вашия телефон публична парола

b 7 O 05 #
тайна парола

Обаждане към техника, с молба за модификация на конфигурацията

Автоматичен Firmware Update на централата

b f 7O f 06 # f f a Старт на 
update 

вътр. 
сигнал

тайна 
парола

сигнал за 
потвърждение

сигнал “свободно” (осъществява се 
връзка със сървъра.)

сигнал за 
потвърждение

� c b f a Изчакване на потвърждаващ сигнал
изчакайте от 5 до 6 мин. (извършва се 
трансфер на новия firmware от 
сървъра към централата)

телефонът звъни 
(до 60 секунди)  сигнал за 

потвърждение  
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Когато получите това информиращо обаждане и чуете
сигнал “заето” вместо такъв за потвърждение, то
обновяването е било неуспешно. В такъв случай,

повторете цялата процедура.
Ако процедурата трае по-малко от 60 сек., но Вие получите
сигнал за потвърждение, то значи че Вашия системен софтуер
е бил вече обновен.

Ако чуете сигнал “заето’, вместо такъв за потвърждение след
набирането на 06#, то сървъра в момента е зает. Затворете
и опитайте по-късно.
Най-добре е да извършвате обновяването в по-спокойни момен-
ти (напр. след работа), тъй като всички активни обаждания ще
се разпаднат след самия update.
След успешен software update, съществуващите LCR данни може
и да се загубят.

Версията на системния софтуер на централата, може да бъде
проверена чрез системен телефон (COMfort 1000, 1200 или 2000),
свързан системен дисплей SD-420 (допълнителен аксесоар) или
чрез всеки вътрешен телефон, както е описано тук.

Номера на версията е образуван от две цифри и една буква (напр.
1.2b) и се сигнализира чрез 4 цифри от телефона: 
� 1ва цифра: преди точката;
� 2ра цифра: след точката; 
� 3та и 4та цифри: буква, напр. a=01, b=02,..., z=26)

Свързване на аналогови устройства 
Ако желаете да свържете допълнително устройство или да
размените устройствата, свързани към розетката (напр. телефон,
вместо факс апарат), обърнете се към специалист или към Вашия
доставчик. Ако искате да закачите друг телефон към същест-
вуваща и конфигурирана вече аналогова връзка (напр. да
замените стария пулсов телефон с нов DTMF апарат), обърнете
внимание върху следното: Аналоговия интерфейс на централата,
позволява свързването на почти всякакви аналогови устройства с
пулсов или тонален метод на набиране (телефони, факсове,
модеми, тел. секретари). Апаратите с DTMF набиране, трябва да
притежават FLASH бутон (или някъде - R бутон).
След като закачите апарата, вдигнете слушалката, наберете 7,
след което затворете. Така, централата ще разпознае метода на
набиране на устройството. 
Ако новият телефон е с тонално набиране, проверете дали FLASH
бутона е настроен и ако не, го настройте с възможно най-малка
продължителност (виж ръководството на телефона). След това
изпълнете стъпките, описани по долу. В резултат, централата ще
разучи точната продължителност на FLASH бутона на Вашия
телефон. Това е изключително важно напр. за прехвърляне или
консултация.

Разучаване на FLASH продължителността

Свързване на ISDN устройства
Ако желаете да свържете допълнително устройство, обърнете се
към специалист или към Вашия доставчик. Ако има изградена вече
S0 шина към вътрешния S0 порт, вероятно ще имате на
разположение достатъчно свободни розетки за да свържете
допълнителното устройство. Но Вие ще се нуждаете и от нов
вътрешен номер за Вашият телефон. Той трябва да се програмира
в COMset. Освен това, количеството на устройствата, които могат
да се използват към един S0 порт е лимитирано. Може да свържете
до 8 ISDN устройства, от които до 4 без собствено захранване
(какъвто е случая с по-вечето ISDN телефони). Ако желаете да
замените едно устройство с друго (напр. телефон с телефон или
ISDN PC-контролер с ISDN PC-контролер), отново трябва да се
съобразите с ограничението за до 4 устройства на един S0 порт,
които черпят захранване от централата. Всички тези устройства,
трябва да са Euro-ISDN сертифицирани. 
Свързващия кабел на ISDN устройството, трябва да е сдължина до
10 м. Той е екипиран с RJ-45 накрайници, единият от които се
вкарва в ISDN стенната розетка, както е показано на Pic. 7. (Ако
изкате да изкарате конектора от розетката, не забравяйте да
натиснете леко меката пластинка, в горния му край).
Накрая, трябва да въведете в новото устройство MSN (виж
ръководството на телефона). Той трябва да съответства на MSN,
конфигуриран чрез COMset за съответния вътрешен S0 порт.

☞

Проверка на Firmware версията

b7 Q 56 # f Проверка на firmware версията през
телефон

публична парола
Сигнализиране цифра по цифра (виж 
пример B: на стр. 8), с последващ сигнал 
за потвърждение

Как да свържем телефоните 

b 7 Q 55 FF #
съответния 
DTMF телефон

публична 
парола

натисни 
двукратно Flash Pic. 7: Свързване
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Защитете централата от влага, мръсотия, агресивни течности или
изпарения. Ако се наложи почистване, избършете кутията с мека и

влажна кърпа или с антистатична материя. Обърнете внимание, че
при никакви обстоятелства, влага не бива да попада в кутията.

Функционалното изобилие, което притежава централата, понякога
е причина за грешки или функционални несъответствия. Възможно
е също да наберете грешна поредица от програмиращи цифри и да
стартирате функция, с непознати за Вас последствия.
Възможно е и да нямате необходимите познания, относно
оторизациите и правата на вътрешните абонати, ограничени с
програмата COMset.
Понякога, проблемите, които се съмнявате че са в централата, са
всъщност проблеми в самия телефон (напр. изключено
позвъняване, невъведен MSN и т. н.). Възможни са също и
проблеми в градската линия.
Следващите редове, ще Ви помогнат да локализирате проблемите
по-лесно. Ако все пак, тук не откриете решение за Вас, свържете
се с Вашия доставчик.

Неестествен тон в слушалката
Различните сигнали в слушалката, индикират моментните
функционални състояния на централата (виж раздел
Прослушване на вътрешните сигнали на централата на
стр. 39).
Ако сте в програмен режим, ще чуете напр. сигнал за
потвърждение, като знак за коректна парола или за край на
програмирането.
Вътрешният сигнал “централа”, след вдигането на слушалката или
след натискане на бутона FLASH- или R-, е знак, че може да
започнете с набирането на номера.
Ако чуете, различен от очаквания сигнал, то той често се дължи на
грешка при въвеждането или на липсваща оторизация за даденото
действие. Следващите редове, описват примери за такива
ситуации.

Не чувате сигнал, след вдигане на слушалката
� Ако този проблем е само при някои вътрешни телефони,

проверете кабелите и връзките. Проверете също и самия
телефон.

� Ако проблемът е само при един вътрешен телефон, вероятно
не сте дефинирали вътрешен номер за този абонат.

� Ако проблемът е само при някои телефони, вероятно сте ги
задали като door телефони от COMset. В такъв случай, ще се
свържете незабавно с домофона, след вдигане на слушалката.

� Ако проблема е при ISDN телефон, вероятно не сте въвели
MSN в телефона. Опитайте се да поправите това. Убедете се
след това, че този MSN е въведен и в централата.

� Откачете телефона от централата за 5 секунди и евентуално,
неговото захранване. Ако проблемът се разреши, значи
телефоът е имал моментен проблем.

� Ако ситуацията е такава при всички вътрешни телефони,
проверете захранването на централата.

	 Ако ситуацията е такава за всички вътрешни телефони,
изключете централата от ел. захранването за около 5 секунди.
Ако и след това не се появи сигнал, свържете се с доствачика
на Вашата централа.

Чувате вътрешен сигнал “централа” при телефон с 
директен достъп до градска линия
� Централата не е разпознала метода за набиране на телефона.

Натиснете 7 и затворете слушалката.

При вдигане на слушалката на телефон с директен 
достъп до градска, чувате сигнал “заето”
� Всички градски линии са заети.

Чувате пулсиращ сигнал (Special Dial Tone) при 
вдигане на слушалката
� Евентуално, за Вашия телефон е зададен subscriber Call For-

warding. Деактивирайте функцията, ако не Ви е необходима.
� Евентуално, за телефона Ви е активирана функцията do-not-

disturb. Деактивирайте я, ако не Ви е необходима.
� Проверете, дали вътрешната памет за проведени разговори не

е препълнена. Ако е възможно, изтрийте старите данни.
� Проверете, какъв тип вътрешен сигнал е зададен за Вашия

телефон.

След вдигане на слушалката, чувате пулсиращ 
сигнал (Special Dial Tone) за около 2 секунди
� За телефонът Ви е конфигурирано автоматично избиране.

Деактивирайте функцията, ако не Ви е необходима (виж
стр. 40).

Чувате пулсиращ тон (Special Dial Tone), след влизане 
в група
� Евентуално е конфигуриран group Call Forwarding за тази

група. Можете да деактивирате функцията, ако не Ви е
необходима (виж стр. 55).

Чувате прищракване/прекъсване в слушалката
� Ако това е аналогов телефон, то функцията „call charge trans-

mission immediately“ е активирана за него, чрез програмата
COMset. След вдигане на слушалката, ще чуете тези
таксуващи пулсове, отнасящи се за предходното обаждане
(особено, ако това е било скъпо международно обаждане). Ако
телефонът Ви не е в състояние да изобразява таксуващата
информация, тази функция е безмислена.

� Проверете кабела на слушалката за някакви дефекти.

Почистване на кутията 

Често срещани проблеми
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Телефонирането е невъзможно
Главното условие за да извършите едно обаждане, е наличието на
сигнал “свободно” в слушалката. Ако такъв липсва, потърсете
помощ в предходния раздел.
Ако изходящите разговори от Вашия телефон са невъзможни,
проверете дали този проблем съществува и при другите апарати.

Изходящите обаждания са невъзможни
� Ако този проблем е само при някои вътрешни телефони,

проверете изходящата оторизация на тези абонати (конфи-
гурационната програма COMset).

� Ако проблемът е само при някои вътрешни телефони,
проверете дали евентуалният им таксов лимит не е
надхвърлен (виж стр. 32).

� Ако този проблем възникне непосртедствено след първото
пускане на централата, проверете дали ISDN връзката Ви под-
държа необходимия протокол (DSS1). Обърнете се към
Телекома!

� Проверете връзката между NT и телефонната централа.
� Изключете централата от ел. захранването за около 5 секунди

и отново я включете.
� Може да проверите функционалността на NT, като директно

свържете към него един ISDN телефон (Ако Вашата връзка е
Point-to-point, телефонът трябва да я поддържа). Ако и по този
начин не можете да телефонирате, изключете NT от ел.
захранването и от градската линия за около 5 секунди. Ако
проблемът остане, обърнете се към Телекома.

Набирането на Short-Code (кратки) номера е 
невъзможно, а външните обаждания са възможни
� Евентуално не са въведени никакви кратки номера в паметта

или външния номер е въведен погрешно (виж стр. 35).

Телефонирането от вътрешния S0 порт е 
невъзможно
� Ако след вдигане на слушалката чуете сигнал “заето”,

вероятно и двата канала на вътрешната S0 шина са заети.
Опитайте отново по-късно.

� Проверете дали сте въвели в ISDN телефона си, като първи
MSN вътрешния абонатен номер. Ако не, направете го. Убеде-
те се, че този MSN отговаря на въведения в централата (виж
ръководството на телефона).

� Разкачете телефона от централата за около 5 секунди и
евентуалното му ел. захранване.

� Изключете централата от ел. захранването за около 5 секунди.
Ако проблемът се разреши, централата и телефона са
изпаднали във временна неработоспособност.

Телефонът не може да бъде повикван
Проверете дали това е наистина така. Опитайте се да се свържите
с телефона си от друг вътрешен.

Няма нито вътрешни, нито външни обаждания
� Вероятно за телефона е конфигуриран subscriber Call Forward-

ing. Деактивирайте функцията, ако не Ви е необходима (виж
стр. 25).

� Вероятно за телефона е активирана услугата do-not-disturb.
Деактивирайте я, при необходимост (виж стр. 30).

� Разкачете телефона от централата и от евентуалното му ел.
захранване за около 5 секунди. Опитайте отново.

� Проверете дали звъненето на апарата не е деактивирано.
� Изключете централата от ел. захранването за около 5 секунди.

Няма входящо външни обаждания, но такива от 
вътрешните телефони са възможни
� Вероятно е активиран MSN/DDI Call Forwarding. Деактивирайте

тази функция, ако не Ви е необходима.
� Ако чрез COMset, не сте задали мелодия за външни

позвънявания за телефона, входящите обаждания от вън ще
са невъзможни.

� Ако не сте задали поне частична външна оторизация за този
телефон, чрез програмата COMset, входящите обаждания ще
бъдат невъзможни. Същото се отнася и за изходящите външни
обаждания.

� Проверете връзката между NT и телефонната централа.
� Изключете централата от ел. захранването за около 5 секунди

и опитайте отново.
� Може да проверите функционалността на NT, като директно

свържете към него един ISDN телефон (Ако Вашата връзка е
Point-to-point, телефонът трябва да я поддържа). Ако и по този
начин не можете да телефонирате, изключете NT от ел.
захранването и от градската линия за около 5 секунди. Ако
проблемът остане, обърнете се към Телекома.

Няма входящи обаждания към груповите номера
� За да получавате обаждания, адресирани към груповия номер,

трябва да сте извършили “log in” към групата за „incoming“ (виж
стр. 53).

� За да може да влизате в дадена група, телефонът Ви трябва да
е конфигуриран като член на тази група, чрез COMset.

� Вероятно за групата е активиран group Call Forwarding.
Деактивирайте функцията, ако не Ви е необходима (виж
стр. 55).

При активирано пренасочване, входящите обаждания 
към телефона-цел са невъзможни
� Ако не сте задали поне частична външна оторизация за този

телефон, чрез програмата COMset, входящите обаждания ще
бъдат невъзможни. Същото се отнася и за изходящите външни
обаждания.
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Консултацията или прехвърлянето са 
невъзможни

След натискане на FLASH разговора се разпада
� Продължителноста на FLASH на телефона е твърде дълга.

Променете настройките на телефона (виж ръководството му)
или на централата, чрез функцията „learn FLASH time“ (виж
стр. 64).

След натискане на FLASH нищо не се случва - 
оставате в разговора
� Продължителноста на FLASH на телефона е твърде къса. Про-

менете настройките на телефона (виж ръководството) или на
централата, чрез функцията „learn FLASH time“ (виж стр. 64).

� FLASH-бутона на телефона Ви е конфигуриран като EARTH-
бутон и всъщност не е FLASH-бутон (виж ръководството на
телефона).

Консултацията през T-Net-Function бутона/менюто е 
невъзможна
� Аналоговите телефони, екипирани с T-Net-function бутон или

меню, имат FLASH с продължителност 300 ms. Вероятно не
сте задали в централата такова FLASH време. В повечето
случаи телефона има и допълнителен FLASH-бутон.
Настройте и него също на 300 ms (виж ръководството на
телефона) и накарайте централата да разучи FLASH продъл-
жителноста за този телефон (виж стр. 64).

Опитвате консултация от външно обаждане към 
вътрешен абонат и чувате сигнал “заето”
� Вероятно вътрешния абонат разговаря в момента. Опитайте

отново.
� Ако не сте задали поне частична външна оторизация за

викания телефон, чрез програмата COMset, консултацията от
едно външно обаждане ще е невъзможна.

След затваряне, ISDN телефона звъни и Ви свързва 
отново със събеседника
� Проверете, дали в телефона е активирана услугата „Transfers

on a PBX“. Ако не е, направете го.

Pickup е невъзможен

Сигнал “заето” при Pickup на външно обаждане
� Ако не сте задали поне частична външна оторизация за бизнес

обаждания от този телефон (чрез COMset), Pickup на входящи
външни обаждания ще е невъзможен.

Сигнал “заето” при Pickup от вътрешния S0 порт
� Вероятно и двата канала на вътрешния S0 порт са заети.

При Pick-up се намесвате в друг разговор
� Функциите Takeover и Pick-up, използват еднакви функцио-

нални процедури. Деактивирайте в COMset функцията „conver-
sation may be taken over“ за всички телефони. Правата за Take-
over са приложими само за тел. секретари.

Не различавате позвъняването от Домофона 

Домофона звъни със сигнал „1 x дълго“
� Проверете дали вътрешния Call Forwarding от Домофона към

съответния телефон е активиран (чрез COMset).
� Проверете дали CLIP фукцията с “Telekom door signal” е

активирана за съответния телефон (чрез COMset).

Централата е непрограмируема

Сигнал “заето” след въвеждане на паролата
� Проверете си паролата. Ако сте забравили паролата за достъп

до централата чрез COMset, ще трябва да се свържете с
производителя. Функциите, които се изпълняват с публичната
парола, се изпълняват и с тайната парола.

Програмирането през компютър е невъзможно
� Ако проблемът е при програмиране от вътрешния S0 порт,

значи той не е оторизиран за тази цел. Опитайте да
програмирате от друг вътрешен S0 порт или през серийния.

� Ако проблемът е при програмиране от вътрешния S0 порт,
вероятно не сте задали в ISDN PC-контролера вътрешния но-
мер като MSN. Направете го или опитайте през серийния порт.

Не можете да програмирате от телефон
� Вероятно, конфигурирането на някои функции (Call Forwarding,

remote switching, manual configuration switching) или на всички е
забранено за този телефон.

� Ако сте задали програмиращ телефон, основните настройки (с
тайна парола) ще са възможни само от него.

Съобщения за грешки за USB

Data/Status LED примигва в оранжево
� Свързания компютър е изпаднал в режим “suspend”. Мръднете

леко мишката.
� USB порта на Вашия USB hub – ако има такъв– е изключен.

Една от вероятните причини за това е наличието на
електромагнитни интерфейси в близост до USB hub. За да
елеминирате този проблем се нуждаете от допълнителен
драйвер от Microsoft. Ще намерите по-вече информация за
това в Интернет:

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q236/9/34.ASP
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DIGIT CODE INDEX

 

Телефониране

Аларма -> стр. 22

cbf0fa
Потвърждаване на алармата, в рамките

на 60 сек. с DTMF цифра „0“

Съобщение/Handsfree режим -> стр. 51

b (**) 660ng
Обаждане към системен телефон за

InterCom съобщение

b (**) 661ng
Обаждане към системен телефон за

InterCom/ Handsfree режим

b (**) g Обаждане към аудио изхода

Call Through -> стр. 53

Mfrg
Обаждане към външен телефон през

централата

Mf*kg Обаждане към външен телефон през
централата (чрез Short-Code номер)

Mf*ng Обаждане към вътрешен абонат

Mf*Gg Обаждане към вътрешна група

Конференция -> стр. 19

ga Приключване на конфернцията

g (F) 0 Свързване на останалите двама събеседника

g (F) 4g
Приключване разговора с 1вия събеседник

(бил е в изчакване преди конфернцията)

g (F) 3g
Приключване разговора с 2рия събеседник

(бил е в Консултация преди конференцията)

g (F) 2g
Обратно към редуване – поставяте 1вия в изчакване

(същото положение от преди конференцията)

g (F) 1g
Обратно към редуване – поставяте 2рия в изчакване

(бил е в консултация преди това)

ga Окончателно приключване на конференцията

Обаждане от домофона -> стр. 21

cbg
Приемане на обаждане от домофона в рамките

на 30 сек. (променлива величина)

b (**) tg Обаждане към домофона

g (F)tg Стартиране на вътр. Консултация с домофона

g (F) 7fg
Отваряне на вратата по време на разговор с

домофона

g (F) 6g
Приключване разговора с домофона и

преминаване към друг терминал

Паркиране на обаждане -> стр. 16

g (F) 68fa Паркиране в градската мрежа

b (**) 68g Обратно вземане на обаждането

Обаждане -> стр. 11 и стр. 50

b (**) ng Обаждане към вътрешен телефон

b (0) rg Обаждане към външен телефон

b (**) kg
Обаждане към външен телефон, чрез

Short-Code (кратък) номер

b (**) 669 0rg
Обаждане към външен с подтискане

на собствения номер

b (**) Zrg
Обаждане към външен с избор на

линия (1ва до 4та градска)

b(**)90X0rg
Външно обаждане с “private Exchange

Line Access” (личен разговор)

b(**)96p0rg
Външно обаждане със задаване на

проект

Обаждане (при заето/липса на отговор) -> стр. 13

f1g
Приключване на Консултация, при липса на

отговор, чрез натискане на „1“

f2fa Recall при липса на отговор (само вътрешни)

f2fa При заето: Резервиране на градска линия

f2fa Recall при заето (вътр./външни)

f3fa
 Приоритетно обаждане към вътрешен с

активирана услуга Do-Not-Disturb

Обаждане (Консултация) -> стр. 15

g (F) 0rg Външна консултация

g (F)ng Вътрешна консултация

g (F) 6ng Друг вътрешен звъни – Pickup

Вземане на обаждане -> стр. 10

cb (**) 6ng Друг вътрешен звъни – Pickup

b (**) 6ng Вземане на обаждане от тел. секретар

gf (F) 2g
Приемане на чакащо обаждане (старт

на Консултация)

gf (F) 0g
Отказване на чакащо обаждане -

продължваване на разговора

Прехвърляне и Редуване -> стр. 16

ga
Свързване на двамата събеседника,

чрез затварянена слушалката

g (F) 1g
Приключване на първия и връщане
към втория разговор , който е бил

задържан до момента

g (F) 2g
Последователен разговор с двамата

партньори (Редуване)

g (F)nfa Бързо прехвърляне на разговора
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fg (F) 7fa
Поставяне на външния събеседник в

Waiting Loop, ако прехвърлянето е
било неуспешно

g(F)670rga
Прехвърляне на външен към друг

външен (External to External Transfer)

g(F)4ng(F)0g
Обаждане към 3_ти вътр. събеседник

и прехвърляне към 2_рия.

Настройки

Аларма -> стр. 43 и стр. 47

7O691 #
Активиране на входа за

еднократна аларма

7O692 #
Активиране на входа за

многократна аларма

7O690 # Деактивиране на входа за аларма

Mf7Wf
Стартиране на отдалечено

програмиране...

691 #
... и активиране входа за

еднократна аларма

692 #
... и активиране входа за

многократна аларма

690 #
.... деактивиране на входа за

аларма

7O442 #f*g#
Запис на съобщение “Аларма”

(COMpact 4410 USB и COMmander
Basic)

7O466 #f# Прослушване на съобщението

Съобщение преди отговор -> стр. 49

7O443 #f*g#
Запис на посрещащо съобщение
„Announcement before Answering“

7O467 #f# Прослушване на съобщението

Автоматично набиране (BabyCall) -> стр. 40

7Q191n#
Активиране, чрез въвеждане на вътрешен номер

като цел на набирането

7Q191 #
Активиране без въвеждане на номер, тъй като

това е било вече направено

7Q190 # Деактивиране (започнете в рамките на 2 сек.)

Таксуване и лимити -> стр. 32

7Q93S#
Деактивиране на Automatic Least

Cost Routing.

7O74n* e #
Налагане на лимит за (0000...9998)

таксови импулси

7O74n*9999# Задаване на лимит „неограничен“.

7O73n* e #
Отпускане на допълнителни

импулси към лимита (0000...9998).

7O72n#f
Проверка състоянието на лимита за

определен абонат.

7Q72 #f Проверка състоянието на лимита.

7Q71 #f
Проверка на натрупаните импулси

от телефона Ви.

7O71n#f
Проверка натрупаните импулси от

друг абонат.

7O70n#
Изтриване натрупаните импулси от

отделен абонат.

Таксуваща информация -> стр. 33

7O50S# Старт или стоп принтирането на данните

7O51n* 0 #
Отпечатване на данните за единичен

абонат.

7O51n* 1 #
Отпечатване данните за бизнес
обажданията на един абонат.

7O51n* 2 #
Отпечатване личните разговори на един

абонат.

7O52 # Изтриване на всички данни в паметта.

7O86 0 # Избор на режим “No special functions“

7O86 1 #
Избор на режим „Selection via PC with ATD

command“

7O86 2 #
Избор на режим „Continuous Call Data

output“

7O86 3 #
Избор на режим „Data exchange with

external programs“

7O86 4 #
Избор на режим „D-channel protocol output

in ASCII format“

7O86 5 #
Избор на режим „D-channel protocol output

in binary format“

7O86 6 # Избор на режим „TAPI Mode“

Пренасочване (Subscriber), Follow-me -> стр. 25

7Q121n#
Активиране на безусловенa) Subscriber Call

Forwarding с цел - вътрешен телефон.

7Q12 1 #
Активиране на безусловен a) Subscriber Call

Forwarding без задаване на цел, тъй като вече е
било направено.

7Q12 0 # Деактивиране на безусловенa) Subscriber Call
Forwarding.

7Q20 #
Деактивиране на всички Subscriber Call

Forwardings за телефона.

7Q25n# Активиране на Follow-me на телефона - цел.

7Q25 0 # Деактивиране на Follow-me на телефона - цел.

Mf7Wf Старт на отдалечено програмиране... .
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12 1n*n# ... и активиране на безусловенb) Subscriber Call
Forwarding с цел - вътрешен телефон.

12 1 *n #
... и активиране на безусловен a) Subscriber Call

Forwarding без задаване на цел, тъй като това
вече е било направено.

12 0 *n # ... и деактивиране на безусловенa) Subscriber Call
Forwarding.

20n#
... и деактивиране на всички Subscriber Call

Forwardings за телефона.

a) Въведете 13 вместо 12 за „CF on busy“ или 14 вместо 12 за „CF on no reply“.
b)

Пренасочване (Group) -> стр. 53

7Q121n*G#
Активиране на безусловен a) Group Call

Forwarding със задаване като цел
вътрешен телефон.

a) Въведете 13 вместо 12 за „CF on busy“ или 14 вместо 12 за „CF on no reply“.

7Q12 1 *G#
Активиране на безусловенa) Group Call

Forwarding без задаване на цел, тъй като
това е било вече направено.

7Q12 0 *G# Деактивиране на безусловнияa) Group
Call Forwarding.

7Q20G#
Деактивиране на всички Group

Forwarding Calls, валидни за групата.

Mf7Wf Старт на отдалечено програмиране... .

121n*G#
.. и активиране на безусловен a) Group
Call Forwarding със задаване като цел

вътрешен телефон.

12 1 *G#
.. и активиране на безусловен a) Group

Call Forwarding без задаване на цел, тъй
като това е вече направено.

12 0 *G#
.. и деактивиране на безусловнияa) Group

Call Forwarding.

20G#
.. и деактивиране на всички Group Call

Forwardings, валидни за групата.

Пренасочване (MSN/DDI) -> стр. 28

7Q1210r**M#
Активиране на безусловен a) MSN/

DDI Call Forwarding със задаване
като цел външен телефон (с 0 за

достъп до градска).

7Q12 1 **M#
Активиране на безусловенa) MSN/

DDI Call Forwarding без задаване на
цел, тъй като това е вече

направено.

7Q12 0 **M# Деактивиране на безусловнияa)

MSN/DDI Call Forwarding.

7Q10M#
Деактивиране на всички Call Forward-

ings, зададени за този MSN/DDI.

Mf7Wf
Старт на отдалечено

програмиране...

1210r**M#
... и активиране на безусловенa) MSN/

DDI-Call Forwarding със задаване на
външен телефон като цел (0 за

достъп до градска линия).

12 1 **M#
... и активиране на безусловенa)

MSN/DDI Call Forwarding без
задаване на цел.

12 0 **M# ... и деактивиране на безусловнияa)

MSN/DDI Call Forwarding.

10M#
... и деактивиране на всички Call For-

wardings за този MSN/DDI.

a) Въведете 13 вместо 12 за „CF on busy“ или 14 вместо 12 за „CF on no reply“.

Call Waiting -> стр. 24

7Q11S#
Активиране/деактивиране на Call

Waiting.

Конфигурации (Ден, Нощ и т. н.) -> стр. 23

7Q89o#
Следващите настройки ще са валидни

за конфигурация 1...6.

7Q89 0 #
Следващите настройки ще са валидни

за всички конфигурации.

7Q89 9 #
Следващите настройки ще са валидни

за активната конфигурация.

7Q81o#
ръчно преминаване към конфигурация

1...6.

7Q82 #f Проверка за активна конфигурация.

7O80S#
Вкл./Изкл. на автоматичното

превключване на конфигурациите.

Do-not-disturb -> стр. 30

7Q26S# Активиране/деактивиране на “Не ме безпокой”.

7Q34S# Активиране/деактивиране на VIP списъка.

7Q35S#
Активиране/деактивиране на Robinson

списъка.

Домофонно обаждане -> стр. 41

7O84Kk#
Въвеждане на външен номер като

дестинация на обаждането от домофона.

7O85KS# Вкл./Изкл. на External Door Terminal Call.

Firmware Update -> стр. 63

7O06 #ffa Старт на Update

cbfa Изчакване за потвърждение

7Q56 #f Проверка на Firmware версията

Flash-времетраене -> стр. 64

7Q55FF# Разучаване на Flash-времето

Групи -> стр. 53

7Q40S#
Като член на групата –

Login като incoming и outgoing /
logout от групата.
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7Q41S#
Като член на групата – Login само като incoming /

logout от групата.

7Q42S#
Като член на групата – Login само като outgoing /

logout от групата.

7Q40SG#
Като член на няколко групи – Login като incoming

и outgoing / logout от група.

7Q41SG#
Като член на няколко групи – Login в

допълнителна група само като incoming / logout
от група.

7Q41S#
Като член на няколко групи – Login във всички

групи само като incoming / logout от всички групи.

7Q42SG#
Като член на няколко групи – Login в една група

само като outgoing / logout от тази група.

7Q400# Logout от всички групи.

7Q480G# Logout на всички членове на група.

Телефони в стаите за гости (Hotel Function) -> стр. 58

*U#
Задаване на wake-up час за еднократно

събуждане.

* # Изтриване на wake-up час.

* 991 # Въвеждане статус на стаята „clean“.

* 992 # Въвеждане статус на стаята „unclean“.

* 993 # Въвеждане статус на стаята „un-blocked“.

* 994 # Въвеждане статус на стаята „blocked“.

Инициализиране -> стр. 63

7Q04 # на телефон

7O05 # на външните номера

Music on Hold -> стр. 44

7O43 #f*e# Запис и съхранение на Music on Hold

7O441#f*g#
Запис на Music on Hold/

Announcement (COMmander Basic)

7O45 0 #
Изключване на Music on Hold и

Announcement

7O45 1 #
Включване на Announcement (без Music on

Hold)

7O45 2 #
Включване на вътр. Music on Hold

(без Announcement)

7O45 3 #
Включване на вътр. Music on Hold

смесена с Announcement

7O45 4 #
Включване на външна Music on Hold

(без Announcement)

7O45 5 #
Включване на външна Music on Hold

смесена с Announcement

7O49 0 #f#
Избор на заредена като .wav-файл вътр.

Music on Hold и прослушване
(COMpact 4410 USB)

7O49 1 #f#
Избор на „American Patrol“ като вътр. Music on
Hold и прослушване (COMpact 2206/4410 USB)

7O49 2 #f#
Избор и прослушване на „Carmen“ като вътр.

Music on Hold
(COMpact 2206/4410 USB)

7O49 3 #f#
Избор на „For Elise“ като вътр. Music on Hold и

прослушване (COMpact 2206/4410 USB)

7O49 4 #f#
Избор на „The Entertainer“ като вътр. Music on

Hold и прослушване (COMpact 2206/4410 USB)

7O49 5 #f#
Избор на „Menuett: L. Boccherini“ като вътр.

Music on Hold и прослушване (COMpact 2206/
4410 USB)

7O49 6 #f#
Избор на „Menuett: G. Ph. Telemann“ като вътр.
Music on Hold и прослушване (COMpact 2206/

4410 USB)

7O49 7 #f#
Избор на „Menuett: Pucchini“ като вътр. Music

on Hold и прослушване (COMpact 2206/
4410 USB)

7O471s#
Задаване на пауза от 0 до 30 сек.

между отделните съобщения

7O46 1 #f#
Прослушване на Announcement (без

Music on Hold)

7O46 2 #f#
Прослушване на вътр. Music on Hold

(без Announcement)

7O46 3 #f#
Прослушване на вътр. Music on Hold

смесена с Announcement

7O46 4 #f#
Прослушване на външна Music on

Hold (без Announcement)

7O46 5 #f#
Прослушване на външна Music on

Hold смесена с Announcement

Представяне на номера -> стр. 24

7Q92S#
Активиране/деактивиране на
представянето на номера Ви.

(**) 669 0rg
Единично обаждане с подтискане

на собствения Ви номер.

Parking код -> стр. 47

7O88C# Въвеждане

7O88 00 # Изтриване

Лична парола -> стр. 50

7Q38XXX#
Смяна на личната парола – въведи

старата парола веднъж, а новата - два
пъти.

Отдалечено превключване-> стр. 42

7Q6 1S#
Вкл./изкл. на 1во реле

(COMpact 2206/4410 USB: „TS“ на слот B,
COMmander Basic: „TS11/TS12“)

7Q6 2S#
Вкл./изкл. на 2ро реле

(COMpact 2206/4410 USB: „TO“ на слот B,
COMmander Basic: „TO11/TO12“)

7Q6 3S#
Вкл./изкл. на 3то реле

(COMpact 2206/4410 USB: „REL“ на слот B,
COMmander Basic: „REL3 com/no/nc“)

7Q6 4S#
Вкл./изкл. на 4то реле

(COMpact 4410 USB: „TS“ на слот C,
COMmander Basic: „TS21/TS22“)

7Q6 5S#
Вкл./изкл. на 5то реле

(COMpact 4410 USB: „TO“ на слот C,
COMmander Basic: „TO21/TO22“)

7Q6 6S#
Вкл./изкл. на 6то реле

(COMpact 4410 USB: „REL“ на слот C,
COMmander Basic: „REL6 com/no“)
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Mf7Wf Старт на отдалечено програмиране...

6 1S#
.. и вкл./изкл. на 1во реле

(COMpact 2206/4410 USB: „TS“ на слот B,
COMmander Basic: „TS11/TS12“)

6 2S#
.. и вкл./изкл. на 2ро реле

(COMpact 2206/4410 USB: „TO“ на слот B,
COMmander Basic: „TO11/TO12“)

6 3S#
... и вкл./изкл. на 3то реле

(COMpact 2206/4410 USB: „REL“ на слот B,
COMmander Basic: „REL3 com/no/nc“)

6 4S#
... и вкл./изкл. на 4то реле

(COMpact 4410 USB: „TS“ на слот C,
COMmander Basic: „TS21/TS22“)

6 5S#
... и вкл./изкл. на 5то реле

(COMpact 4410 USB: „TO“ на слот C,
COMmander Basic: „TO21/TO22“)

6 6S#
... и вкл./изкл. на 6то реле

(COMpact 4410 USB: „REL“ на слот C,
COMmander Basic: „REL6 com/no“)

Мелодии на позвъняване -> стр. 39

7Q99 0 #ac Прослушване на 1 x дълго.

7Q99 1 #ac Прослушване на 3 x къси.

7Q99Ü#ac
Прослушване на специални

мелодии 1 ... 6.

7Q99 8 #ac
Прослушване на алармиращо

позвъняване.

7Q97 0 #
Избор на 1 x дълго за вътрешни

позвънявания.

7Q97 1 #
Избор на 3 x къси за вътрешни

позвънявания.

7O98M* 0 #
Задаване на „1 x дълго“ за външни

позвънявания

7O98M* 1 #
Задаване на „3 x къси“ за външни

позвънявания

7O98M*Ü#
Задаване на специални мелодии

„1...6“ за външни позвънявания

Мониторинг на стая -> стр. 41

7Q68 #d
Подготовка за Room Monitoring (в
стаята, която ще контролирате).

bnf
 Осъществяване на Room Monitoring от

вътрешен телефон.

Mf7Wf67#f
Осъществяване на Room Monitoring от

външен телефон.

Short-Code Dial (кратки) номера -> стр. 35

7Q31mr#
Въвеждане на кратък номер в общата Short-

Code Dial памет.

7Q31m#
Изтриване на кратък номер от общата

Short-Code Dial памет.

7Q30lr#
Въвеждане на кратък номер в личната

Short-Code Dial памет.

7Q30l#
Изтриване на кратък номер от личната

Short-Code Dial памет.

7O32ir#
Въвеждане на кратък номер в Emergency

Short-Code Dial паметта

7O32i#
Изтриване на кратък номер от Emergency

Short-Code Dial паметта

Дата и час -> стр. 47

7O750U# Задаване на час

7O751 D # Задаване на дата

Тонове -> стр. 38

7Q96 1 #f Прослушване на непрекъснатия тон.

7Q96 2 #f Прослушване на удължения тон.

7Q96 3 #f Прослушване на потвърждаващия тон.

7Q96 4 #f Прослушване на сигнал “заето’

7Q96 5 #f Прослушване на специалния сигнал.

7Q96 6 #f Прослушване на сигнал “свободно”.

7Q96 7 #f
Прослушване на сигнал “почукване”

(чакащо обаждане).

7Q95 0 #
Избор на непрекъснатия тон за вътрешен

сигнал.

7Q95 1 #
Избор на удължения тон за вътрешен

сигнал.

7Q95 2 #
Избор на специалния тон за вътрешен

сигнал.

Wake-up функция -> стр. 36

7Q76UÖ#
За еднократен Wake-up – пример за 1:
Задаване на Wake-up за Понеделник.

7Q76U8 #
За еднократен Wake-up – задаване на Wake-up

за Събота и Неделя.

7Q76U9 #
За еднократен Wake-up – Задаване на Wake-up

За Понеделник, Вторник, ..., Петък.

7Q76U0 #
За еднократен Wake-up – Задаване на Wake-up

за Понеделник, Вторник, ..., Неделя.

7Q77UÖ#
За многократен Wake-up – напр. 1: Задаване на

Wake Up за всеки Понеделник.

7Q77U8 #
За многократен Wake-up – Задаване на Wake-

up за всяка Събота и Неделя.

7Q77U9 #
За многократен Wake-up – Задаване на Wake-

up за всеки Пон., Втор., ..., Петък .

7Q77U0 #
За многократен Wake-up – Задаване на Wake-

up за всеки ден.

7Q76 #
Активиране на еднократен Wake-up без

определяне деня и часа, тъй като те вече са
били запаметени.

7Q77 #
Активиране на многократен Wake-up без

определяне деня и часа, тъй като те вече са
били запаметени.

7Q78 # Деактивиране на Wake-up.

7Q79 #f Проверка за деня и часа на Wake-up time.
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INDEX

A
Abbreviations

for call data ............................................. 33
in the manual ............................................ 9

Access Number
exchange line ......................................... 11
external to external transfer ................... 17
private exchange line access ................. 49
project assignment ................................. 50

Alarm
activate ................................................... 43
record announcement ............................ 46
sequence ................................................ 42

Alternation ............................................... 20
from conference ..................................... 20
from Query ............................................. 19

Analog Telephones
connection .............................................. 63
differences in usage ................................. 9

Answering Machine
for group if all logged out ........................ 54
Takeover of a call ................................... 10

Authorization
allow call waiting .................................... 24

Automatic Configuration Switching
activation ................................................ 24

Automatic Dialling
special dial tone ..................................... 38
switching on ........................................... 39

Automatic Recall on Busy
in the public exchange ........................... 14
internal calls ........................................... 14

B
Blind Transfer ......................................... 18

Blocking Numbers .................................. 60

Boss/Secretay Function ......................... 48

Business Call
starting ................................................... 11

Busy Tone ............................................... 13

C
Call ........................................................... 10

accept ..................................................... 10
alternation .............................................. 19
blind transfer .......................................... 18
make external ......................................... 11
make internal .......................................... 11
parking on the external S0 port .............. 16
parking on the Point-to-Multipoint 
connection .............................................. 16
pickup other ............................................ 16
retrieve parking ...................................... 16
start with short-code dial number ........... 12
suppress number presentation ............... 12
Takeover ................................................ 10
transfer both calling partners .................. 20
transfer in a query .................................. 19
transfer to third call partner .................... 18
transfer with prior notice ......................... 17
with project assignment .......................... 50
with short-code dial number ................... 12
with two call partners at the same 
time ........................................................ 19

Call Allowance
configure ................................................ 32
enquire status ......................................... 32

Call Charges
Call Through ........................................... 51

Call Data
abbreviations .......................................... 33
analyse ................................................... 61
continuous printing (start/stop) ............... 33
continuous printing start/stop ................. 33
delete memory ....................................... 34
printing on demand ................................ 34
registration ............................................. 33
special dial tone filling status .................. 38

Call Data Export
continuous .............................................. 33
start/stop ................................................ 33

Call Data Memory
delete ..................................................... 34
deleting ................................................... 34
printout ................................................... 33

Call Data Printing
start/stop command ................................ 33

Call data printing
operation mode of the serial interface .... 34

Call Door Terminal .................................. 21

Call Forwarding
external number (MSN/DDI) ................... 28
special dial tone ..................................... 38
subscriber/telephone .............................. 25

Call Through ............................................ 51

Call Waiting
switching on/off ...................................... 24

CAPI 2.0 ................................................... 58

CCBS ........................................................ 14

CCNR ....................................................... 13

Central Telephone (Waiting Field) ......... 48

Charges
account ................................................... 32
automatic Least Cost Routing ................ 31
delete ..................................................... 33
enquire account status ........................... 32
enquire own sum .................................... 32
enquire sum ........................................... 32

Cleaning ................................................... 64

COMlist .................................................... 61

Computer Connection ............................ 58

COMtools ................................................. 60

Conference
finish ....................................................... 20
start ........................................................ 19

Configuration dependent 
Programming ........................................ 23

Configuration Switching
automatic ................................................ 24
enquire status ......................................... 24
manual ................................................... 23

Connection
analog telephones .................................. 63
ISDN telephones .................................... 63
PC .......................................................... 58
to the serial port ..................................... 58

Continous Call Data Output
Select Operation Mode of the Serial 
Interface ................................................. 34

Continuous Call Data Printing
start/stop ................................................ 33
start/stop command ................................ 33

Cost Control
call allowance ......................................... 32
Least Cost Routing ................................. 31

Cost Controls
Call Through ........................................... 51

D
D-Channel Protocol Output

Select Operation Mode of Serial 
Interface (V.24) ...................................... 34

Dial Assistance ....................................... 35
emergency call ....................................... 35

Dial Method
Learning ................................................. 63

Dial Tone Configuration ......................... 37

Dial Tone Type
listen ....................................................... 38
select ...................................................... 37

Dialling Assistance
emergency call ....................................... 35

Differences
usage of DTMF, pulse dial and ISDN ....... 9

Direct Exchange Line Telephone
external call ............................................ 11
internal call ............................................. 11

Do-not-Disturb ........................................ 30
ignore ..................................................... 14
special dial tone ..................................... 38
switching on/off ...................................... 30
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Door Alternation
during a door call .................................... 22

Door Bell Key
signalling ................................................ 21

Door Call
start ........................................................ 21
start when door bell rings ....................... 21

Door Call incoming
door bell rings ......................................... 21
telephone rings ....................................... 21

Door Functions ....................................... 21
door to external call ................................ 41
External Call Forwarding ........................ 41

Door Opener
activate in a door call ............................. 22

DTMF Telephone
FLASH time ............................................ 63
learning the dial method ......................... 63
usage ....................................................... 9

E
Emergency Short-Code Dial Numbers .. 35

store ....................................................... 35

Enquire Firmware Version ..................... 63

Enquiry of Settings ................................... 9

Exchange Line
reserve on busy exchange line .............. 14

Exchange Line Access
business ................................................. 11
direct/fast ................................................ 11
private .................................................... 49

Exchange Line Access Number ............ 11

Exchange Line Authorization
extend with release numbers ................. 60
extend with short-code dial authorization 60

External Call ............................................ 10
accepting ................................................ 10
business call ........................................... 11
park on a Point-to-Multipoint connection 16
parking on the external S0 port .............. 16
parking on the Point-to-Multipoint 
connection .............................................. 16
private .................................................... 49
receiving a call ....................................... 10
start business call ................................... 11
suppress number presentation ............... 12
take the call ............................................ 10
via short-code dialling ............................ 12
with project assignment .......................... 50
with the door terminal ............................. 41

External Music on Hold .......................... 43

External Password .................................. 27

F
Features ..................................................... 7

Filling Status Call Data Memory ............ 38

Firmware
enquire version ....................................... 63
perform update ....................................... 62

Firmware update
enquire firmware version ........................ 63

FLASH-Key ................................................ 9

Follow-Me ................................................ 27

Forward Door Terminal Calls
external telephones ................................ 40
internal telephones ................................. 40

Functional Overview ................................. 7

G
Group

log in/out ................................................. 52

Group Call Forwarding
program call forwarding from external 
telephone ............................................... 55

H
Help

malfunctions ........................................... 64

Hot Line ................................................... 39

Hotel Functions ....................................... 56

I
Installation

PC software ............................................ 59

Instructions for using the Manual ........... 8

InterCom
usage ..................................................... 50

Interface ................................................... 58

Internal Call ............................................. 10
accept ..................................................... 10
start ........................................................ 11

Internal Music on Hold
change ................................................... 43
listen to it ................................................ 46

Internal Tones
configure dial tones ................................ 37
listen ....................................................... 38
special dial tones .................................... 38

ISDN Features ........................................... 8

ISDN PC-controller
for programming (CAPI 2.0) ................... 58

ISDN Telephone
connection .............................................. 63
usage ....................................................... 9

L
Least Cost Routing

automatic ................................................ 31

Listen
to dial tones ............................................ 38
to ringer rhythm ...................................... 38

Listen to
Music on Hold/announcement ................ 46

Log into Group ........................................ 53

Log out of Group .................................... 53

M
Manual Configuration Switching

usage ..................................................... 23

MSN/DDI Call Forwarding
de/activate .............................................. 28
de/activate from external telephone ....... 29

Music Functions
change Music on Hold ............................ 43
listen to Music on Hold ........................... 46

Music on Hold
change ................................................... 43
listen to it ................................................ 46
record announcement ............................ 44

N
Numbers

suppress presentation from call to call ... 12

O
Operation Mode of the Serial Interface 

(V.24) ..................................................... 34

Output of Call Data
on demand ............................................. 34
Select Operation Mode of the Serial 
Interface ................................................. 34
start/stop ................................................ 33

P
Parking

on the external S0 port ........................... 16
on the Point-to-Multipoint connection ..... 16

Parking External Call .............................. 16

Parking on a PtMP Connection
configure code digits .............................. 47

Password
external .................................................. 27
private .................................................... 50
public ...................................................... 23
secret ..................................................... 34

PBX Firmware Update
starting ................................................... 62

PBX Software Update
enquire firmware version ........................ 63

PC Connection ........................................ 58

PC minimum Requirements
software .................................................. 59

PC program
COMlist .................................................. 61
COMtools ............................................... 60
Soft-LCR ................................................ 61

PC Software
install ...................................................... 59

PC-Programm
Soft-LCR ................................................ 61

Pick-up
in a call ................................................... 16

Printing
Hotel Function ........................................ 56
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Printing of Call Data
start/stop ................................................ 33

Printout of Call Data
on demand ............................................. 34
start/stop ................................................ 33

Priority Call
Starting ................................................... 14

Private Call
start ........................................................ 49

Private Calls ............................................ 49

Private Password .................................... 50

Private Short-Code Dial Number
store ....................................................... 35

Programming
by the service technician ........................ 62
configuration dependent ......................... 23
from remote ............................................ 62
via serial port .......................................... 58
with ISDN PC-controller (CAPI 2.0) ....... 58

Project ...................................................... 49

Project assignment ................................. 50

Public Password ..................................... 23

Pulse Dial Telephone
learning the dialling method ................... 63
usage ....................................................... 9

Q
Query

start conference ..................................... 19

R
Recall

finish ....................................................... 19
start internal on no reply ......................... 13

Reception ................................................ 56

Record Announcements
Alarm ...................................................... 46
Music on Hold ........................................ 44

Redirection ................. see Call Forwarding

Registration
call data .................................................. 33

Relay
remote switching .................................... 41

Release Numbers .................................... 60

Remote Programming ............................ 62

Remote Switching
from external telephone ......................... 42

Reservation
an exchange line on busy ...................... 14

Retrieve parked external Call ................ 16

Ringer Rhythm
change for external calls ........................ 39
change for internal calls ......................... 39
listen ....................................................... 38
select external ........................................ 39
select internal ......................................... 39

R-Key
DTMF (FLASH-Key) ................................. 9
ISDN ......................................................... 9

Room Monitoring .................................... 40

Room Status (Hotel Function) ............... 57

Room Telephone ..................................... 56

S
Safety Functions ..................................... 42

Serial Interface
Connection ............................................. 58

Serial Port (V.24)
Select Operation Mode .......................... 34

Short-Code Dial Authorization .............. 60

Short-Code Dial Number
dial .......................................................... 12
emergency, store ................................... 35
store emergency numbers ..................... 35
store private ........................................... 35
store public ............................................. 35
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