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Εισαγωγή I-7

INTRODUCTION

Αγαπητοί Πελάτες!
Για την εγκατάσταση του νέου σας PBX παρακαλούµε να
έλθετε σε επαφή µε τον εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή σας.

e
Το κάλυµµα µπορεί να ανοιχτεί µόνο από εξουσιο-
δοτηµένο προσωπικό1.
Λειτουργίες εγκατάστασης στο ανοιχτό κουτί επιτρέπεται
να εκτελούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό1.

Περιγραφή Λειτουργιών και Επισκόπηση
Το COMmander Basic είναι ένα PBX (Συνδροµητικό Τηλε-
φωνικό Κέντρο) που έχει σχεδιαστεί για σύνδεση µε το
ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ISDN (συνδέσεις Point-to-
Point και/ή Point-to-Multipoint). Επιτρέπει την µεταγωγή από
το ∆ηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σε διαφορετικές συ-
σκευές. Τα επονοµαζόµενα τερµατικά µπορεί να είναι τηλε-
φωνικές συσκευές του συστήµατος, συσκευές ISDN, καθώς
και αναλογικές συσκευές.
Οι συσκευές ISDN (δηλ. τηλεφωνικές συσκευές ISDN, ISDN
PC-controller) θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένες συσκευές
Euro-ISDN έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λειτουρ-
γικότητα. Οι αναλογικές συνδροµητικές συνδέσεις επιτρέ-
πουν την σύνδεση των περισσότερων συσκευών επιλογής
µε παλµούς, επιλογής µε διπλό τόνο πολλών συχνοτήτων,
καθώς και συσκευών συµβατών µε CLIP (τηλεφωνικών συ-
σκευών, FAX, αυτόµατων τηλεφωνητών, modem). Οι συ-
σκευές µε διπλό τόνο πολλών συχνοτήτων θα πρέπει να δια-
θέτουν πλήκτρο FLASH (που ονοµάζεται και πλήκτρο σηµα-
τοδοσίας R). 
Το COMmander Basic έχει αρθρωτή σχεδίαση. Επειδή δια-
θέτει ειδικές µονάδες µπορεί να επεκτείνεται βήµα-βήµα. Αν
χρειάζονται περισσότερες συνδροµητικές συνδέσεις και θύ-
ρες S0 από όσες υπάρχουν στην βασική µονάδα, ή αν θέλετε
χειρισµό της τερµατικής µονάδας της πόρτας από οποια-
δήποτε τερµατική τηλεφωνική συσκευή, θα πρέπει να επικοι-
νωνήσετε µε τον προµηθευτή σας.
Χάρη σε λειτουργίες, όπως Επιλογή Σύντοµου Κώδικα, ∆ιά-
σκεψη, διαµοιρασµός κλήσεων και εσωτερικές συνδέσεις
χωρίς χρέωση, το COMmander Basic κάνει την καθηµερινή
τηλεφωνική επικοινωνία απλή, άνετη και σύντοµη. Επιπλέον,
εκτός από την τηλεφωνία, το COMmander Basic προσφέρει
πολλές λειτουργίες, όπως καταγραφή κλήσεων.
Στην περίπτωση επέκτασης µε αναλογική µονάδα COM-
mander 2TSM υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε τερµατική
συσκευή πόρτας, καθώς και πολλές διαφορετικές λειτουργίες
µεταγωγής.
Το COMmander Basic µπορεί να ρυθµιστεί στις ιδιαίτερες
προσωπικές σας ανάγκες µε το λογισµικό COMset. Τρία επι-
πλέον προγράµµατα για Η/Υ δίνουν την δυνατότητα διαχεί-
ρισης πληροφοριών χρέωσης κλήσεων, Επιλογής µε Σύντο-
µο Κώδικα, Αδειών Κλήσεων, Κλήσεων Αφύπνισης, Μουσι-
κής στην Αναµονή και των πληροφοριών για αυτόµατη ή χει-
ροκίνητη Οδευση Ελάχιστου Κόστους.

Υλικά 
� 1 COMmander Basic στην βασική µονάδα.
� 2 καλώδια σύνδεσης ISDN .

� 1 καλώδιο σύνδεσης Η/Υ, 9 τερµατικά (αρσενικά/ 
θυλικά).

� Λογισµικό για Η/Υ:
για Windows 95/98/ME και Windows NT4.0/2000.

� Βιβλία Οδηγιών που αποτελούνται από: 
1 βιβλίο οδηγιών τοποθέτησης και διαµόρφωσης για 
τον υπεύθυνο του Κέντρου, 1 βιβλίο οδηγιών για τον 
χρήστη και 16 συνοπτικούς πίνακες λειτουργίας.

� 1 ειδικό εργαλείο ανοίγµατος.
� Υλικά τοποθέτησης: βίδες και µπουλόνια.

Βασική Μονάδα του COMmander Basic
� 1 βασικός controller.
� 1 µονάδα COMmander 4S0 µε 4 θύρες S0 που 

µπορούν να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά σαν 
εσωτερικές θύρες S0.

� 1 µονάδα COMmander 8a/b που επιτρέπει την 
σύνδεση 8 αναλογικών ακραίων µονάδων και 1 
µονάδας απεικόνισης συστήµατος SD-420 (κατα-
σκευής Auerswald).

Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά της Βα-
σικής Μονάδας 
� ∆υνατότητα σύνδεσης 8 αναλογικών συνδροµητών και 1 

µονάδας απεικόνισης συστήµατος SD-420 (ειδικά 
αξεσουάρ από την Auerswald).

� 4 θύρες S0
2, µε δυνατότητα εναλλακτικής µεταγωγής σαν 

εσωτερικές ή εξωτερικές θύρες S0.
� Τηλεφωνικοί αριθµοί µε ελεύθερη διαµόρφωση (10-59/

100-599) για εσωτερικούς συνδροµητές/ οµάδες.
� Ελεγχος χρέωσης µε 6 διαφορετικά επίπεδα 

εξουσιοδότησης των γραµµών κέντρου, αριθµοί µε 
φραγή, ελεύθεροι αριθµοί και ειδική εξουσιοδότηση 
Επιλογής Σύντοµου Κώδικα, καθώς και δηµιουργία 
Λογαριασµού Χρέωσης.

� Παρατήρηση των πληροφοριών χρέωσης µε Η/Υ ή µε 
τηλεφωνική συσκευή (απαραίτητο AOCE ή AOCD). 
Παλµοί χρέωσης για αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές.

� ∆ιαχείριση πληροφοριών κλήσεων µε λογισµικό Η/Υ. 
Καταγραφή 3000 κλήσεων σε µνήµη, σε περίπτωση 
διακοπής τροφοδοσίας.

1. Εξουσιοδοτηµένο προσωπικό: Πρόκειται για τεχνικούς που έχουν εκπαι-
δευτεί για τον σκοπό αυτό (δηλ. πτυχιούχους ηλεκτρολόγους). Θα πρέπει
να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις εργασίες στην περιοχή αυτή που
πιθανόν να έχει επικίνδυνες τάσεις. Πρέπει, ακόµη, να έχουν γνώσεις για τις
πρόσφατες προδιαγραφές και απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας.

2. Μια θύρα S0 περιέχει δύο κανάλια φωνής/πληροφοριών. Κατά συνέπεια, σε
µια θύρα S0 είναι δυνατές δυο ταυτόχρονες συνδέσεις. Αν δυο εσωτερικοί
συνδροµητές ISDN µιλούν µεταξύ τους σε µια εσωτερική θύρα S0, θα
υπάρχουν δυο συνδέσεις. 
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� Βοήθεια επιλογής µε µνήµη Επιλογής Σύντοµου Κώδικα 
που δεν εξαρτάται από διακοπή τροφοδοσίας ή µε ρύθ-
µιση τηλεφωνικών συσκευών µε απ’ευθείας γραµµή Κέ-
ντρου.

� Λειτουργίες αφύπνισης και χρονοµέτρησης µε τη βοήθεια 
εσωτερικού χρονόµετρου. Αυτόµατη ρύθµιση θερινής/
χειµερινής ώρας.

� Μουσική στην Αναµονή, εσωτερική (δυνατότητα 
φόρτωσης στο PBX σαν αρχείο .wav).

� ∆ιαφορετικοί ήχοι κλήσεων για διάκριση κλήσεων.
� Προστασία από µη εξουσιοδοτηµένο προγραµµατισµό ή 

πραγµατοποίηση κλήσεων µε συνθηµατικά και προστα-
σία προγραµµατισµού. 

� Επιτήρηση δωµατίου και προγραµµατισµός της Προώ-
θησης Κλήσεων από εξωτερικά τηλέφωνα

� Αριστη διαθεσιµότητα εξαιτίας εσωτερικής και εξωτερικής 
Προώθησης Κλήσεων, Αναµονής Κλήσεων και Κατειληµ-
µένου σε Κατειληµµένο.

� Ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης µε Κλήσεις 
Ανηλίκων/ Γερόντων (Αυτόµατη Επιλογή), µνήµη έκτακτης 
ανάγκης Σύντοµης Κλήσεως µε Κώδικα, Κλήση Προτεραι-
ότητας έκτακτης ανάγκης και Κλήση Προτεραιότητας σε πε-
ρίπτωση υπηρεσίας “Μην Ενοχλείτε”.

� Προώθηση Κλήσεων, ∆ιαµοιρασµός Κλήσεων, ∆ιάσκε-
ψη µε δεύτερο κανάλι Β-channel. 

� Προστασία Κλήσεων από ορισµένους καλούντες. 
� ∆ηµιουργία οµάδων για εσωτερικούς συνδροµητές. 
� Μετφορά δεδοµένων µε ταχύτητα 33.600 bps στις ανα-

λογικές συνδέσεις.
� Κράτηση γραµµής Κέντρου, Κράτηση και αποκλειστική 

µεταφορά κλήσεως σε εξωτερική τηλεφωνική συσκευή.
� Ενηµέρωση λογισµικού του PBX µε Η/Υ ή τηλεφωνική 

σύνδεση.
� Υποστήριξη επιλογής µε Η/Υ.

� Αποµακρυσµένη συντήρηση, τηλεπρογραµµατισµός, 
τηλεπρογραµµατισµός µε γραµµή του Κέντρου από έξω.

Λειτουργίες T-Net αναλογικών Τηλεφωνι-
κών Συσκευών που υποστηρίζονται από 
το COMmander Basic 
Αν χρησιµοποιείτε αναλογική τηλεφωνική συσκευή συµβατή
µε Τ-Net, οι παρακάτω λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν
µε τα υπάρχοντα πλήκτρα λειτουργιών.
� Αδεια λειτουργίας, αποδοχή, άρνηση Αναµονής Κλήσεων.
� Εναλλαγή.
� Εναρξη συνδιάσκεψης µε 3 πρόσωπα.
� Αρχή Αναζήτησης, Πέρας.
� ∆ιαµόρφωση Προώθησης Κλήσεων.
� ∆ιαµόρφωση σύνδεσης χωρίς επιλογή (κλήση ανηλίκου).
� Εναρξη επανάκλησης επί κατειληµµένου.
� Καταστολή εµφάνισης τηλεφωνικού αριθµού µια φορά.

Χαρακτηριστικά ISDN που υποστηρίζονται 
από το COMmander Basic 
� Καταστολή υπό όρους της εµφάνισης του τηλεφωνικού 

αριθµού καλούντος (CLIR).
� Στάθµευση (TP) στη σύνδεση PTMP ή στην εσωτερική 

θύρα S0.
� Προώθηση Κλήσεως σε κατειληµµένο (CFB), αν κανείς 

δεν απαντήσει στην κλήση (CFNR), πάντα (CFU).
� Μετάδοση των τελών σύνδεσης κατά την διάρκεια 

(AOCD) και στο τέλος (AOCE) της σύνδεσης. 
� Επανάκληση σε Κατειληµµένο (CCBS).
� Εµφάνιση τηλεφωνικού αριθµού (CLIP) στο SD-420, σε 

τηλεφωνικές συσκευές του συστήµατος,σε εσωτερικές 
µονάδες ISDN και σε αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές 
(ειδικά αναλογικά τερµατικά µε υποστήριξη CLIP).

☞ Παρακαλούµε πληροφορηθείτε από την τηλεφωνι-
κή εταιρεία σχετικά µε την διαθεσιµότητα κάποιων

από τις υπηρεσίες ISDN. Ορισµένες από τις υπηρε-
σίες αυτές διατίθενται έναντι πρόσθετου τέλους.

Προαιρέσεις Επέκτασης
Ο βασικός controller του COMmander Basic έχει 4 υποδοχές
µονάδων (οι 2 από αυτές χρησιµοποιούνται στην βασική δια-
µόρφωση) για τις παρακάτω µονάδες:
� Μονάδα COMmander 8a/b που επιτρέπει την σύνδεση 8 

αναλογικών τερµατικών και 1 µονάδας απεικόνισης 
SD-420 (κατασκευής Auerswald) (µια µονάδα συνδέεται 
στη βασική συνδεσµολογία).

� Μονάδα COMmander 4S0 µε 4 θύρες S0 που µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά σαν εσωτερικές ή εξω-
τερικές θύρες S0 (µια µονάδα συνδέεται στην βασική 
συνδεσµολογία).

Πέρα από αυτό υπάρχει 1 υποδοχή µονάδας για: 
� Αναλογική Μονάδα COMmander 2TSM (µονάδα 

πόρτας, µεταγωγής και µουσικής).
Σε µια µονάδα COMmander 4S0 µπορούν να τοποθετηθούν
µέχρι και 2 COMmander Autoswitch που επιτρέπουν την λει-
τουργία µιας τηλεφωνικής συσκευής ISDN έκτακτης ανάγκης

για την περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας (κεφάλαιο
∆ιαµόρφωση εσωτερικής/ εξωτερικής θύρας S0 για την λει-
τουργία Τηλεφώνου ISDN Εκτακτης Ανάγκης, σελ. Ι-18). 
Πρέπει να προσεχθούν οι παρακάτω περιορισµοί:
� Σε όλο το σύστηµα µπορούν να υπάρχουν κατά µέγιστο 

4 εξωτερικές θύρες S0. 
� Μπορούν να συνδεθούν κατά µέγιστο 32 εσωτερικοί 

συνδροµητές (κάθε συνδεδεµένη τηλεφωνική συσκευή, 
µηχάνηµα fax κ.λ.π. µετρείται σαν εξωτερικός 
συνδροµητής).

� Μπορούν να τοποθετηθούν κατά µέγιστο 3 µονάδες 
COMmander 8a/b (πράγµα που σηµαίνει κατά µέγιστο 
24 αναλογικοί συνδροµητές). Η 4η υποδοχή χρειάζεται 
για µια µονάδα COMmander 4S0.
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Πρόσθετες Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά µε 
την αναλογική Μονάδα COMmander 2TSM
� Λειτουργία τερµατικού πόρτας µέχρι 2 τερµατικά 

συστήµατα πόρτας TFS-2616 (κατασκευής Auerswald).
� Σύνδεση µέχρι και 2 συσκευών ανοίγµατος πόρτας.
� 4 είσοδοι πλήκτρου κουδουνιού πόρτας.

� ∆εύτερη σύνδεση κουδουνιού πόρτας.
� Λειτουργία συναγερµού µέχρι 4 επαφές συναγερµού1.
� Αποµακρυσµένη µεταγωγή µέχρι 6 ρελαί2.
� Μουσική κατά την αναµονή, εξωτερική. 

Οδηγίες Χρήσεως του Βιβλίου Οδηγιών
Το πακέτο του COMmander Basic περιέχει δύο βιβλία
οδηγιών: 
� 1 βιβλίο οδηγιών εγκατάστασης και διαµόρφωσης 

για το service και 
� 1 βιβλίο οδηγιών για τον χρήστη.
Αυτό το βιβλίο οδηγιών περιγράφει µε κάθε λεπτοµέ-
ρεια την εγκατάσταση και διαµόρφωση του COMman-
der Basic. Επίσης, περιέχει µια σύντοµη περιγραφή
του λογισµικού που περιλαµβάνεται, καθώς και επιλο-
γές σχετικές µε το COMmander Basic.

Χρήση του Βιβλίου Οδηγιών 
Αυτό το βιβλίο οδηγιών ταξινοµεί τις επεξηγήσεις σύµ-
φωνα µε ορισµένα είδη ερωτήσεων.

Για να πάρετε ορισµένες πληροφορίες γρήγορα και
προσεκτικά, το βιβλίο οδηγιών προσφέρει διαφορετικά
είδη βοήθειας και καθοδήγησης:
� Ο πίνακας περιεχοµένων στη σελίδα 3 σας δίνει µια 

ιδέα των περιεχοµένων και της οργάνωσης του 
βιβλίου οδηγιών λειτουργίας. 

� Στο κείµενο θα γίνεται παραποµπή σε άλλα 
κεφάλαια ή εικόνες µε τη βοήθεια διασταυρωτικών 
αναφορών.

� Οι επικεφαλίδες σε κάθε σελίδα σας υπενθυµίζουν 
σε ποιό κεφάλαιο βρισκόσαστε. Στα αριστερά των 
σελίδων επαναλαµβάνονται οι επικεφαλίδες του 
κεφαλαίου. Στη δεξιά πλευρά επαναλαµβάνονται οι 
επικεφαλίδες της παραγράφου (Εικ. 1).

Σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό 
το Βιβλίο Οδηγιών 

Συντµήσεις που χρησιµοποιούνται σε 
αυτό το Βιβλίο Οδηγιών 
DDI Αριθµός Απ’ευθείας Επιλογής στην περίπτωση

σύνδεσης PΤP (Direct Dialling In)
MSN Πολλαπλός Συνδροµητικός Αριθµός στην περί-

πτωση σύνδεσης PTMP (Multiple Subscriber
Number)

NT Μονάδα Τερµατισµού ∆ικτύου για την βασική
σύνδεση (Network Termination)

CF Προώθηση Κλήσεως (Call Forwarding) 

1. Για κάθε είσοδο πλήκτρου κουδουνιού πόρτας χάνεται µια επαφή συναγερµού.
2. Για κάθε τερµατικό πόρτας χάνονται 2 ρελαί µεταγωγής

Αριθµός Σελίδας + Τίτλος Κεφαλαίου Αριθµός Σελίδας + Τίτλος Παραγράφου

Εικ. 1: Επικεφαλίδες

e
Το σήµα κινδύνου σας δείχνει µια σηµαντική 
συµβουλή. Πρέπει να φροντίσετε απολύτως ώστε 
να αποφύγετε ζηµίες σε συσκευές ή σε πρόσωπα.

☞
Το χέρι σας δίνει επιπλέον συµβουλές. Αυτές σας 
παραπέµπουν σε περιπτώσεις που συχνά αγνο-
ούνται και κατά συνέπεια οδηγούν σε παρανοήσεις 
και περισσότερη έρευνα για σφάλµατα.
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Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας 
Οταν εργάζεστε µε τάση τροφοδοσίας 230 volt και τις
µονάδες που τροφοδοτούνται µε αυτήν την τάση, θα
πρέπει να ακολουθείτε απόλυτα τους σχετικούς κανο-
νισµούς ηλεκτρικής ασφάλειας.
Με κάθε τρόπο πρέπει να προσέχετε τις παρακάτω
συµβουλές γενικής ασφάλειας: 
� Ολες οι συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται χωρίς 

ρεύµα (π.χ. στην περίπτωση συντήρησης).
� Ολες οι συσκευές µπορούν να λειτουργήσουν µόνο 

όταν έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα µέσα στα 
περιβλήµατά τους.

� Μονάδες που λειτουργούν µε εξωτερική τάση - ιδι-
αίτερα µε τάση τροφοδοσίας - µπορούν να ανοι-
χτούν µόνο αν πρώτα αποσυνδεθούν από την πη-
γή τροφοδοσίας ή από το δίκτυο.

� Τα καλώδια τροφοδοσίας των ηλεκτρικών συ-
σκευών και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να ελέγ-
χονται τακτικά για φθορές. Αν ανακαλυφθούν φθο-
ρές, τα αντίστοιχα καλώδια πρέπει να αντικαταστα-
θούν. 

� Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων κοντά ή 
πάνω σε καλυµµένες ή γυµνές κυκλωµατικές γραµ-
µές και πινακίδες, καθώς και πάνω ή µέσα σε συ-
σκευές που τροφοδοτούνται εξωτερικά - ιδιαίτερα 
από το δίκτυο - για όσο χρόνο δεν έχει διακοπεί η 
τροφοδοσία και η συσκευή δεν έχει απαλλαγεί από 
τάσεις µε εκφόρτιση υπαρχόντων πυκνωτών. Ο 
πυκνωτής της µονάδας τροφοδοσίας µπορεί να 
παραµείνει φορτισµένος για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα σε περίπτωση βλάβης, ακόµη και µετά την 
διακοπή της τροφοδοσίας.

� Αν χρησιµοποιείτε στοιχεία κατασκευών, εξαρτή-
µατα, συνδέσεις και µονάδες, πρέπει οπωσδήποτε 
να ελέγχετε τις οριακές τιµές τάσης, ρεύµατος και 
ισχύος που υπάρχουν στις τεχνικές πληροφορίες. 
Η υπέρβαση αυτών των οριακών τιµών (έστω και 
για µικρό χρονικό διάστηµα) µπορεί να προκαλέσει 
εκτεταµένες βλάβες.

� Οι µονάδες, εξαρτήµατα και συνδέσεις που αναφέ-
ρονται στις οδηγίες, µπορούν να χρησιµοποιούνται 
µόνο µε τον τρόπο που περιγράφεται. Αν δεν γνω-
ρίζετε τον τρόπο χρήσεως των εµπορευµάτων, 
πρέπει να ρωτήσετε κάποιον ειδικό.
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PREPARATIONS, INSTALLATION OF THE CASE

Ανοιγµα του Καλύµµατος 
Οταν ανοίγετε το κάλυµµα του περιβλήµατος χρειάζε-
στε το ειδικό εργαλείο που υπάρχει. Πιέζετε το ειδικό
εργαλείο ανοίγµατος στο άνοιγµα, όπως φαίνεται στην
Εικ. 2 και τραβάτε την λαβή λίγο προς τα εµπρός. Στη
συνέχεια ανοίγετε την θήκη µε τράβηγµα του ειδικού
εργαλείου προς τα επάνω, µε αποµάκρυνση από την
θήκη. Ταυτόχρονα τραβάτε το κάλυµµα προς τα επά-
νω. Γλυστράτε το κάλυµµα (περίπου 15 εκατοστά) έτσι
ώστε να µπορέσετε να βγάλετε την θήκη κατακόρυφα
από το κάτω περίβληµα χωρίς εµπόδιο.

e
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάλυµµα µπορεί να ανοιχτεί µόνο
από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό1.
Πρέπει να θυµάστε ότι όταν ανοίγετε το κάλυµµα,
πρέπει πάντοτε να βγαίνει η πρίζα. Η επαφή ακρο-
δεκτών µε τάση ή τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως
είναι επικίνδυνη για την ζωή. Κατά την διάρκεια της
λειτουργίας ορισµένες µονάδες ίσως παράγουν
επικίνδυνες στιγµιαίες τάσεις.
Το πλαστικό κάλυµµα από την µονάδα τροφοδο-
σίας είναι για προστασία επαφής από επικίνδυνες
τάσεις και δεν πρέπει να βγαίνει. Ο ηλεκτρολυτικός
πυκνωτής της µονάδας τροφοδοσίας, σε περίπτω-
ση βλάβης, µπορεί να παραµείνει φορτισµένος για
µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την αποσύνδεσή
του.

1
2

Εικ. 2: Ξεκλείδωµα 
Καλύµµατος του 
Περιβλήµατος

1. Εξουσιοδοτηµένο προσωπικό: Πρόκειται για τεχνικούς που έχουν εκπαι-
δευτεί για τον σκοπό αυτό (δηλ. πτυχιούχους ηλεκτρολόγους). Θα πρέπει
να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις εργασίες στην περιοχή αυτή που
πιθανόν να έχει επικίνδυνες τάσεις. Πρέπει, ακόµη, να έχουν γνώσεις για τις
πρόσφατες προδιαγραφές και απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας.
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∆ιαχωρισµός των Εξαρτηµάτων του Καλύµµατος 
Η θήκη, εκτός από το κάλυµµα, αποτελείται από δυο
µέρη: Το σασσί τοποθέτησης, χρώµατος ελαφρύ γκρι
και το πλαίσιο µονάδων, χρώµατος γαλάζιου. Για να
στερεώσετε το COMmander Basic στον τοίχο, πρώτα
θα πρέπει να διαχωρίσετε τα δυο µέρη.
Με τον αντίχειρα του ενός χεριού µετακινείτε την ράβ-
δο, όπως φαίνεται στην Εικ. 3, και µε το άλλο χέρι απο-
µακρύνετε από το σασσί τοποθέτησης το πλαίσιο µο-
νάδων διαγωνίως προς την κορυφή.

e
Πριν από τον διαχωρισµό των δυο µερών της
θήκης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέσετε
την µονάδα από το τροφοδοτικό των 230 Volt. 

Ανοιγµα των ∆ιόδων Καλωδίων
Πριν τοποθετήσετε το σασσί στον τοίχο, πρέπει να
προετοιµάσετε τις µελλοντικές διόδους καλωδίων.
Ανάλογα µε την πλευρά από την οποία θέλετε να περά-
σετε τα καλώδια, στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του
χώρου καλωδίων, ανοίγετε τις διόδους καλωδίων στο
σασσί τοποθέτησης (Εικ. 4). Αν η δεύτερη δίοδος κα-
λωδίων προορίζεται για το εσώκλειστο χιτώνιο της θή-
κης του V.24, ανοίγετε και αυτήν την δίοδο καλωδίων.

Τοποθέτηση του Συνδετήρα της Θήκης 
του V.24 
Αν θέλετε να συνδέσετε Η/Υ και να χρησιµοποιήσετε
τον εσώκλειστο συνδετήρα θήκης του V.24, πιέζετε το
πλαστικό πλαίσιο µε τον συνδετήρα (καλώδιο και βύ-
σµα 10 επαφών προς τα µέσα) στην µια ή και στις δυο
διόδους καλωδίων. Ανάλογα µε την πλευρά όπου θέλε-
τε να στερεώσετε τον συνδετήρα, µπορείτε να βγάλετε
τις βίδες και να τοποθετήσετε τον συνδετήρα από την
άλλη πλευρά

Εικ. 3: Μετακίνηση του πλαισίου µονάδων

Εικ. 4: Ανοιγµα ∆ιόδων Καλωδίων
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Τοποθέτηση στον Τοίχο
Τα υλικά τοποθέτησης (βίδες και βύσµατα) αποτελούν
µέρος των υλικών. Ταυτόχρονα, µπορείτε να χρησιµο-
ποιήσετε το σασσί σαν πατρόν για το τρύπηµα του τοί-
χου.

Επιλογή της Θέσης Τοποθέτησης 
Οταν επιλέγετε την θέση τοποθέτησης του COMman-
der Basic, θα πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:
� Το COMmander Basic πρέπει να λειτουργεί µόνο

µέσα σε κλειστούς και ξηρούς χώρους.
� Πάνω από το κάλυµµα θα πρέπει να υπάρχει ελεύ-

θερος χώρος τουλάχιστον 150 χιλιοστών για να βά-
ζετε ή να βγάζετε το κάλυµµα της θήκης. 

� Κοντά στην θέση τοποθέτησης, για την τροφοδοσία
χρειάζεστε πρίζα δικτύου 230 volt χωρίς εµπόδια
γύρω της, µε προστατευτική γείωση. Πρέπει να βε-
βαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλα συνδεδεµένη
µε το ηλεκτρικό δίκτυο (σύµφωνα µε τους κανονι-
σµούς ηλεκτρικής ασφάλειας).

� Tο COMmander Basic πρέπει να βρίσκεται δίπλα
στο ΝΤ για να αποφύγετε συνδέσεις µετάδοσης µε-
ταξύ των δυο µονάδων που θα έχουν µεγάλο µήκος
(τα εσώκλειστα καλώδια σύνδεσης ISDN έχουν µή-
κος περίπου 1 µέτρο). Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα
χρειαστεί σταθερή συρµάτωση (αρτηρία S0) µεταξύ
των δυο µονάδων. 

� Η θερµοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι από
0°C µέχρι + 40°C.

� Οι συσκευές δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένες σε
απ’ευθείας ηλιακό φως. 

� Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι µεταξύ 10% και
75%.

� ∆εν πρέπει να υπάρχουν συµπυκνώσεις ατµών.
� Η µονάδα πρέπει να προστατεύεται από εκτινασ-

σόµενο νερό και από υπερβολική σκόνη.
� Πρέπει να αποφεύγετε µηχανικές τάσεις (π.χ. κρα-

δασµούς) και την γειτονία µε συσκευές που ακτινο-
βολούν ηλεκτροµαγνητικά πεδία ή που εµφανίζουν
παρεµβολές (π.χ. ραδιόφωνα, εγκαταστάσεις ασυρ-
µάτου κλπ.).

Τοποθέτηση της Θήκης στον Τοίχο 
� Κρατάτε την θήκη στη θέση όπου θα τοποθετηθεί

και σηµειώνετε την θέση για τις τρύπες στον τοίχο.
Υπάρχουν τρεις τρύπες για τοποθέτηση της θήκης
στον τοίχο (Εικ. 5).

� Βεβαιωθείτε ότι κάτω από τον τοίχο στα σηµάδια για
τις τρύπες δεν υπάρχουν σωληνώσεις ή καλώδια.

� Ανοίγετε τις τρύπες µε τρυπάνι διαµέτρου 6 χιλιο-
στών.

� Τοποθετείτε στον τοίχο την θήκη µε τις βίδες και τα
βύσµατα.

Συναρµολόγηση των Κοµµατιών της 
Θήκης 
Οταν η θήκη τοποθέτησης έχει στερεωθεί στον τοίχο,
τοποθετείτε πάλι το πλαίσιο µονάδων. Για να µην πιέ-
ζετε το καλώδιο του βύσµατος θήκης, το κάνετε κου-
λούρα κοντά στο βύσµα στον χώρο καλωδίων. Κρατά-
τε το πλαίσιο µονάδων διαγώνια µε την άνω άκρη στον
τοίχο και το κρεµάτε στο επάνω µέρος της θήκης τοπο-
θέτησης (Εικ. 6). Υστερα κλείνετε το κάτω µέρος του
πλαισίου µονάδων στην θήκη τοποθέτησης µέχρι να
ακουστεί το κλικ ασφάλισης στην θέση του.

e
Το COMmander Basic πρέπει να τοποθετείται κα-
τακόρυφα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη
“top” που είναι τυπωµένη στην θήκη (βλ. βέλος
στην Εικ. 5), θα βρίσκεται στο επάνω µέρος. 

Εικ. 5: Σηµείωση θέσης τρυπήµατος

Εικ. 6: Στερέωση πλαισίου µονάδων



I-14 Αλλαγή και τοποθέτηση πρόσθετων Μονάδων του PBX

Αλλαγή και τοποθέτηση πρόσθετων Μονάδων του PBX
Η κεντρική πλακέτα του COMmander Basic έχει 4 τυ-
ποποιηµένες υποδοχές µονάδων (από A µέχρι D, στην
βασική µονάδα οι υποδοχές Α και Β ήδη χρησιµοποι-
ούνται) για τις παρακάτω µονάδες:
� την Μονάδα COMmander 4S0 (στην βασική µονάδα 

στην υποδοχή A). 
� την Μονάδα COMmander 8a/b (στην βασική µονά-

δα στην υποδοχή Β). 
Εκτός από αυτές υπάρχει µια υποδοχή µονάδων Ε για: 
� την αναλογική Μονάδα COMmander  2TSM  (ανα-

λογική µονάδα, µονάδα πόρτας, µονάδα µεταγωγής 
και µονάδα µουσικής)

Κάθε µονάδα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο κεφά-
λαιο Περιγραφή Μονάδων, σελίδα Ι-15. Πρέπει να ακο-
λουθείτε τις παρακάτω οριακές τιµές, όταν κάνετε επέ-
κταση µε περισσότερες µονάδες:
� Μπορεί να γίνει διαχείριση κατά µέγιστο 4 εξωτερι-

κών θυρών S0.
� Μπορεί να γίνει διαχείριση κατά µέγιστο 32 εσωτερι-

κών συνδροµητών. Κάθε συνδεδεµένη τηλεφωνική 
συσκευή, µηχάνηµα fax κλπ., µετρά σαν εσωτερικός 
συνδροµητής.

� Μπορούν να εισαχθούν κατά µέγιστο 3 Μονάδες 
COMmander 8a/b (καθώς και κατά µέγιστο 24 ανα-
λογικοί συνδροµητές). Η 4η υποδοχή χρησιµοποι-
είται για την Μονάδα COMmander 4S0.

Εξαγωγή Μονάδας 
Πιέζετε τον κάτω µοχλό ασφάλισης λίγο προς τα κάτω
προς τον χώρο καλωδίων. Ταυτόχρονα µε το άλλο χέρι
αποµακρύνετε την µονάδα κατακόρυφα από την κεντ-
ρική πινακίδα (Εικ. 7). Πρέπει να προσέχετε να κρατάτε
την µονάδα από την άκρη και ευθυγραµµισµένη µε τον
συνδετήρα υποδοχών.

Τοποθέτηση Μονάδας
Εισάγετε την µονάδα µεταξύ και των δυο µοχλών
ασφάλισης και την πιέζετε κατακόρυφα προς τα κάτω
στην πινακίδα, µέχρι να ακουστεί το κλικ ότι µπήκε
στην θέση της (Εικ. 8).
Προσέχετε να έχετε κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις σε
κάθε µονάδα πριν να την τοποθετήσετε πάλι πίσω.
Ιδιαίτερα για τις τερµατικές αντιστάσεις και για την
µεταγωγή των θυρών S0 (εσωτερικών/ εξωτερικών)
στην Μονάδα COMmander 4S0 (κεφάλαιο Περιγραφή
της Μονάδας COMmander 4S0 , σελίδα Ι-17).

e
Πριν τοποθετήσετε ή εξάγετε µονάδα, αποσυνδέετε
την συσκευή από την τροφοδοσία των 230 Volt, και
περιµένετε ακόµη 10 δευτερόλεπτα.

Εικ. 7: Εξαγωγή Μονάδας

Εικ. 8: Τοποθέτηση Μονάδας
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MODULE DESCRIPTION

Περιγραφή της Κύριας Πλακέτας του COMmander Basic
Η κύρια πλακέτα του COMmander Basic περιέχει την
µονάδα τροφοδοσίας και πέντε υποδοχές για διαφορε-
τικές µονάδες. Εκτός από αυτά, υπάρχουν η σειριακή
διεπαφή και διάφορα πλήκτρα και LED (φωτοδίοδοι)
που εξηγούνται παρακάτω. 

e
Το πλαστικό κάλυµµα επάνω από την µονάδα
τροφοδοσίας είναι συσκευή ασφαλείας για επαφή

µε επικίνδυνες τάσεις και δεν πρέπει να αποµα-
κρύνεται.
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Εικ. 9: Κύρια Πλακέτα του COMmander Basic
� Πλήκτρο αυτόµατης ανανέωσης λογισµικού του PBX.
� LED αυτόµατης ανανέωσης λογισµικού του PBX. 
� Πλήκτρο για επανεκκίνηση των µηχανηµάτων.
� Υποδοχή Α µονάδας για Μονάδα 8a/b ή Μονάδα 4S0.
� Υποδοχή Β µονάδας για Μονάδα 8a/b ή Μονάδα 4S0.

� Υποδοχή C µονάδας για Μονάδα 8a/b ή Μονάδα 4S0.

� Υποδοχή D µονάδας για Μονάδα 8a/b ή Μονάδα 4S0.

� Υποδοχή E µονάδας για αναλογική Μονάδα 2TSM.

� Υποδοχή για το LED του καλύµµατος.
� Σειριακή διεπαφή για σύνδεση υπολογιστή/ εκτυπωτή 

(τριπολικός σύνδεσµος).
� Σειριακή διεπαφή για σύνδεση υπολογιστή/ εκτυπωτή 

(δεκαπολικός σύνδεσµος για την σύνδεση του 
καλύµµατος θήκης).

� Σύνδεσµος για αγωγό γείωσης χωρίς 
ασφαλειοδιακόπτη.

� Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου.

� Συσκευή ασφαλείας από επαφή.
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Το LED του Καλύµµατος
Στο κάλυµµα της θήκης υπάρχει ενσωµατωµένο ένα έγ-
χρωµµο LED. Αυτό το LED δείχνει την κατάσταση του
COMmander Basic. Φαίνονται οι παρακάτω ενδείξεις: 
Εκτός λειτουργίας: Το COMmander Basic δεν λειτουργεί
ή δεν είναι συνδεδεµένο µε το ηλεκτρικό δίκτυο.
Πράσινο: Το COMmander Basic είναι έτοιµο για λειτουρ-
γία.
Κόκκινο (πορτοκαλί): Το COMmander Basic πραγµατο-
ποιεί επανεκκίνηση (µετά από εκκίνηση ή επανεκκίνηση).
Μετά από µερικά δευτερόλεπτα, το κόκκινο αλλάζει σε
πορτοκαλί και ύστερα σε πράσινο. Αν το LED δεν αλλάξει
σε πράσινο αλλά εξακολουθεί να µένει κόκκινο, υπάρχει
κάποιο σφάλµα. 

Το πλήκτρο Επανεκκίνησης 
Σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει όταν βγάζετε την πρίζα των
230 volt, όταν πιέζετε το πλήκτρο επανεκκίνησης δεν δια-
κόπτεται η τάση τροφοδοσίας. Στην περίπτωση επανεκ-
κίνησης διαγράφονται όλες οι εσωτερικές συνδέσεις, οι
επανακλήσεις και οι κρατήσεις γραµµών Κέντρου. Ολες οι
διαµορφώσεις που έχουν γίνει µε το πρόγραµµα διαµόρ-
φωσης COMset ή µε τηλεφωνική συσκευή, παραµένουν
σε ισχύ. Το ίδιο ισχύει και για την µνήµη πληροφοριών
κλήσεων. 

Το πλήκτρο αυτόµατης Ανανέωσης 
Λογισµικού του PBX
Πρέπει να παραµένετε ενηµερωµένοι σχετικά µε τις εξε-
λίξεις στο λογισµικό του PBX του COMmander Basic
(στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο Internet). Μπορείτε να
µάθετε τον αριθµό έκδοσης του λογισµικού που χρησι-
µοποιείται στο PBX σας, µε την βοήθεια της συνδεδε-
µένης µονάδας απεικόνισης συστήµατος SD-420 (ειδικό
εξάρτηµα) ή µε την βοήθεια τηλεφωνικής συσκευής (βλ.
κεφάλαιο Ερώτηση µε το τηλέφωνο σχετικά µε τον Αριθµό
Εκδοσης Λογισµικού, σελίδα Β-92 του Βιβλίου Οδηγιών
Χρήστη).
Αν το λογισµικό δεν έχει ενηµερωθεί, θα πρέπει να πρα-
γµατοποιήσετε αυτόµατη ενηµέρωση λογισµικού του PBX
µετά την εγκατάσταση και την διαµόρφωση. Κατά την
διάρκεια αυτής της ανανέωσης, το COMmander Basic θα
πραγµατοποιήσει ανεξάρτητα µια τηλεφωνική σύνδεση µε
έναν από τους server της Auerswald και θα µεταφερθεί το
τρέχον λογισµικό, ενώ θα διατηρηθούν οι πληροφορίες
κλήσεων και οι διαµορφώσεις. Πέρα από το κόστος της
απαραίτητης τηλεφωνικής σύνδεσης, αυτή η ανανέωση
είναι δωρεάν. Το COMmander Basic ήδη γνωρίζει τον
τηλεφωνικό αριθµό του server της Auerswald. Αν ο τηλε-
φωνικός αριθµός αλλάξει, µπορείτε να εισάγετε αυτήν την
αλλαγή στο πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.
Η ενηµέρωση µπορεί να ξεκινήσει και µε την βοήθεια
τηλεφωνικής συσκευής µε επιλογή ορισµένων ψηφίων
(βλ. κεφάλαιο Πραγµατοποίηση αυτόµατης Ανανέωσης/
Ενηµέρωσης του εσωτερικού Λογισµικού του PBX, σελίδα
Β-91 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη) ή µε πίεση ενός
πλήκτρου, αν το κάλυµµα είναι ακόµη ανοικτό. Πρέπει να
ξεκινάτε αυτήν την διαδικασία µόνο όταν το PBX βρίσκεται
σε αδράνεια (δηλαδή όχι κατά την λειτουργία του µε
κλήσεις), επειδή όλες οι κλήσεις θα διακοπούν αυτόµατα.
Η διαδικασία διαρκεί 5 λεπτά της ώρας. 

Για να ενεργοποιήσετε την ανανέωση, πιέζετε το πλήκτρο
ανανέωσης µέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά το LED
που βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο. Το LED συνεχίζει να
αναβοσβήνει σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας. 
Αν η αυτόµατη ανανέωση του λογισµικού του PBX είναι
επιτυχής, το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει ταχύτερα
µετά το τέλος της διαδικασίας (θετική επιβεβαίωση, διαρ-
κεί περίπου 60 δευετρόλεπτα). Αν είναι ανεπιτυχής, το
LED θα ανάβει συνεχόµενα (αρνητική επιβεβαίωση, διαρ-
κεί περίπου 60 δευετερόλεπτα) και πρέπει να ξαναξεκι-
νήσετε την διαδικασία ανανέωσης (δηλ. δεν ήταν δυνατή
η σύνδεση). 
Αν η διαδικασία διαρκέσει λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα
και πάρετε θετική επιβεβαίωση, το λογισµικό του PBX
ήταν ήδη ενηµερωµένο.

∆ηµιουργία εσωτερικού Σχεδίου Αριθµο-
δότησης µε πίεση ενός πλήκτρου 
Η εσωτερική, καθώς και η εξωτερική κατανοµή τηλεφω-
νικών αριθµών του COMmander Basic δηµιουργείται µε
το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. Οταν θέτετε σε λει-
τουργία για πρώτη φορά το COMmander Basic, προκει-
µένου να εκτελέσετε δοκιµή λειτουργίας µέσω εσωτερικής
κλήσεως πριν από την διαµόρφωση, δηµιουργείται από το
PBX ένα εσωτερικό σχέδιο αριθµοδότησης, που εξαρτά-
ται από το είδος των µονάδων που χρησιµοποιούνται.
Αυτή η εργοστασιακή ρύθµιση µπορεί αργότερα να απο-
κατασταθεί µε πίεση ενός πλήκτρου. (Προσοχή! Αν ήδη
έχετε αλλάξει κάποιες ρυθµίσεις, και αυτές θα αντικατα-
σταθούν από τις εργοστασιακές):
Πιέζετε το πλήκτρο ανανέωσης και το κρατάτε πιεσµένο.
Λίγο αργότερα πιέζετε επιπλέον και το πλήκτρο επανεκ-
κίνησης - το LED του καλύµµατος γίνεται κόκκινο. Κρατάτε
πιεσµένο το πλήκτρο ανανέωσης µέχρι το LED να γίνει
πορτοκαλί. Η αρχική επανεκκίνηση τελειώνει όταν το LED
γίνει πράσινο.
Οι αρχικές εργοστασιακές ρυθµίσεις (µαζί µε το εσωτερικό
σχέδιο αριθµοδότησης) περιγράφονται στο κεφάλαιο Οι
Εργοσασιακές Ρυθµίσεις , σελίδα Ι-41.

Σειριακή ∆ιεπαφή (V.24)
Η σειριακή διεπαφή του COMmander Basic µπορεί να
συνδεθεί µε την σειριακή διεαπφή ενός Η/Υ (COM 1 µέχρι
4) ή ενός εκτυπωτή. Στην κεντρική πλακέτα του COMman-
der Basic υπάρχουν δυο συνδέσεις “Σειριακή ∆ιαπαφή”: 
� Με την βοήθεια του αντίστοιχου καλωδίου, µπορεί να

πραγµατοποιηθεί σύνδεση µεταξύ του 3πολικού συν-
δέσµου στον βασικό controller του COMmander Basic
και της σειριακής διεπαφής του Η/Υ/ εκτυπωτή.

� Ο εσώκλειστος συνδετήρας της θήκης µπορεί να
τοποθετηθεί στο σασσί εγκατάστασης (κεφάλαιο Το-
ποθέτηση του Συνδετήρα της Θήκης του V.24, σελίδα
Ι-12) και να συνδεθεί µε τον 10πολικό σύνδεσµο στην
κεντρική πλακέτα του COMmander Basic. Το εσώ-
κλειστο καλώδιο σύνδεσης Η/Υ χρειάζεται για την σύν-
δεση του Η/Υ/ εκτυπωτή µε τον συνδετήρα της θήκης,
αν αυτό χρειάζεται.

Κάθε φορά, µπορεί να γίνει µόνο η µια προαίρεση σύνδε-
σης (βλ. κεφάλαιο Σύνδεση µε Υπολογιστή και Εγκατάστα-
ση Λογισµικού, σελίδα Ι-33).
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Περιγραφή της Μονάδας COMmander 4S0
Στην αρχική αγορά του COMmander Basic υπάρχει µια
µονάδα COMmander 4S0. Αυτή έχει 4 θύρες S0 που
µπορούν να εναλλάσσονται σαν εξωτερικές ή εσωτερι-
κές θύρες S0. Η µεταγωγή πραγµατοποιείται µε µια
πρόσθετη πλακέτα που λειτουργεί σαν συνδετήρας.
Στις αρχικές ρυθµίσεις οι θύρες S0 1 και 3 είναι ορισµέ-
νες ως εξωτερικές θύρες S0 και οι άλλες δυο ως εσωτε-
ρικές θύρες S0.

Η σύνδεση µε τις θύρες S0 είναι δυνατή µε την βοήθεια
σταθερής συρµάτωσης στους 4 συνδέσµους b2, b1, a1
και a2.
Εκτός από αυτό, έχετε ένα αρθρωτό βύσµα τύπου
western στις θύρες S0 1 και 3. Ανάλογα µε την χρήση
σαν εσωτερικής ή εξωτερικής θύρας S0, µπορείτε να
συνδέσετε απ’ευθείας στο COMmander Basic µια
συσκευή ISDN ή το NT.
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Εικ. 10: Μονάδα COMmander 4S0
� Σύνδεσµος (αποσπώµενος) της θύρας S0 1.

� Αρθρωτό βύσµα Western της θύρας S0 1.
� Σύνδεσµος (αποσπώµενος) της θύρας S0 2.
� Σύνδεσµος (αποσπώµενος) της θύρας S0 3.
� Αρθρωτό βύσµα Western της θύρας S0 3.
� Σύνδεσµος (αποσπώµενος) της θύρας S0 4.

� Πλακέτα εσωτερικής/εξωτερικής σύνδεσης θύρας S0 1.
� Πλακέτα εσωτερικής/εξωτερικής σύνδεσης θύρας S0 2.
� Πλακέτα εσωτερικής/εξωτερικής σύνδεσης θύρας S0 3.
� Πλακέτα εσωτερικής/εξωτερικής σύνδεσης θύρας S0 4.

� ∆ιακόπτης DIL για αντιστάσεις τερµατισµού θύρας S0 1.

� ∆ιακόπτης DIL για αντιστάσεις τερµατιµσού θύρας S0 2.
� ∆ιακόπτης DIL για αντιστάσεις τερµατιµσού θύρας S0 3.
� ∆ιακόπτης DIL για αντιστάσεις τερµατιµσού θύρας S0 4.
� Βύσµα για σύνδεση µε την κεντρική πλακέτα.
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Επιλογή εσωτερικής/ εξωτερικής θύρας S0 
Οταν αποφασίσετε ποια θύρα S0 θα είναι εσωτερική ή
εξωτερική, πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:
� Ακόµη και µετά την επέκταση µε πολλές µονάδες,

το COMmander Basic µπορεί να έχει κατά µέγιστο
4 εξωτερικές θύρες S0.

� Αν θέλετε να συνδέσετε το COMmander Basic µε τα
ΝΤ χωρίς προβλήµατα συρµάτωσης απλά µε καλώ-
διο βύσµατος western, θα πρέπει να επιλέξετε τις
θύρες S0 1 και 3 σαν εξωτερικές θύρες S0 (εργοστα-
σιακές ρυθµίσεις). Αυτές επιτρέπεουν την απ’ευθείας
σύνδεση µέσω αρθρωτού βύσµατος western.

Κάθε µια από τις θύρες S0 µπορεί να µεταχθεί από
εσωτερική σε εξωτερική αλλάζοντας την θέση των µι-
κρών πλακετών σύνδεσης στις λωρίδες σύνδεσης.
Πρέπει να προσέξετε την ονοµασία πάνω στην µονάδα
COMmander 4S0 και στις άσπρες ενδείξεις στις µικρές
πλακέτες σύνδεσης και να τις ρυθµίσετε ανάλογα
(σύγκριση των Εικ. 11 και Εικ. 12)

∆ιαµόρφωση εσωτερικής/ εξωτερικής 
θύρας S0 για την λειτουργία Τηλεφώνου 
ISDN Εκτακτης Ανάγκης
Το COMmander Autoswitch (κατασκευής Auerswald)
σε συνδυασµό µε µονάδα COMmander 4S0 επεκτείνει
το COMmander Basic για λειτουργία µε τηλέφωνο
ISDN έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση διακοπής
τροφοδοσίας. Αν αυτό το επιπλέον βύσµα συνδεθεί µε
µονάδα COMmander 4S0, ένα τηλέφωνο ISDN έκτακτης

ανάγκης (π.χ. το smar-tel-i της Auerswald) σε περίπτω-
ση διακοπής τροφοδοσίας, µετάγεται από την εσωτερική
θύρα S0 απ’ευθείας στην εξωτερική θύρα S0. Αυτό το
τηλέφωνο παραµένει έτοιµο για λειτουργία µε µεταγωγή
στην εξωτερική θύρα S0 και µπορεί να πραγµατοποιεί
εξωτερική κλήση. Παίρνει την τροφοδοσία έκτακτης
ανάγκης απ’ευθείας από το δηµόσιο Κέντρο. 
Προκειµένου να διαµορφώσετε αντίστοιχα τις θύρες S0,
βγάζετε τις µικρές πλακέτες σύνδεσης από τις λωρίδες
σύνδεσης δυο γειτονικών θυρών S0 (θύρες S0 1 και 2, θύ-
ρες S0 3 και 4) και τοποθετείτε το COMmander Autoswitch
σε αυτές τις λωρίδες σύνδεσης (βλ. Εικ. 13). Ετσι θα έχετε
µια εσωτερική και µια εξωτερική θύρα S0.
Αντίστοιχα, για να ρυθµίσετε την µονάδα έκτακτης ανά-
γκης, ενεργοποιείτε την εξουσιοδότηση λειτουργίας έ-
κτακτης ανάγκης σε µια συµβατή τηλεφωνική συσκευή
ISDN.

Εισάγετε στην τηλεφωνική συσκευή έναν εσωτερικό τη-
λεφωνικό αριθµό του COMmander Basic σαν 1ο MSN
(βλ. κεφάλαιο ∆ιαµόρφωση Συσκευών ISDN, σελίδα Ι-
28). Αν η τηλεφωνική συσκευή επιτρέπει και άλλες εισα-
γωγές MSN, µπορείτε να εισάγετε εξωτερικούς τηλεφω-
νικούς αριθµούς. Αυτοί µπορούν να κληθούν σε περί-
πτωση διακοπής της τροφοδοσίας. Για να γίνει αυτό
χρησιµοποιείτε τους εξωτερικούς τηλεφωνικούς αριθ-
µούς της σύνδεσης ISDN στην οποία είναι συνδεδεµένη
η τηλεφωνική συσκευή για την περίπτωση διακοπής της
τροφοδοσίας. Ο τρόπος πραγµατοποίησης αυτών των
ρυθµίσεων περιγράφεται στο βιβλίο οδηγιών της τηλε-
φωνικής σας συσκευής. 
Συνδέετε το τηλέφωνο ISDN που έχετε προετοιµάσει µε
τον τρόπο αυτό στην εσωτερική θύρα S0. Αν δεν υπάρχει
διακοπή της τροφοδοσίας, αυτό το τηλέφωνο θα λειτουρ-
γεί στην εσωτερική θύρα S0 του COMmander Basic όπως
και οι άλλες µονάδες που είναι συνδεδεµένες εκεί. 

☞ Αν, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας θα πρέπει
να λειτουργεί όχι µόνο µια τηλεφωνική συσκευή αλλά
ένα µεγάλο τµήµα του PBX, χρειάζεστε µονάδα αδιάλει-
πτης τροφοδοσίας, π.χ. την USV-300/-500 Sinus (κατα-
σκευής Auerswald).
Αν η εξωτερική θύρα S0 λειτουργεί σαν σύνδεση PTP, η
τηλεφωνική συσκευή που χρησιµοποιείται σαν συσκευή
έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι κατάλληλη για λει-

τουργία σε σύνδεση PTP και να µετάγεται στην λειτουρ-
γία αυτή. Μόνο µια τηλεφωνική συσκευή έκτακτης ανά-
γκης µπορεί να λειτουργεί σε µια εσωτερική θύρα S0. Σε
όλες τις άλλες κατάλληλες συσκευές η λειτουργία αυτή
θα πρέπει να απενεργοποιηθεί µε κάθε τρόπο.
Σε πλήρη επέκταση το COMmander Basic µπορεί να δε-
χτεί κατά µέγιστο 4 COMmander Autoswitch εξαιτίας του
περιορισµού των κατά µέγιστο 4 εξωτερικών θυρών S0.

S
0 - 1

S
0 - 2

intern <-> extern
U

m
schaltstecker

C
O

M
m

ander 4S
0

Εικ. 11: Θύρα S0 
εξωτερική

S
0 - 1

S
0 - 2

intern <-> extern

U
m

sc
ha

lts
te

ck
er

C
O

M
m

an
de

r 
4S

0

Εικ. 12: Θύρα S0 
εσωτερική

S
0 - 1

S
0 - 2

intern <-> extern

Autoswitch

S0

int ern

S0

ext ern
zur Klemmleiste

Εικ. 13: Το COMmander Autoswitch



Περιγραφή Μονάδων I-19

Μεταγωγή Αντιστάσεων Τερµατισµού 
Οι αντιστάσεις τερµατισµού για τις εσωτερικές και
εξωτερικές θύρες S0 µετάγονται σε λειτουργία ή εκτός
λειτουργίας µε την βοήθεια του διακόπτη DIL που
βρίσκεται στην πλακέτα. 
Αν η αντίστοιχη θύρα S0 του COMmander Basic βρί-
σκεται στην αρχή/ τέλος πολλών µονάδων ή αν υπάρ-
χει µόνο µια σύνδεση µεταξύ δυο µονάδων, θα πρέπει
να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες αντιστάσεις τερµατι-
σµού (βλ. Εικ. 14).
Πρόκειται για την περίπτωση, όπου π.χ. το COMman-
der Basic συνδέεται απ’ευθείας µε το NTBA σαν µια
συσκευή, πράγµα που συµβαίνει πάντοτε στην περί-
πτωση PTP. (Εξαίρεση: Υπάρχει ενδιάµεσα κουτί σύν-
δεσης ISDN µε ενσωµατωµένες τερµατικές αντιστάσεις).

Οι αντιστάσεις τερµατισµού πρέπει να ενεργοποιηθούν
(βλ. Εικ. 15) π.χ. αν βάλετε εσωτερική αρτηρία S0 προς
δυο κατευθύνσεις αρχίζοντας στην αντίστοιχη εσωτερι-
κή θύρα S0.
Θα πρέπει, επίσης, να απενεργοποιήσετε τις αντιστά-
σεις τερµατισµού, αν συνδέσατε εξωτερική αρτηρία S0
απ’ευθείας στο NT µε αντιστάσεις τερµατισµού στο τε-
λευταίο κουτί σύνδεσης, και αν συνδέσετε το COM-
mander Basic σε ένα από αυτά τα κουτιά σύνδεσης. 
Θα εξηγήσουµε πάλι τις διάφορες δυνατότητες στα ξε-
χωριστά κεφάλαια εγκατάστασης (βλ. κεφάλαιο Σύνδε-
ση Συσκευών ISDN µε την εσωτερική Θύρα S0, σελίδα
Ι-25 και κεφάλαιο Σύνδεση µε το ΝΤ, σελίδα Ι-37).

Σηµασία των Φωτοδιόδων (LED) 
Στα αρθρωτά βύσµατα western της θύρας S0 1 και 3
υπάρχουν τέσσερις φωτοδίοδοι (βλ. Εικ. 16). Οι φωτοδί-
οδοι δείχνουν την λειτουργία των διαφόρων θυρών S0.
Το LED φέγγει λίγο: κάποιο κανάλι B είναι κατειληµ-

µένο. 
Το LED φέγγει πολύ: και τα δυο κανάλια B είναι κατει-

ληµµένα. 

Το LED αναβοσβήνει: έχει γίνει λήψη µηνύµατος στο
κανάλι D. 

LED αναβοσβήνει µε 0,5 Hz:  είναι ενεργοποιηµένο το
          Επίπεδο 1.

ON

1 2

S
0 - 1 Εικ. 14: Ενεργοποιηµένες Aντιστάσεις Tερµατισµού (On)

ON

1 2

S
0 - 1

Εικ. 15: Απενεργοποιηµένες Αντιστάσεις Τερµατισµού (Off)

� 
 � �

Εικ. 16: Φωτοδίοδοι των S0
� LED της θύρας S0 1
� LED της θύρας S0 2
� LED της θύρας S0 3
� LED της θύρας S0 4
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Περιγραφή της Μονάδας COMmander 8a/b
Στην αρχική αγορά του COMmander Basic υπάρχει µια
µονάδα COMmander 8a/b. Περιέχει συνδέσµους για 8
αναλογικούς συνδροµητές. Εδώ µπορούν να συνδε-
θούν τηλεφωνικές συσκευές επιλογής µε παλµούς. ή
συσκευές διπλού τόνου πολλών συχνοτήτων, ασύρµα-
τα τηλέφωνα (DECT ή CT1+), fax, modem, αυτόµατοι
τηλεφωνητές κλπ. 

Οταν έχετε τηλεφωνική συσκευή που υποστηρίζει
CLIP στο αναλογικό T-Net, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
η µεταφορά αναλογικού τηλεφωνικού αριθµού στη
συνδροµητή σύνδεση. 
Επιπλέον, έχετε έναν σύνδεσµο για µονάδα απει-
κόνισης συστήµατος SD-420 (κατασκευής Auerswald).
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Εικ. 17: Μονάδα COMmander 8a/b 

� Σύνδεσµοι (αποσπώµενοι) για σύνδεση 4 αναλογικών 
τερµατικών συσκευών (ονοµάζονται Tn 1 µέχρι 4).

� Σύνδεσµοι (αποσπώµενοι) για σύνδεση 4 αναλογικών τερ-
µατικών συσκευών (ονοµάζονται Tn 5 µέχρι 8) και µονάδας 
απεικόνισης συστήµατος SD-420 (ονοµάζεται DIS).

� Βύσµα σύνδεσης µε την κεντρική πλακέτα.
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Περιγραφή της αναλογικής Μονάδας COMmander 2TSM (δεν περιλαµβάνεται)
Η αναλογική Μονάδα COMmander 2TSM δεν ανήκει στην
βασική σύνθεση του COMmander Basic. Είναι µια αναλο-
γική µονάδα πόρτας/ µεταγωγής/ µουσικής. Το COMman-
der Basic µπορεί να επεκταθεί µε κατά µέγιστο µια αναλο-
γική Μονάδα COMmander 2TSΜ. Με την αναλογική Μο-
νάδα COMmander 2TSM µπορείτε να συνδέσετε ή να ε-
λέγχετε δυο τερµατικά πόρτας, που το καθένα αποτελείται
από ένα σύστηµα πόρτας χωρίς την βοήθεια χεριών, µια
µονάδα ανοίγµατος πόρτας και δυο πλήκτρα πόρτας.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο κουδουνισµός πόρτας
προς όλους τους συνδροµητές, καθώς και συνοµιλία µε
την πόρτα και άνοιγµα της πόρτας. Είναι, ακόµη δυνατή η
σύνδεση εξωτερικού βοµβητή (δεύτερου κουδουνιού) για
επιπλέον σηµατοδοσία.
Η µονάδα, για να µπορεί να εκτελεί διαφορετικές εργασίες
µεταγωγής και ελέγχου, έχει συνολικά 6 ρελαί που πρέπει
να διαµορφωθούν αντίστοιχα µε τον συγκεκριµένο σκοπό.
Τέσσερα από αυτά τα ρελαί έχουν διαµορφωθεί εκ των
προτέρων για να ελέγχουν και τα δυο τερµατικά πόρτας.
Αν δεν έχετε να ελέγξετε τερµατικά πόρτας, αυτά τα ρελαί
µπορούν να διαµορφωθούν για άλλες χρήσεις.
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Εικ. 18: Αναλογική µονάδα πόρτας/ µεταγωγής/ 
µουσικής

� Σύνδεσµοι (αποσπώµενοι) για σύνδεση του τερµατικού 
πόρτας1:
– Είσοδος/ έξοδος τάσης NF για TGND (ονοµάζεται TNF1).
– Επαφή ρελαί Νo.1 για τροφοδοσία του συστήµατος πόρτας 

χωρίς χρήση χεριών (ονοµάζεται TS11, TS12).
– Επαφή ρελαί Νo.2 για τροφοδοσία µονάδας ανοίγµατος 

πόρτας χωρίς χρήση χεριών (ονοµάζονται ΤO11, TO12).
– Είσοδοι για σύνδεση των πλήκτρων πόρτας 1 και 2 

(µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν επαφή συναγερµού, 
ονοµάζονται KLIN1, KLIN2).

� 3πολικό βύσµα, ο µεσαίος ακροδέκτης έχει 12 V για 
χρήση στο τερµατικό πόρτας 1.

� Σύνδεσµοι (αποσπώµενοι) για σύνδεση του τερµατικού 
πόρτας2:
– Είσοδος/ έξοδος τάσης NF για TGND (ονοµάζεται TNF2).
– Επαφή ρελαί Νo.1 για τροφοδοσία του συστήµατος πόρτας 

χωρίς χρήση χεριών (ονοµάζεται TS21, TS22).
– Επαφή ρελαί Νo.2 για τροφοδοσία µονάδας ανοίγµατος 

πόρτας χωρίς χρήση χεριών (ονοµάζονται TO21, TO22).
– Είσοδοι για σύνδεση των πλήκτρων πόρτας 1 και 2 

(µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν επαφή συναγερµού, 
ονοµάζονται KLIN3, KLIN4).

�  3πολικό βύσµα, ο µεσαίος ακροδέκτης έχει 12 V για 
χρήση στο τερµατικό πόρτας 2.

� Σύνδεσµοι (αποσπώµενοι):
– Εξοδος της τάσης λειτουργίας 12 Volt.
– Εξοδος για σύνδεση δεύτερου κουδουνιού.
– Επαφή του ρελαί Νo. 6.
– Επαφή/ διακοπή επαφής του ρελαί Νo. 3.

� Θηλυκό βύσµα (mono) για σύνδεση συσκευής εξόδου 
µουσικής για είσοδο εξωτερικής Μουσικής σε Αναµονή.

� Μικροκεντρικός ρυθµιστής της έντασης της ηχογραφη-
µένης εξωτερικής Μουσικής σε Αναµονή.

� LED για ενδείξεις της κατάστασης on/off των ρελαί. 

� Βύσµα δύνδεσης µε την κεντρική πλακέτα.

� Θηλυκό βύσµα (έξοδος ανακοινώσεων) για σύνδεση 
µεγαφώνου. 



I-22 Περιγραφή της αναλογικής Μονάδας COMmander 2TSM (δεν περιλαµβάνεται)

Σε περίπτωση που δεν χρειάζονται όλες οι είσοδοι
πλήκτρων πόρτας για σύνδεση µε το τερµατικό πόρ-
τας, οι είσοδοι µπορούν να αναδιαµορφωθούν σε επα-
φές συναγερµού. Εναλλακτικά µε το υπάρχον θηλυκό
βύσµα Μουσικής σε Αναµονή, υπάρχει θηλυκό βύσµα
(mono) στην πλακέτα για είσοδο εξωτερικής Μουσικής
σε Αναµονή ή ανακοινώσεων κειµένου.
Η στάθµη του ηχογραφηµένου συστήµατος NF µπορεί
να ρυθµιστεί µε µικροµετρικό ρυθµιστή που βρίσκεται
στην πλακέτα.
Με αυτόν τον σύνδεσµο µπορεί να ηχογραφηθεί και
νέα Μουσική σε Αναµονή. 

Χρήσεις της Τροφοδοσίας 12 Volt
Η τάση λειτουργίας 12 volt που υπάρχει στην αναλογι-
κή Μονάδα COMmander 2TSM, περιορίζεται σε περί-
που 100 mA για κάθε τερµατικό πόρτας. Ετσι µπορεί
να χρησιµοποιηθεί, π.χ. για την τροφοδοσία των τερ-
µατικών συστηµάτων πόρτας (αν χρησιµοποιείτε το
TFS-2616 της Auerswald) ή των εισόδων πλήκτρων
πόρτας.
Αν η τάση αυτή χρησιµοποιηθεί για τροφοδοσία του
τερµατικού συστήµατος πόρτας, η µεταγωγή µπορεί να
γίνεται µε ένα βύσµα σύνδεσης µε την επαφή ρελαί
TS12 (ή TS22 για το τερµατικό πόρτας 2) (βλ. Εικ. 19).
Αν η τάση δεν χρησιµοποιηθεί για τροφοδοσία του τερ-
µατικού συστήµατος πόρτας, το βύσµα σύνδεσης πρέ-
πει να βγει ή να τοποθετηθεί, όπως φαίνεται στην Εικ.
20. 
Εναλλακτικά, µπορείτε να πάρετε την τάση 12 Volt από
τον σύνδεσµο “+12Volt”.

Ελεγχος Εντασης για την εξωτερική Μου-
σική σε Αναµονή 
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση της εξωτερικής
Μουσικής σε Αναµονή µε τον µικροµετρικό ρυθµιστή
που βρίσκεται δίπλα στο θηλυκό βύσµα.

Τα LED Κατάστασης
Οι έξη φωτοδίοδοι (Light-Emitting Diode) που βρίσκο-
νται στην πλακέτα της µονάδας δείχνουν την κατάστα-
ση ενεργοποίησης των 6 ρελαί.
LED φωτίζει: Το ρελαί λειτουργεί 
LED δεν φωτίζει: Το ρελαί δεν λειτουργεί 

+ 12V

KLIN2
KLIN1
TS12
TS11
TO

12
TO

11
TG

ND
TNF1

Tür  1

Εικ. 19: Η τάση λειτουργίας είναι διαθέσιµη
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TO
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ND
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Εικ. 20: Η τάση λειτουργίας δεν είναι
 διαθέσιµη



Σύνδεση Τηλεφωνικών Συσκευών και Μονάδας Απεικόνισης
Συστήµατος I-23

☞ Πρέπει να προσέχετε ώστε τα καλώδια των
αναλογικών τηλεφώνων και των τηλεφώνων ISDN
να βρίσκονται πάντοτε χωριστά.

Σύνδεση Αναλογικών Συσκευών 
Στην αρχική αγορά του COMmander Basic υπάρχει µια
µονάδα COMmander 8a/b. Στην µονάδα αυτή µπορείτε
να συνδέσετε οκτώ αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές,
fax κλπ. Η σύνδεση αυτών των συσκευών πραγµατο-
ποιείται µε πρίζες στους τοίχους, οι οποίες συνδέονται
µε τηλεπικοινωνιακά καλώδια (π.χ JYY 0,6 mm).
Χρειάζεστε ένα ζεύγος καλωδίων ανά συνδροµητή ή
ανά υποδοχή τοίχου. Αν χρησιµοποιείτε διάµετρο κα-
λωδίου 0,6 mm, οι γραµµές µπορούν να έχουν από-
σταση 800 µέτρων µεταξύ του COMmander Basic και
των υποδοχών τοίχου.
Για να αποφεύγετε παρεµβολές, πρέπει να απλώνετε
τα καλώδια προσεκτικά και να χρησιµοποιείτε καλώδια
συνεστραµµένου ζεύγους. Και πρέπει να αποφεύγετε
να απλώνετε παράλληλες γραµµές µεγαλύτερου µή-
κους και ιδιαίτερα κοντά σε καλώδια ηλεκτρικής τροφο-
δοσίας.

Οι υποδοχές των συνδροµητικών ζευγών έχουν τις
ονοµασίες Τn 1 µέχρι Tn 8. Η ονοµασία αυτή είναι τυ-
πωµένη εµπρός από την υποδοχή στην πλακέτα.
Οι οµάδες των υποδοχών µπορούν να αποσπαστούν
από την πλακέτα για να απλοποιηθεί η τοποθέτηση. Τα
καλώδια, χωρίς µόνωση στις άκρες, εισάγονται στα κα-
τάλληλα ανοίγµατα (βλ. Εικ. 22 στη σελίδα Ι-24) µέχρι
να φτάσετε στην σωστή θέση για καλή επαφή. Για να
βγάλετε πάλι ένα καλώδιο, πρέπει να ανοίξετε την υπο-
δοχή πιέζοντας το πορτοκαλί πλήκτρο που βρίσκεται
πάνω από το άνοιγµα µε ένα κατσαβίδι ή µε παρόµοιο
εργαλείο.
Συνδέετε κάθε ζευγάρι υποδοχής (π.χ. το Tn 1) µε τα
όρια a και b του συνδετήρα σε πρίζα τοίχου (βλ. Εικ.
21).
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Εικ. 21: Πρίζες τοίχου για αναλογικές 
τηλεφωνικές συσκευές
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Σύνδεση της Μονάδας Απεικόνισης Συστήµατος SD-420
Στην µονάδα COMmander 8a/b υπάρχει µια υποδοχή
ζεύγους σύνδεσης µε το όνοµα DIS για την σύνδεση
µονάδας απεικόνισης συστήµατος SD-420 (ειδική
κατασκευή της Auerswald).
Η µονάδα απεικόνισης συστήµατος µπορεί να συνδε-
θεί µε το COMmander Basic µόνο µε µια πρίζα τοίχου
TAE, παρόµοια µε τις πρίζες των άλλων αναλογικών

τηλεφωνικών συσκευών (βλ. κεφάλαιο Σύνδεση Ανα-
λογικών Συσκευών, σελίδα Ι-23). Το βύσµα σύνδεσης
της µονάδας απεικόνισης συστήµατος εισάγεται σε
συνδετήρα που είναι σηµειωµένος µε τον κωδικό F
(Εικ. 23).
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Εικ. 22: Συνδροµητικές υποδοχές
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Εικ. 23: Πρίζα τοίχου ΤΑΕ για την µονάδα  SD-420
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Σύνδεση Συσκευών ISDN µε την εσωτερική θύρα S0
Στην αρχική αγορά του COMmander Basic υπάρχει µια
µονάδα COMmander 4S0. Αυτή περιέχει 4 θύρες S0 που
µπορούν να συνδεθούν εναλλακτικά σαν εσωτερικές ή
εξωτερικές θύρες S0 (βλ. κεφάλαιο Επιλογή εσωτερικής/
εξωτερικής θύρας S0, σελίδα Ι-18).
Μια θύρα που έχει διαµορφωθεί σαν εσωτερική θύρα S0,
προσφέρει παρόµοια χαρακτηριστικά µε µια σύνδεση
ISDN γραµµής Κέντρου Point-to-Multipoint. Εδώ µπορείτε
να συνδέσετε µέχρι και οκτώ µονάδες ISDN, µε κατά µέ-
γιστο τέσσερις από αυτές χωρίς δική τους ηλεκτρική
τροφοδοσία (αυτό συµβαίνει στις περισσότερες τηλεφωνι-
κές συσκευές ISDN). Για να εξασφαλίζεται η σωστή λει-
τουργία, όλες οι συσκευές θα πρέπει να έχουν πιστοποί-
ηση Euro-ISDN.

Στις θύρες S0 1 µέχρι 4 η σύνδεση των συσκευών ISDN
στις πρίζες τοίχου ISDN πραγµατοποιείται στις τέσσερις
υποδοχές b2, b1, a1 και a2 (βλ. κεφάλαιο Τοποθέτηση
επιπλέον πριζών τοίχου ISDN, σελίδα Ι-26).
Αν χρησιµοποιήσετε τις θύρες S0 1 ή 3 σαν εσωτερικές
θύρες S0, έχετε την προαίρεση να χρησιµοποιήσετε και τα
υπάρχονται αρθρωτά βύσµατα western. Με αυτά θα έχετε
απ’ευθείας σύνδεση µεταξύ του COMmander Basic και
µιας συσκευής ISDN ή πολλαπλού βύσµατος ISDN. Το
καλώδιο σύνδεσης µιας συσκευής ISDN µπορεί να έχει
µέγιστο µήκος 10 m. Είναι εφοδιασµένο µε βύσµα western
το οποίο εισάγεται σε πρίζα τοίχου ISDN (αρθρωτή West-
ern RJ-45) όπως βλέπετε στην Εικ. 24. (Αν θέλετε να βγά-

λετε το βύσµα western από την πρίζα, πρέπει να πιέσετε
τον µοχλό και ταυτόχρονα να τραβήξετε προς τα έξω για
να βγεί). Στην περίπτωση συσκευών ISDN, που χρειάζο-
νται ηλεκτρική τροφοδοσία, θα πρέπει να τις συνδέσετε µε
τροφοδοσία 230 V.
Στη συνέχεια πρέπει να διαµορφωθούν όλες οι συ-
σκευές ISDN. (βλ. κεφάλαιο ∆ιαµόρφωση Συσκευών
ISDN, σελίδα Ι-28).

Συκευή ISDN συνδεδεµένη απ’ευθείας µε το 
COMmander Basic
Αν θέλετε να συνδέσετε µόνο µια συσκευή ISDN στην
εσωτερική θύρα S0, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το αρ-
θρωτο βύσµα western που βρίσκεται στην πλακέτα, µε
την προϋπόθεση ότι είναι η θύρα S0 1 ή 3. Το καλώδιο
σύνδεσης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 10 m. 

Πολλές συσκευές ISDN συνδεδεµένες µε 
ένα πολλαπλό βύσµα ISDN 
Το αρθρωτό βύσµα western που υπάρχει για τις θύρες S0
1 και 3 στην πλακέτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για
την σύνδεση πολλαπλού βύσµατος ΙSDN. Χρησιµοποιείτε
αυτήν την προαίρεση µόνο στην περίπτωση όπου όλες οι
συσκευές ISDN που πρόκειται να συνδεθούν στην
αντίστοιχη εσωτερική θύρα S0 λειτουργούν κοντά στο
COMmander Basic και όπου θέλετε αυτό να γίνει, χωρίς
τοποθέτηση πριζών τοίχου ISDN. Οι ειδικοί προµηθευτές
διαθέτουν το πολλαπλό βύσµα ISDN για αυτό το είδος
σύνδεσης (κατασκευής Auerswald). Τα καλώδια σύνδε-
σης των συσκευών ISDN και το καλώδιο σύνδεσης µεταξύ
του COMmander Basic και της πολλαπλής πρίζας ISDN
µπορούν να έχουν µέγιστο µήκος 10 m. Για την αντίστοιχη
θύρα S0 θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η αντίσταση τερµατι-
σµού που βρίσκεται επάνω στην πλακέτα (βλ. Εικ. 25).

Εικ. 24: Σύνδεση

Εικ. 25: Πολλαπλό βύσµα ISDN
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Τοποθέτηση επιπλέον Πριζών Τοίχου ISDN
Αν οι συσκευές ISDN δεν πρόκειται να λειτουργήσουν
κοντά στο COMmander Basic, θα πρέπει να συνδε-
θούν µε σταθερές πρίζες τοίχου ISDN. Στην περίπτω-
ση αυτή οι πρίζες τοίχου έχουν συνδεδεµένο καλώδιο
και συνδέονται παράλληλα µε την εσωτερική θύρα S0
(εσωτερική αρτηρία S0). Η αρτηρία S0 αποτελείται από
δώδεκα αρθρωτές πρίζες τοίχου western συνδεδε-
µένες παράλληλα. Ισχύει, όµως, ο περιορισµός ότι ένα
µέγιστο οκτώ συσκευών ISDN ή τεσσάρων συσκευών
που δεν έχουν δική τους ηλεκτρική τροφοδοσία, θα
συνδέονται όπως στο ΝΤ (σύνδεση Point-to-Multi-
point). Η σύνδεση της εσωτερικής αρτηρίας µε την µο-
νάδα COMmander 4S0 πραγµατοποιείται στις τέσσε-
ρις υποδοχές b2, b1, a1 και a2. Αυτή η ονοµασία των
υποδοχών είναι τυπωµένη στην πίσω πλευρά των
υποδοχών στην πλακέτα. Οι οµάδες των υποδοχών
µπορούν να αποσπαστούν από την πλακέτα για να α-
πλοποιηθεί η τοποθέτηση. Τα καλώδια, χωρίς µόνωση
στις άκρες, εισάγονται στα κατάλληλα ανοίγµατα (βλ.
Εικ. 26) µέχρι να φτάσετε στη σωστή θέση για καλή
επαφή. Για να βγάλετε πάλι ένα καλώδιο, πρέπει να α-
νοίξετε την υποδοχή, πιέζοντας το πορτοκαλί πλήκτρο
που βρίσκεται πάνω από το άνοιγµα µε ένα κατσαβίδι
ή µε παρόµοιο εργαλείο. Κανονικά, στην τοποθέτηση
καλωδίων χρησιµοποιείτε καλώδιο συνεστραµµένου
ζεύγους χωρίς θωράκιση (J-YY 2x2x0,6 St III Bd). Σε
ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. κοντά σε ισχυρό ραδιο-
φωνικό/ τηλεοπτικό σταθµό ή κοντά σε ηλεκτρικά κα-
λώδια υψηλών τάσεων) πρέπει να χρησιµοποιήσετε
καλώδιο συνεστραµµένου ζεύγους µε θωράκιση. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να είναι καλώδιο συνεστραµ-
µένου ζεύγους µε τις θέσεις των τεσσάρων συρµάτων,
όπως φαίνεται στην Εικ. 27. Εδώ και τα δυο σύρµατα
αποστολής πληροφοριών (a1 και b1) καθώς και τα δυο
σύρµατα λήψης πληροφοριών (a2 και b2) βρίσκονται
απέναντι µεταξύ τους. Αυτή η διαµόρφωση στο καλώ-
διο βοηθά αισθητά στην αντιστάθµιση των παρεµ-
βολών. 

Αν χρησιµοποιείτε αρθρωτές πρίζες τοίχου western µε
ονοµασίες 1a, 1b, 2a και 2b, συνδέετε την υποδοχή b2
της µονάδας COMmander 4S0 µε την υποδοχή 2b της
πρώτης πρίζας τοίχου, την b1 µε την 1b κ.ο.κ. (βλ. Εικ.
28). Τότε οι υποδοχές της πρώτης πρίζας τοίχου θα
συνδέονται µε την αντίστοιχη υποδοχή µε την ίδια ονο-
µασία της δεύτερης πρίζας τοίχου.
Στην τελευταία πρίζα τοίχου πρέπει να τοποθετηθεί
ανά µια αντίσταση 100 Ω (ισχύος τουλάχιστον 0,25 W)
µεταξύ των υποδοχών 1a και 1b καθώς και των 2a και
2b. Αυτές οι επονοµαζόµενες αντιστάσεις τερµατισµού
προλαµβάνουν ανεπιθύµητες ηλεκτρικές ανακλάσεις.
Αν χρησιµοποιείτε βύσµα τοίχου RJ45, θα χρησιµο-
ποιείτε µόνο τις τέσσερις µεσαίες υποδοχές που έχουν
τους αριθµούς 3, 4, 5, 6, αντί και τις οκτώ υπάρχουσες
υποδοχές. Ο τρόπος σύνδεσης µε το COMman-
der Basic φαίνεται στην Εικ. 29 στη σελίδα Ι-27.
Στην αγορά υπάρχουν πολλά είδη πριζών τοίχου. Ονο-
µάζονται IAE (ISDN-Anschluss-Einheit), UAE (Univer-
sal-Anschluss-Einheit), RJ-45, αρθρωτές Western,
πρίζες τοίχου µε ενσωµατωµένες αντιστάσεις τερµατι-
σµού, καθώς και θωρακισµένες πρίζες τοίχου.
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Για να κάνετε την διάταξη όσο το δυνατό απλούστερη,
προσέχετε τα παρακάτω σηµεία: Για µια θύρα S0 χρη-
σιµοποιείτε πρίζες τοίχου µόνο ενός τύπου και πριν
από την τοποθέτηση τις ελέγχετε. Η ονοµασία των
ακροδεκτών µπορεί να είναι διαφορετική σε σύγκριση
µε τα συνηθισµένα, ή οι αντιστάσεις τερµατισµού µπο-
ρεί να είναι ενσωµατωµένες στις πρίζες τοίχου ISDN. 
Το µέγιστο µήκος όλων των συρµάτων της αρτηρίας
πρέπει να είναι µεταξύ 100 m και 200 m. Επειδή σε
κάθε θέση σύνδεσης (πρίζες τοίχου ISDN) υπάρχουν
ανακλάσεις, πρέπει να υπακούεται το µέγιστο πλήθος
θέσεων υποδοχών (12). Τα παραπάνω, η ποιότητα
του καλωδίου και η κατάλληλη ρύθµιση των αντιστά-
σεων τερµατισµού, αποτελούν βασικό παράγοντα για
τη σωστή λειτουργία της αρτηρίας S0.
Στο COMmander Basic µπορείτε να τοποθετήσετε την
αρτηρία S0 προς µια ή προς δυο κατευθύνσεις (διαιρε-
µένη αρτηρία).
Οταν τοποθετείτε την αρτηρία S0 προς µια κατεύθυν-
ση, οι αντιστάσεις τερµατισµού πρέπει να συνδεθούν
στην τελευταία ISDN πρίζα τοίχου. Στο άλλο άκρο της
αρτηρίας, οι αντιστάσεις τερµατισµού του COMmander
Basic ενεργοποιούνται µε την βοήθεια διακοπτών DIL
που βρίσκονται στην µονάδα COMmander 4S0 (βλ.
Εικ. 31).
Αν τοποθετήσετε την αρτηρία S0 προς δυο κατευθύν-
σεις, οι αντιστάσεις τερµατισµού της µονάδας COM-
mander 4S0 απενεργοποιούνται µε τους διακόπτες
DIL. Αντίθετα πρέπει να τοποθετήσετε τις απαραίτητες
αντιστάσεις τερµατισµού και στα δυο άκρα της αρτη-
ρίας, δηλαδή στις τελευταίες πρίζες τοίχου (βλ. Εικ. 32
στη σελίδα Ι-28). Στην περίπτωση αυτή, το µέγιστο

µήκος της αρτηρίας S0 και το µέγιστο πλήθος των πρι-
ζών τοίχου ISDN θα είναι το άθροισµα των αντίστοιχων
των δυο τµηµάτων.
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Εικ. 29: Σύνδεση υποδοχών βύσµατος RJ45
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Εικ. 30: ∆ιάταξη της αρθρωτής πρίζας western

Εικ. 31: Εσωτερική αρτηρία S0 προς µια κατεύθυνση
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☞ Μπορείτε να τοποθετήσετε την αρτηρία S0, µε αρχή
το COMmander Basic, προς δυο κατευθύνσεις.
∆ιάταξη τύπου αστέρα δεν επιτρέπεται.

∆ιαµόρφωση Συσκευών ISDN
Θα πρέπει να πληροφορήσετε κάθε τηλεφωνική συσκε-
υή συστήµατος κατασκευής Auerswald και κάθε συ-
σκευή ISDN (τηλεφωνικές συσκευές Euro-ISDN, ISDN
FAX, ISDN PC controllers κτλ.), σχετικά µε τον τηλεφω-
νικό αριθµό στον οποίο θα απαντά. Για αυτό εισάγετε
στην συσκευή τους τηλεφωνικούς αριθµούς σαν MSN
(τουλάχιστον ένας τηλεφωνικός αριθµός θα πρέπει να
εισαχθεί σαν 1ος MSN). Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται
αυτό υπάρχει στα βιβλία οδηγιών των αντίστοιχων συ-
σκευών. 
Εξαιτίας του ελεύθερου σχεδίου αριθµοδότησης, µόνο
µετά το τέλος της διαµόρφωσης είναι φανερό ποιός
εσωτερικός τηλεφωνικός αριθµός θα υπάρχει στην αντί-
στοιχη εσωτερική θύρα S0. Αν ωστόσο, θέλετε να εισά-
γετε τηλεφωνικούς αριθµούς σε ένα ζευγάρι τηλεφωνι-
κών αριθµών για να κάνετε εσωτερικές δοκιµές κλήσεων
πριν ξεκινήσετε την διαµόρφωση, απλά µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το εσωτερικό σχέδιο αριθµοδότησης
που δηµιουργείται, αν πιέσετε ένα πλήκτρο (βλ. ∆ηµι-
ουργία εσωτερικού Σχεδίου Αριθµοδότησης µε πίεση
ενός πλήκτρου, σελίδα Ι-16).
Τότε, αν χρησιµοποιήσετε την µονάδα COMmander 4S0
θα ενεργοποιηθεί το παρακάτω εσωτερικό σχέδιο αριθ-
µοδότησης: 
Αν η µονάδα COMmander 4S0 βρίσκεται στην υποδοχή
Α, στην θύρα S0 1 είναι ενεργοί οι αριθµοί 11 και 12
(µόλις γίνει εσωτερική θύρα S0). Τότε η θύρα S0 2 θα

έχει τους τηλεφωνικούς αριθµούς 13 και 14, η θύρα S0
3 θα έχει τους τηλεφωνικούς αριθµούς 15 και 16, και η
θύρα S0 4 θα έχει τους αριθµούς 17 και 18.
Αν η µονάδα COMmander 4S0 βρίσκεται στην υποδοχή
Β, στην θύρα S0 1 είναι ενεργοί οι αριθµοί 21 και 22, κλπ.
Αν η µονάδα COMmander 4S0 βρίσκεται στην υποδοχή
C, στην θύρα S01 είναι ενεργοί οι αριθµοί 31 και 32, κλπ.
Αν η µονάδα COMmander 4S0 βρίσκεται στην υποδοχή
D, στην θύρα S01 είναι ενεργοί οι αριθµοί 41 και 42, κλπ.
Πρέπει να χρησιµοποιείτε κάθε έναν από αυτούς τους
τηλεφωνικούς αριθµούς µόνο µια φορά. Αν κάποιος α-
ριθµός δοθεί δυο φορές, δεν θα µπορεί να εξασφαλιστεί
η σωστή λειτουργία.
Κανονικά, κάποιος συνδροµητής ISDN είναι σταθερός
στην εσωτερική αρτηρία για την οποία έχει διαµορ-
φωθεί. Αλλά, αν στο πρόγραµµα διαµόρφωσης δώσετε
ότι οι συνδροµητές ISDN µπορούν να µετακινούνται
από θύρα σε θύρα, όλες οι συσκευές ISDN θα επιτρέ-
πεται να συνδέονται σε οποιαδήποτε άλλη εσωτερική
θύρα S0. Το COMmander Basic αναγνωρίζει πάλι τον
συνδροµητή και τον εγγράφει στην άλλη πρίζα τοίχου
ISDN. Και στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να ξεπερά-
σετε το µέγιστο πλήθος συσκευών ISDN σε µια εσωτε-
ρική θύρα S0.

Εικ. 32: Εσωτερική αρτηρία S0 προς δυο κατευθύνσεις
 (διαιρεµένη αρτηρία)
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CONNECTION OF DOOR TERMINALS AND EXTERNAL MUSIC ON HOLD

☞ Η αναλογική µονάδα COMmander 2TSM δεν περιλαµ-
βάνεται στην αρχική αγορά του COMmander Basic. 

Στο κεφάλαιο ∆ιαµόρφωση της αναλογικής Μονάδας
COMmander 2TSM, σελίδα Ι-51, περιγράφονται λε-
πτοµερέστερα οι προαιρέσεις διαµόρφωσης.

Σύνδεση Τερµατικού Πόρτας για Συνοµιλία µε την Πόρτα και άνοιγµα της Πόρτας 
µε την βοήθεια Τηλεφωνικής Συσκευής 

Η αναλογική µονάδα COMmander 2TSM επιτρέπει την
σύνδεση και τον έλεγχο δυο τερµατικών πόρτας, που το
καθένα αποτελείται από ένα σύστηµα πόρτας χωρίς την
βοήθεια χεριών (π.χ. το TFS-2616 της Auerswald), έναν
µηχανισµό ανοίγµατος πόρτας. Αυτά επιτρέπουν την ση-
µατοδοσία του κουδουνισµού πόρτας σε όλους τους εσω-
τερικούς συνδροµητές. Ολοι οι εσωτερικοί συνδροµητές
µπορούν να καλούν την πόρτα και να την ανοίγουν.
Αν θέλετε να συνδέσετε τερµατικά συστήµατα πόρτας άλ-
λων κατασκευαστών, αντί για το TFS-2616 της Auer-
swald, η µετάδοση οµιλίας αυτών των συστηµάτων θα
πρέπει να λειτουργεί µε δισύρµατη τεχνική, σύµφωνα µε
την προδιαγραφή FTZ-123-D12-0 (µια γραµµή σήµατος
και µια σύνδεση γείωσης).
Αν, όµως, το σύστηµα τερµατικού πόρτας που θα συνδέ-
σετε λειτουργεί µε τετρασύρµατη τεχνική (δυο σύρµατα
ανά κατεύθυνση κλήσεως), θα πρέπει να διασυνδέσετε
µετατροπές (π.χ. τον TSA-500 της Auerswald) για σύνδε-
ση από δυο, σε τέσσερα σύρµατα.
Μπορείτε να πάρετε διαγράµµατα συρµάτωσης για την
σύνδεση διαφορετικών συστηµάτων τερµατικών πόρτας
µε το COMmander Basic, από το fax της Auerswald ή από
την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Σύνδεση Τερµατικού Συστήµατος Πόρτας 
Για την µεταγωγή της τάσης λειτουργίας τερµατικού συ-
στήµατος πόρτας TFS-2616 χρειαζόσαστε το 1ο ρελαί µε
το όνοµα υποδοχής TS11/TS12 (Εικ. 33) για το πρώτο
τερµατικό πόρτας. 
Στην αναλογική µονάδα COMmander 2TSM υπάρχει, επί-
σης, στη διάθεσή σας και τάση λειτουργίας 12 volt. Αυτή
πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή TS12 µε το βύσµα σύν-
δεσης. Η µετάδοση οµιλίας αποκαθίσταται µε την βοήθεια
δισύρµατης σύνδεσης στα TNF1 και TGND.

Σύνδεση πλήκτρου Πόρτας 
Αν στην οικοδοµή υπάρχει ήδη συρµάτωση µε µετασχη-
µατιστή κουδουνιού και κουδούνι πόρτας, οι είσοδοι πλήκ-
τρου πόρτας του COMmander Basic µπορούν να ενσω-
µατωθούν στην συρµάτωση, όπως φαίνεται στην Εικ. 34.
Για τον λόγο αυτό, ο υπάρχων µετασχηµατιστής θα πρέ-
πει να δίνει έξοδο 5-15 VAC/DC. 

☞ Μόνο η χρήση του TFS-2616 στην αντίστοιχη θήκη εγ-
γυάται άριστη προσαρµογή σε αυτό το σύστηµα
πόρτας. Το TFS-2616, αν τοποθετηθεί σε άλλες θήκες,
ίσως παράγει αναδράσεις, σφυρίγµατα ή χαµηλότερη
έντα-ση ήχου, επειδή οι ακουστικές συνθήκες του
TFS-2616 ίσως αλλάξουν έντονα, εξαιτίας διαφορετι-

κού σχήµατος και µεγέθους θήκης. Ο ακουστικός συ-
ντονισµός µέσα στην θήκη έχουν τεράστια επίδραση
στην συµπεριφορά έντασης ήχου και ανάδρασης.

Mmander  2TSM  analog - Modul

M
us

ik 
  e

xt
 .

1V
ef

f  
25

kO
hm

+ 
12

V
+ 

12
V

KLIN2
KLIN1
TS12
TS11
TO12
TO11
TGND
TNF1

KLIN4
KLIN3
TS22
TS21
TO22
TO21
TGND
TNF2

Rel3  com
Rel3  no
Rel3  nc
Rel6  com
Rel6  no
Zweitkl.
GND
+12Volt

An
sa

ge
au

sg
an

g
60

0 
O

hm
  1

Ve
ff

Tü
r  

1
Tü

r  
2

Müller

Schulze
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I-30 Σύνδεση δεύτερου Κουδουνιού

Αν δεν υπάρχει µετασχηµατιστής κουδουνιού, η τάση λει-
τουργίας 12 Volt του COMmander Basic µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί από πλήκτρο πόρτας για σκανδαλισµό των
εισόδων πλήκτρου πόρτας (Εικ. 35). Αν οι είσοδοι πλήκ-
τρου πόρτας έχουν διαµορφωθεί πάλι µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset, αντί για την έξοδο 12 Volt µπορεί
να συνδεθεί GND (γείωση). 

Σύνδεση Μηχανισµού Ανοίγµατος Πόρτας 
Για την µεταγωγή του µηχανισµού ανοίγµατος πόρτας για
το πρώτο τερµατικό πόρτας χρειάζεστε το 2ο ρελαί µε το
όνοµα υποδοχής TO11/TO12 (Εικ. 36).
Επειδή από το COMmander Basic, δεν παρέχεται η απα-
ραίτητη τάση τροφοδοσίας, χρειάζεται η χρήση εξωτερι-
κού µετασχηµατιστή. Πρέπει να προσέχετε την µέγιστη
βαθµονόµηση των επαφών του ρελαί (50 V/1 A).

Σύνδεση δεύτερου Κουδουνιού 
Αν ο πελάτης θέλει να ακούσει τον κουδουνισµό σε µέρη
όπου δεν µπορεί να ακούσει την τηλεφωνική συσκευή
του, µπορείτε να συνδέσετε δεύτερο κουδούνι, όπως φαί-
νεται στην Εικ. 37.
Οι προδιαγραφές του δεύτερου κουδουνιού αναφέρονται
στο κεφάλαιο Τεχνικά Στοιχεία της αναλογικής Μονάδας
COMmander 2TSM, σελίδα Ι-66. ∆εν είναι δυνατή η σύν-
δεση ενός απλού κουδουνιού πόρτας. 
Η διαµόρφωση του δεύτερου κουδουνιού θα γίνει µε το
πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. Στην αρχική αγορά
το δεύτερο κουδούνι δεν λειτουργεί.

Σύνδεση Συστήµατος Συναγερµού
Αν δεν χρειάζεστε όλες τις εισόδους πλήκτρου πόρτας για
τον κουδουνισµό πόρτας, µπορείτε να τις χρησιµοποιή-
σετε σαν εισόδους συναγερµού. Για να πάρετε µια είσοδο
συναγερµού, θα πρέπει να διαµορφώσετε πάλι την είσοδο
πλήκτρου πόρτας µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. 
Οπως φαίνεται στην Εικ. 38, µε µια έξοδο ένδειξης συνα-
γερµού µπορεί να συνδεθεί µια είσοδος συναγερµού. Πε-
ρισσότερες λεπτοµέρειες υπάρχουν στο κεφάλαιο Τεχνικά
Στοιχεία της αναλογικής Μονάδας COMmander 2TSM,
σελίδα Ι-66.
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Εικ. 37: ∆εύτερο Κουδούνι
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Εικ. 38: Συναγερµός
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Σύνδεση εξωτερικών Συσκευών µε τα ρελαί Μεταγωγής 
Στις εργοστασιακές ρυθµίσεις τα διαθέσιµα ρελαί έχουν
διαµορφωθεί για λειτουργίες πόρτας. Με το COMset εί-
ναι δυνατές οι αλλαγές. Στους παρακάτω πίνακες φαί-
νονται ποιές προαιρέσεις διαµόρφωσης υπάρχουν στο
COMmander Basic ή ποιοί τρόποι λειτουργίας είναι δυ-

νατό να επιλεγούν για τα ρελαί. Στο κεφάλαιο ∆ιαµόρ-
φωση της αναλογικής Μονάδας COMmander 2TSM,
σελίδα Ι-51, υπάρχει λεπτοµερέστερη περιγραφή των
προαιρέσεων διαµόρφωσης.

Αριθ. ρελαί Λειτουργία: Λειτουργία Πόρτας 

1/4 Οµιλία µε την πόρτα όταν σηκώνετε το ακουστικό. 

2/5 Ανοιγµα πόρτας για 1-99 δευτερόλεπτα µετά την επιλογή ενός αριθµού κατά την διάρκεια οµιλίας µε την πόρτα.

3/6 Ταυτόχρονη µεταγωγή, π.χ. σε φως πόρτας για 1-99 δευτερόλεπτα.

 Αριθ.ρελαί Λειτουργία: Λειτουργία Συναγερµού

No. 1/3/4/6 Λειτουργία, π.χ. σειρήνας για 1-99 δευτερόλεπτα, όταν ενεργοποιείται επαφή συναγερµού

No. 2/5 Λειτουργία, π.χ. φωτεινής σηµατοδοσίας 1-99 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται επαφή συναγερµού

Αριθ. ρελαί Λειτουργία: Λειτουργία Μουσικής

1/2/3/4/5/6 Λειτουργία, π.χ. CD player για 1-99 δευτερόλεπτα, µόλις χρειαστεί η Μουσική σε Αναµονή (κατά την 
διάρκεια µεταφοράς, Αναζήτησης κλπ.) (Εικ. 40 στη σελίδα Ι-32)

Relay no. Λειτουργία: Ρελαί Γενικής Χρήσεως

1/2/3/4/5/6 Λειτουργία, π.χ. µηχανήµατος fax µε διαφορετικούς τρόπους που µπορούν να συνδυαστούν (Εικ. 39):
1. Λειτουργία κατά την διάρκεια της 1ης µέχρι 6ης διαµόρφωσης του PBX (κατά την ηµέρα, την νύχτα, 
διάλειµµα για φαγητό κλπ.)
2. Αποµακρυσµένη µεταγωγή για εσωτερική τηλεφωνική συσκευή 
3. Αποµακρυσµένη µεταγωγή από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή 
4. Ταυτόχρονη λειτουργία µε το δεύτερο κουδούνι
5. Λειτουργία για 1-99 δευτερόλεπτα µόλις ορισµένος εσωτερικός συνδροµητής του COMmander 
Βasic (ρελαί Η/Υ)
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Εικ. 39: Λειτουργία Μηχανήµατος fax µέσω του NR-2000



I-32 Σύνδεση Συσκευής εισόδου για εξωτερική Μουσική σε Αναµονή

Τα ρελαί Νο.1, 4 και 6 προσφέρουν το καθένα αποκα-
τάσταση επαφής, τα ρελαί Νο. 2 και 5 αποκατάσταση
ε-παφής µε κύκλωµα προστασίας (100 nF, 220 Ω), και
το ρελαί Νο. 3 αποκατάσταση και διακοπή επαφής.
Το COMmander Basic δεν προσφέρει τάση τροφοδο-
σίας στις υποδοχές, πράγµα που σηµαίνει ότι η ηλεκ-
τρική τροφοδοσία των συνδεόµενων µονάδων πρέπει
να γίνει από εξωτερικές τάσεις.

Πρέπει να προσέξετε την µέγιστη βαθµονόµηση των
επαφών των ρελαί (50 V/1 A), που σε καµία περίπτω-
ση δεν είναι κατάλληλες για συσκευές που λειτουργούν
µε τάση δικτύου. Εξαιτίας αυτού, χρειάζεται διασύνδε-
ση ρελαί δικτύου, όπως του NR-2000 (κατασκευής
Auerswald) (Εικ. 39 στη σελίδα Ι-31 και Εικ. 40).

Σύνδεση Συσκευής εισόδου για εξωτερική Μουσική σε Αναµονή 
Εναλλακτικά τη εσωτερικής Μουσικής σε Αναµονή
µπορείτε να συνδέσετε µια εξωτερική µουσική συσκευή
(π.χ. CD player) µε τον συνδετήρα Cinch (που έχει έν-
δειξη “ext music”) στην αναλογική µονάδα COMman-
der 2TSM. Αν χρειάζεται, µπορείτε να ενεργοποιείτε/
απενεργοποιείτε την εξωτερική πηγή µουσικής µε την
λειτουρία ρελαί του COMmander Basic. (Εικ. 40).
Μια άλλη προαίρεση είναι η σύνδεση µνήµης ψηφιακής
µουσικής και οµιλίας (π.χ. της DAR-4000 της Auer-
swald) που παίζει συνεχώς µουσική ή κάποια οµιλία.

Η ρύθµιση έντασης της εξωτερικής Μουσικής σε Ανα-
µονή πραγµατοποιείται µε την βοήθεια του µικροµετρι-
κού ρυθµιστή που βρίσκεται στην µονάδα δίπλα στον
συνδετήρα Cinch (µε την ένδειξη “Lautstärke Musik”,
βλ. Εικ. 18 στη σελίδα Ι-21).
Αν θέλετε να συνδέσετε την DAR-4000 µε την εξωτερι-
κή σύνδεση µουσικής, χρησιµοποιείτε το καλώδιο που
ακολουθεί την DAR-4000.
Με την είσοδο αυτή, µπορείτε να ηχογραφήσετε και
µουσική που θα αποµνηµονευτεί σαν νέα εσωτερική
Μουσική σε Αναµονή στο COMmander Basic.

☞ Αν χρησιµοποιείτε εξωτερική Μουσική σε Αναµο-
νή, πρέπει να προσέξετε τα δικαιώµατα Copyright
για ορισµένες µουσικές. Πρέπει να επικοινωνήσετε
µε τους αντίστοιχους κατόχους δικαιωµάτων Cop-
yright ή µε τους µουσικούς εκπροσώπους.
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Εικ. 40: Μεταγωγή Μουσικής σε Αναµονή µέσω του NR-2000
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COMPUTER CONNECTION AND SOFTWARE INSTALLATION

Τµήµα του προϊόντος είναι ένα CD-ROM µε διάφορα προ-
γράµµατα Η/Υ για χρήση µε το COMmander Basic.
Το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset χρειάζεται σε κάθε
περίπτωση ρύθµιση του COMmander Basic για την σύν-
δεση ISDN και για να εισάγετε τις απαιτήσεις της εγκατά-
στασης του πελάτη.
Με το πρόγραµµα COMtools µπορούν να λειτουργήσουν
διάφορα προγράµµατα Η/Υ. Τα προγράµµατα µπορούν
να τροποποιήσουν χρόνους αφύπνισης, λογαριασµούς
ορίου κόστους, αριθµούς επιλογής Σύντοµου Κώδικα, ει-
δικούς αριθµούς και την Μουσική σε Αναµονή.

Το πρόγραµµα για Η/Υ COMlist σας δίνει την δυνατότητα
δειχείρισης και ανάλυσης των στοιχείων στην µνήµη πλη-
ροφοριών κλήσεων του COMmander Basic.
Το πρόγραµµα για Η/Υ Soft-LCR διαχειρίζεται τα στοιχεία
της χειροκίνητης και της αυτόµατης Οδευσης Ελάχιστου
Κόστους.
Για να χρησιµοποιήσετε το συνοδευτικό λογισµικό Η/Υ, θα
πρέπει να αποκαταστήσετε µια σύνδεση µεταξύ του Η/Υ
και του COMmander Basic και να εγκαταστήσετε το λογι-
σµικό στον Η/Υ σας.

Σύνδεση µε Υπολογιστή/ Εκτυπωτή
Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν δυο ξεχωριστές προαιρέ-
σεις: Ο Η/Υ σας συνδέεται απ’ευθείας µέσω σειριακής θύ-
ρας µε το COMmander Basic ή στον Η/Υ σας γίνεται εγκα-
τάσταση ενός ISDN PC-controller µε λογισµικό οδήγησης
CAPI 2.0. Αυτός ο ISDN PC-controller συνδέεται µε την
εσωτερική αρτηρία ISDN του COMmander Basic. Ανάλο-
γα µε την προαίρεση σύνδεσης του Η/Υ σας, πρέπει να
προσέξετε τα παρακάτω:
� Ο Η/Υ σας συνδέεται µε το COMmander Basic µέσω

ISDN PC-controller µε λογισµικό CAPI 2.0 εγκατεστη-
µένο στον Η/Υ σας. Αυτός ο ISDN PC-controller συν-
δέεται µε την εσωτερική αρτηρία ISDN του COMman-
der Basic. (βλ. κεφάλαιο Σύνδεση Συσκευών ISDN µε
την εσωτερική θύρα S0, σελίδα I-25).

� Ο Η/Υ σας συνδέεται µε το COMmander Basic µέσω
σειριακής θύρας. Η σειριακή διεπαφή του COMman-
der Basic, προσφέρει εναλλακτική δυνατότητα σύνδε-
σης σειριακού εκτυπωτή σε περίπτωση που ο πελά-
της θέλει απ’ευθείας εκτύπωση των πληροφοριών
χρέωσης και των στοιχείων κλήσεων.

Σύνδεση µέσω ISDN PC-controller
Αν θέλετε να διαµορφώσετε το COMmander Basic µέσω
της εσωτερικής θύρας S0, χρειάζεστε ISDN PC-controller
συµβατό µε CAPI 2.0. Πρέπει να πάρετε τις τελευταίες
πληροφορίες από τον κατασκευαστή του ISDN PC-con-
troller σχετικά µε την υποστήριξη του CAPI 2.0.
Αν έχετε προβλήµατα µε τον ISDN PC-controller, πρέπει
να διαβάσετε το βιβλίο οδηγιών του ή να έλθετε σε επαφή
µε τον προµηθευτή σας σχετικά µε την συµβατότητά του
µε το CAPI 2.0. Πρέπει να προµηθευτείτε τους τελευταί-
ους driver µε υποστήριξη CAPI 2.0. Οι περισσότεροι προ-
µηθευτές προσφέρουν την προαίρεση να φορτώσετε τους
νέους drivers από το Internet.
Τοποθετείτε τον ISDN PC-controller στον Η/Υ και τον συν-
δέετε µε µια εσωτερική θύρα S0 (Εικ. 41). Λεπτοµέρειες
για την διαδικασία αυτή υπάρχουν στο κεφάλαιο Σύνδεση
Συσκευών ISDN µε την εσωτερική θύρα S0, σελίδα Ι-25.

☞ Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού για Η/Υ της
Auerswald (η περιγραφή ακολουθεί παρακάτω), θα
πρέπει να διαµορφώσετε την διεπαφή (ISDN PC-con-
troller (CAPI 2.0)) στο πρόγραµµα για Η/Υ.
Αν συναντήσετε προβλήµατα κατά την διάρκεια της
µεταφοράς, πρέπει να γίνει έλεγχος των καλωδίων.
Αν χριεάζεται, επικοινωνήτε µε τον προµηθευτή ή µε
τον επόπτη για βοήθεια.

Η εσωτερική σύνδεση S0 του ISDN PC-controller θα
πρέπει να έχει άδεια προγραµµατισµού. Οι εργοστα-
σιακές ρυθµίσεις έχουν άδεια προγραµµατισµού για
όλες τις θύρες S0.
Ο συνδροµητικός αριθµός του ISDN PC-controller
πρέπει να διαµορφωθεί στο “ISDN PC-controller” στο
πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.
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Εικ. 41: ISDN PC-controller σε
εσωτερική θύρα S0
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Σύνδεση µέσω της σειριακής θύρας (V.24)
Η σειριακή θύρα του COMmander Basic µπορεί να συν-
δεθεί µε την σειριακή θύρα ενός Η/Υ (COM 1 µέχρι 4) κα-
θώς και µε την σειριακή θύρα εκτυπωτή. Αν η µονάδα δεν
βρίσκεται κοντά στο COMmander Basic, συνιστάται η µό-
νιµη συρµάτωση των καλωδίων. Για µεγαλύτερες απο-
στάσεις µεταφοράς (µεγαλύτερες από 2 m) συνιστάται η
χρήση θωρακισµένου δισύρµατου καλωδίου (π.χ.
LIYCY 2 x 0,3 mm).
Για την σύνδεση του υπολογιστή ή εκτυπωτή χρειάζεστε
συνδετήρα D-Sub 9 ή 25 ακροδεκτών (βλ. Η/Υ/ εκτυπωτή).
Στην πλευρά του COMmander Basic έχετε δυο προαιρέ-
σεις σύνδεσης: 
� Στο σασσί τοποθέτησης µπορεί να εισαχθεί συνδετή-

ρας D-Sub 9 ακροδεκτών (βλ. κεφάλαιο Τοποθέτηση
του Συνδετήρα της Θήκης του V.24, σελίαδα Ι-12). Ο
συνδετήρας D-Sub που πρέπει να συνδεθεί σε υπο-

δοχή 10 ακροδεκτών (σηµείο � της Εικ. 42) στην
κεντρική πλακέτα υπάρχει στην αρχική αγορά. Εδώ
µπορείτε να συνδέσετε καλώδιο µε συνδετήρες D-Sub
και στα δυο άκρα (υπάρχει στην αρχική αγορά).

� Στην κεντρική πλακέτα υπάρχει αποσπώµενη υποδο-
χή µε τρεις βίδες (σηµαίο � στην Εικ. 42). Από τον
εξουσιοδοτηµένο προµηθευτή σας µπορείτε να πάρε-
τε ένα έτοιµο καλώδιο µε συνδετήρα D-Sub 9 ή 25 α-
κροδεκτών (κατασκευής Auerswald).
Αν θέλετε να κατασκευάσετε το καλώδιο µόνοι σας,
χρησιµοποιείτε θωρακισµένο δισύρµατο καλώδιο
(π.χ. LIYCY 2 x 0,3 mm). Η θωράκιση αυτού του κα-
λωδίου θα χρησιµοποιηθεί για την υποδοχή µε την έν-
δειξη PC-GND, και τα δυο εσωτερικά σύρµατα για τα
RXD και TXD. Η πλευρά του καλωδίου για τον Η/Υ,
ανάλογα µε την σύνδεση του υπολογιστή, χρειάζεται
συνδετήρα D-Sub 9 ή 25 ακροδεκτών, όπως φαίνεται
στην Εικ. 42.

☞ Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού Η/Υ της Auer-
swald (η περιγραφή ακολουθεί παρακάτω), θα πρέπει
να διαµορφώσετε στο πρόγραµµα Η/Υ (V.24) και την
θύρα V.24 COM-port του Η/Υ σας (COM 1 µέχρι 4) που
συνδέεται µε το COMmander Basic. Αποστάσεις µε-

γαλύτερες από 10 m ίσως αποδειχτούν προβληµατι-
κές ακόµη και µε θωρακισµένο καλώδιο. Εδώ δεν
µπορεί να δοθεί εγγύηση λειτουργίας, επειδή τα σύρ-
µατα του καλωδίου και η κατασκευή της διεπαφής του
υπολογιστή ίσως έχουν µεγαλύτερη επίδραση. 

Λογισµικό ∆ιαµόρφωσης COMset
Το λογισµικό διαµόρφωσης COMset δίνει την δυνατότητα
διαµόρφωσης του COMmander Basic στις απαιτήσεις
ISDN και στις απαιτήσεις κάθε ξεχωριστού πελάτη.
Με το λογισµικό αυτό είναι δυνατό να προγραµµατιστεί α-
ποµακρυσµένα το PBX µέσω εξωτερικής τηλεφωνικής
σύνδεσης (βλ. κεφάλαιο Αποµακρυσµένος Προγραµµα-
τισµός, σελίδα Ι-36).

Ελάχιστες Απαιτήσεις για τον Η/Υ
� Η/Υ µε επεξεργαστεή Intel Pentium 133 ή συµβατό
� Μνήµη 32 MB RAM, συνιστάται 64 MB
� Ελάχιστος ελεύθερος χώρος δίσκου πριν από την 

εγκατάσταση:
για το COMtools: 13 MB, για το COMlist: 19 MB
για το Soft-LCR: 2 MB

� Οδηγός CD-ROM

� Κάρτα γραφικών SVGA µε ανάλυση 800x600 και συνιστώ-
µενα 256 χρώµατα/ κλίµακες γκρι των 32768 χρωµάτων

� Ποντίκι ή συµβατή συσκευή ένδειξης

Εγκατάσταση του Λογισµικού ∆ιαµόρφω-
σης COMset
Για το ξεκίνηµα του CD, τα Windows 95/98/ME έχουν συ-
νήθως λειτουργία αυτόµατης εκκίνησης. Ακολουθείτε τις
οδηγίες στην οθόνη. Μερικές φορές η εγκατάσταση δεν
ξεκινά αυτόµατα, π.χ. αν έχετε εισάγει το CD-ROM πριν
ξεκινήσουν τα Windows ή αν έχετε απενεργοποήσει το
πλήκτρο αυτόµατης εκκίνης. Στην περίπτωση αυτή µπο-
ρείτε να ξεκινήσετε το CD µε το χέρι:
� Εισάγετε το CD-ROM στον οδηγό CD-ROM.
� Στην οθόνη κάνετε κλικ στο πλήκτρο “Start” στην µπά-

ρα εργασιών και επιλέγετε το “Run”.
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Εικ. 42: Σειριακή θύρα
� Συνδετήρας D-SUB 9 ακροδεκτών (άποψη πλευράς συ-

γκολλήσεων).
� Συνδετήρας D-SUB 25 ακροδεκτών (άποψη πλευράς

συγκολλήσεων).
	 Υποδοχή (αποσπώµενη) µε τρεις βίδες.

 Συνδετήρας 10 ακροδεκτών για προσκόλληση στον

συνδετήρα θήκης.
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	 Κάνετε κλικ στο “Search” και ανοίγετε τον οδηγό
CD-ROM µε το CD-ROM Auerswald. Επιλέγετε µε δι-
πλό κλικ το “Setup” της εφαρµογής στο ριζικό ευρετή-
ριο. Υστερα κάνετε κλικ στο “ok”.


 Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη.

Γενικές Συµβουλές για την Χρήση του 
Λογισµικού ∆ιαµόρφωσης
Αν θέλετε να δηµιουργήσετε µια διαµόρφωση, πρώτα
ανοίγετε ένα νέο αρχείο πληροφοριών ή φορτώνετε τις
πληροφορίες από το PBX (έτσι παίρνετε µερικές πληρο-
φορίες για τις µονάδες που χρησιµοποιούνται στο PBX).
Η τρέχουσα άποψη διαιρείται σε τρία µέρη: 
� Επάνω αριστερά βρίσκονται τα θέµατα µε την σειρά 

που θα υποστούν επεξεγασία. Αν αφήσετε κάποιο θέ-
µα, ίσως να µην υπάρχει η επόµενη σελίδα (π.χ. επει-
δή µέχρι στιγµής δεν έχει διαµορφωθεί εσωτερικός 
συνδροµητής µε εσωτερικό τηλεφωνικό αριθµό).

� ∆εξιά φαίνεται η σελίδα του επιλεγµένου θέµατος. 
Με τον κατάλογο “Help...Topics” µπορείτε να ανοίξετε ένα
παράθυρο βοήθειας που θα σας δίνει εξηγήσεις για την
αντίστοιχη ανοικτή σελίδα. Για να εργαστείτε στις σελίδες
προγράµµατος δεν χρειάζεστε την γραµµή καταλόγου. Ο-
λες οι εισαγωγές και αλλαγές πραγµατοποιούνται απ’ευ-
θείας στις σελίδες µε την βοήθεια του ποντικιού ή των
πλήκτρων. Για να χρησιµοποιήσετε όλες τις δυνατότητες
του προγράµµατος, τα παρακάτω δίνουν µερικές λεπτο-
µέρειες: 
Ενα ελεύθερο πεδίο εισαγωγής σας δίνει την δυνατότητα
εισαγωγής ονόµατος ή αριθµού. Κάνετε κλικ στο αντίστοι-
χο πεδίο µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και ύστε-
ρα εισάγετε αριθµό ή όνοµα µε το πληκτρολόγιο. Υστερα
κάνετε κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε άλλο
πεδίο εισαγωγής. Ακόµη, σε πίνακα µπορείτε να πηδήξετε
στο επόµενο πεδίο εισαγωγής µε τα πλήκτρα βέλους.
Αν έχετε εισάγει αριθµό ή όνοµα και θέλετε να τα αλλάξετε
εντελώς, κάνετε κλικ δυο φορές µε το αριστερό πλήκτρο
του ποντικιού στην εγγραφή πάνω στην οποία θα
γράψετε. Η εγγραφή θα γίνει µπλε και µπορείτε να
γράψετε πάνω σε αυτήν ή να την διαγράψετε µε το
πλήκτρο delete/backspace. Υστερα κάνετε κλικ µε το
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε άλλο πεδίο εγγραφής.
Για να διαγράψετε µια εγγραφή σε επεκτεινόµενους πίνα-
κες (π.χ. αριθµούς πρόσβασης γραµµών Κέντρου, εσωτε-
ρικούς συνδροµητικούς τηλεφωνικούς αριθµούς), µπορεί
να διαγραφεί ολόκληση η σειρά. Κάνετε κλικ µε το αριστε-
ρό πλήκτρο του ποντικιού στο πεδίο ή στην σειρά που θα
διαγραφούν. Το πεδίο αποκτά µπλε περιθώριο. Αν τότε
πιέσετε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, ανοίγει ένας κατά-
λογος. Κάνετε κλικ στο “delete line” (διαγραφή σειράς). Αν
έχετε σηµειώσει πολλά πεδία τραβώντας το ποντίκι µε πιε-
σµένο το αριστερό πλήκτρο, θα διαγραφούν τα πολλά πεδία.
Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε πολλούς τηλεφωνικούς
διαδοχικούς τηλεφωνικούς αριθµούς στον πίνακα των
εσωτερικών τηλεφωνικών αριθµών, µπορείτε να χρησιµο-
ποιήσετε το πρόγραµµα για να τους δηµιουργήσετε. Πρώ-

τα εισάγετε σε ένα ελεύθερο πεδίο τον µικρότερο τηλεφω-
νικό αριθµό. Υστερα κάνετε κλικ στο πεδίο µε το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού. Το πεδίο θα αποκτήσει µπλε ά-
κρα. Αν τότε κάνετε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού,
θα ανοίξει ένας κατάλογος. Κάνετε κλικ στο “new numbers
until ...” ( νέοι αριθµοί µέχρι...). Μπορείτε τώρα να εισάγετε
έναν δεύτερο τηλεφωνικό αριθµό για να περιορίσετε την
περιοχή των τηλεφωνικών αριθµών. Τότε το πρόγραµµα
αυτόµατα αναθέτει τους διαδοχικούς τηλεφωνικούς αριθµούς. 
Το τετράγωνο απεικονίζει πεδίο µεταγωγής. Κενό τετρά-
γωνο σηµαίνει “off” ή “όχι”. Ενα µικρό άγκιστρο σηµαίνει
“οn” ή “ναι”.
� Η µεταγωγή πραγµατοποιείται µε απλό κλικ σε αυτό 

µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
� Αν υπάρχουν περισσότερα τετράγωνα σε µια στήλη 

πίνακα, η µεταγωγή πραγµατοποιείται και µε απλό 
κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

� Αν θέλετε να κάνετε µεταγωγή ολόκληρης στήλης ή 
του µεγαλύτερου τµήµατός της, πρώτα σηµειώνετε τα 
αντίστοιχα πεδία. Υστερα µπορείτε να ανοίξετε έναν 
κατάλογο κάνοντας κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντι-
κιού στην αντίστοιχη στήλη και να επιλέξετε µε το αρι-
στερό πλήκτρο του ποντικιού. Θα αλλάξουν ταυτόχρο-
να όλα τα πεδία που είναι σηµειωµένα µε µπλε. Μπο-
ρείτε να σηµειώσετε ολόκληρη στήλη κάνοντας κλικ µε 
το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στην επικεφαλίδα 
της στήλης. Μπορείτε να σηµειώσετε τµήµατα της 
στήλης τραβώντας µε το πιεσµένο αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού πάνω από τα αντίστοιχα πεδία ή σηµει-
ώνοντας το πρώτο πεδίο µε το αριστερό πλήκτρο του 
ποντικιού, κρατώντας πιεσµένο το πλήκτρο shift (κε-
φαλαία) και κάνοντας κλικ στο τελευταίο πεδίο.

Για λειτουργίες που προσφέρουν περισσότερα από ενερ-
γοποίηση/ απενεργοποίηση µεταγωγής, αλλά των οποί-
ων οι ρυθµίσεις περιορίζονται σε µερικές προαιρέσεις
ρύθµισης, υπάρχει εργοστασιακή ρύθµιση στο πεδίο. Αν
θέλετε να την αλλάξετε, θα πρέπει να επιλέξετε την προαί-
ρεση µε το αριστερό ή µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού
από τον ανοικτό κατάλογο.
� Αν υπάρχει ένα µόνο πεδίο µε βέλος που δείχνει προς 

τα κάτω, ανοίγετε τον κατάλογο κάνοντας κλικ µε το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.

� Αν υπάρχουν περισσότερα πεδία σε στήλη πίνακα, θα 
ανοίξετε τον κατάλογο κάνοντας δυο φορές κλικ µε το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 

� Αν θέλετε να τροποποιήσετε ολόκληρη στήλη ή µεγα-
λύτερο τµήµα της, πρώτα σηµειώνετε τα αντίσοτιχα 
πεδία. Υστερα µπορείτε να ανοίξετε τον κατάλογο κά-
νοντας κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και να 
κάνετε την επιλογή σας. Θα αλλάξουν ταυτόχρονα 
όλα τα πεδία που είναι σηµειωµένα µε µπλε. Μπορείτε 
να σηµειώσετε τµήµατα της στήλης τραβώντας µε το 
πιεσµένο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω από 
τα αντίστοιχα πεδία ή σηµειώνοντας το πρώτο πεδίο 
µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, κρατώντας πιε-
σµένο το πλήκτρο shift και κάνοντας κλικ στο τελευταίο 
πεδίο.

☞ Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού και την εκκίνη-
ση, θα πρέπει να διαµορφώσετε την διεπαφή που θα
χρησιµοποιηθεί για σύνδεση µε το COMmander Basic
(V.24 ή ISDN controller CAPI 2.0) και ίσως την θύρα

V.24-COM του Η/Υ (COM 1 µέχρι 4) στον κατάλογο στο
“Options.... Interface”. 
Πληροφορίες της τελευταίας στιγµής που έγιναν γνωστές
µετά το τύπωµα, υπάρχουν στο αρχείο README.TXT.
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Αποµακρυσµένος Προγραµµατισµός
Αν θέλετε να αλλάξετε την διαµόρφωση του COMman-
der Basic που βρίσκεται στην τοποθεσία του πελάτη,
δεν είναι ανάγκη να πάτε εκεί. Χάρη στην λειτουργία
“Αποµακρυσµένος Προγραµµατισµός” (Remote Pro-
gramming), µπορείτε να διαβάσετε ή να αποµνηµονεύ-
σετε τις πληροφορίες διαµόρφωσης του COMmander
Basic µε µια εξωτερική σύνδεση.

Τα απαραίτητα µηχανήµατα αποτελούνται από: 
� ένα ISDN PBX της Auerswald που είναι 

συνδεδεµένο µε τον Η/Υ σας και µε το δηµόσιο τη-
λεφωνικό δίκτυο (είναι δυνατά τα COMman-
der Basic, ETS-2104 I, ETS-4308 I, ETS-2204 I, 
ETS-2106 I Rev. 2 ή συµβατά ως προς τα επάνω)

ή
� ένας ISDN PC-controller που λειτουργεί στο δηµό-

σιο τηλεφωνικό δίκτυο. 

Το απαραίτητο λογισµικό αποτελείται από:
� το λογισµικό διαµόρφωσης COMset και 
� τον αντίστοιχο driver για τον ISDN PC-controller µε 

υποστήριξη CAPI 2.0.

Σειρά Γεγονότων για Αποµακρυσµένο 
Προγραµµατισµό µέσω του PBX της 
Auerswald
� Μιλάτε σε µια συνδροµητική τηλεφωνική συσκευή

του PBX σας και σε µια λειτουργούσα εξωτερική
σύνδεση µε τον πελάτη που χρησιµοποιεί µια συν-
δροµητική τηλεφωνική συσκευή του COMman-
der Basic.

� Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης εξηγείτε
στον πελάτη τι έχετε σκοπό να κάνετε στις πληρο-
φορίες διαµόρφωσης του COMmander Basic.

� Αν ο πελάτης συµφωνήσει, του ζητάτε να σηκώσει
το ακουστικό µιας άλλης συνδροµητικής τηλεφωνι-
κής συσκευής του PBX, να επιλέξει 99 και να απο-
θέσει το ακουστικό µόλις ακούσει τον τόνο επιβε-
βαίωσης. Η συνοµιλία µεταξύ των δυο µπορεί να
διαρκέσει καθ’όλη την διάρκεια της διαδικασίας.
(Μπορεί και ο πελάτης να ενεργοποιήσει την υπάρ-
χουσα κλήση µε F 99. Αλλά στην περίπτωση
αυτή η κλήση µε τον πελάτη θα διακοπεί).

� Υστερα επιλέγετε F 98 στην συσκευή σας (ή
98 σε συσκευή IWV). Και τώρα θα ακούσετε τον
τόνο επιβεβαίωσης. ∆εν πρέπει να αποθέσετε το
ακουστικό.

 Το PBX του πελάτη, καθώς και η συνδεδεµένη
COMfort 2000, είναι ανοικτά για µερικά λεπτά για
προγραµµατισµό. Μπορείτε τώρα να διαβάσετε ή
να προγραµµατίσετε την διαµόρφωση µε το πρό-
γραµµα διαµόρφωσης COMset. Ξεκινάτε “open” ή
“save”, επιλέγετε την αποµακρυσµένη διαµόρφω-
ση, εισάγετε τον εξωτερικό τηλεφωνικό αριθµό του
PBX του πελάτη και πιέζετε “start”.

� Στη συνέχεια ακούτε τόνο κατειληµµένου (σήµα για
να αποθέσετε το ακουστικό). Αποθέστε το ακου-
στικό. 

Σειρά Γεγονότων για Αποµακρυσµένο 
Προγραµµατισµό µέσω του ISDN PC-con-
troller 
� Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσεως εξη-

γείτε στον πελάτη τι έχετε ακοπό να κάνετε στις
πληροφορίες διαµόρφωσης του COMmander Basic.

� Αν ο πελάτης συµφωνήσει, του ζητάτε να σηκώσει
το ακουστικό µιας άλλης συνδροµητικής τηλεφωνι-
κής συσκευής του PBX, να επιλέξει 99 και να
αποθέσει το ακουστικό µόλις ακούσει τόνο επιβε-
βαίωσης. Η συνοµιλία µεταξύ των δυο µπορεί να
διαρκέσει καθ’όλη την διάρκεια της διαδικασίας.
(Οπως περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο,
στο σηµείο �, και ο πελάτης µπορεί να ενεργοποι-
ήσει την υπάρχουσα κλήση µε F 99. Αλλά, στην
περίπτωση αυτή η κλήση µε τον πελάτη θα διακοπεί.)

� Το PBX του πελάτη, καθώς και η συνδεδεµένη
COMfort 2000 είναι ανοικτά για µερικά λεπτά για
προγραµµατισµό. Μπορείτε τώρα να διαβάσετε ή
να προγραµµατίσετε την διαµόρφωση µε το πρό-
γραµµα διαµόρφωσης COMset. Ξεκινάτε “open” ή
“save”, επιλέγετε την αποµακρυσµένη διαµόρφω-
ση, εισάγετε τον εξωτερικό τηλεφωνικό αριθµό του
PBX του πελάτη και πιέζετε “start” (αν ο ISDN PC-
controller σας συνδέεται µε την εσωτερική θύρα S0
κάποιου PBX, θα πρέπει να εισάγετε τον αριθµό
πρόσβασης γραµµής Κέντρου).

☞ Αν ο πελάτης δεν θέλει να συµµετάσχει στον απο-
µακρυσµένο προγραµµατισµό, αυτό µπορεί να γί-
νει χωρίς ελευθέρωση µε επιλογή του αριθµού 99
- και µόνο στην περίπτωση αποµακρυσµένου προ-
γραµµατισµού µε ISDN PC controller CAPI 2.0. Για
να µη γίνει γνωστό το συνθηµατικό του επόπτη
(που χρησιµοποιείται για να απαγορεύει τον προ-
γραµµατισµό) από ξένους, θα πρέπει να εισάγετε
στην διαµόρφωση τον δικό σας τηλεφωνικό αρθµό
σαν MSN επόπτη. Η σύνδεση ISDN που χρησιµο-
ποιείται για αποµακρυσµένο προγραµµατισµό θα
πρέπει να εµφανίζει αυτόν τον τηλεφωνικό αρθµό
στο COMmander Basic. Εκτός από αυτό θα πρέπει
να διαµορφώσετε τον τηλεφωνικό αριθµό ενός
συνδροµητή σαν αποµακρυσµένο MSN και σαν
MSN προγραµµατισµού που θα κληθεί αργότερα
για αποµακρυσµένο προγραµµατισµό αυτού του
COMmander Basic. 
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Η παράγραφος αυτή περιγράφει την σύνδεση του
COMmander Basic µε το ISDN και µε το ηλεκτρικό δί-
κτυο των 230 Volt.
Υπάρχει µια σύντοµη περιγραφή σχετικά µε τον τρόπο
πραγµατοποίησης µιας πρώτης εσωτερικής κλήσης
για να βρείτε αν υπάρχει αυτή η βασική λειτουργία.

Και η παράγραφος αυτή περιγράφει τον τρόπο εκτέλε-
σης των σηµαντικότερων ρυθµίσεων µε το λογισµικό
διαµόρφωσης COMset, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση εσωτερικών, καθώς και εξωτερικών
τηλεφωνικών κλήσεων. 

Σύνδεση µε το NT
Για την σύνδεση µε το ISDN, χρειάζονται ένα ή περισ-
σότερα NT που να διαθέτουν το Ευρωπαϊκό πρωτό-
κολλο DSS1 (Euro-ISDN).
Οι εξωτερικές θύρες S0 του COMmander Basic είναι
σχεδιασµένες για τα παρακάτω είδη συνδέσεων: 
� Βασική σύνδεση σαν σύνδεση Point-to-Point.
� Βασική σύνδεση σαν σύνδεση Point-to-Multipoint.
Επειδή υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάλογα µε το εί-
δος σύνδεσης – PTP ή PTMP – σε σχέση µε το NT,
έχουµε µοιράσει το κείµενο στο κεφάλαιο Σύνδεση µε
Γραµµή Point-to-Point ISDN, σελίδα Ι-37, και στο κεφά-
λαιο Σύνδεση µε Γραµµή Point-to-Multipoint ISDN, σε-
λίδα Ι-39.

Σύνδεση µε Γραµµή Point-to-Point ISDN
Οταν πρόκειται για σύνδεση PTP, είναι δυνατή η σύν-
δεση σε ένα µόνο ΝΤ µιας συσκευής ISDN, πράγµα
που, στην περίπτωση αυτή, σηµαίνει µόνο το COM-
mander Basic. Ολες οι επιπλέον συσκευές ISDN θα
λειτουργούν σαν εσωτερικοί συνδροµητές του COM-
mander Basic.
1η προαίρεση (Εικ. 42): Αν το NTBA βρίσκεται κοντά
στο COMmander Basic, βάζετε το ένα άκρο του εσώ-

κλειστου καλωδίου ISDN στο αρθρωτό βύσµα western
της αντίστοιχης µονάδας COMmander 4S0 και το άλλο
άκρο σε ένα από τα αρθρωτά βύσµατα western του NT.
Οι αντιστάσεις τερµατισµού θα πρέπει να είναι ενεργο-
ποιηµένες στο ΝΤ, καθώς και στην αντίστοιχη θύρα S0
του COMmander Basic.
2η προαίρεση (Εικ. 44 στη σελίδα Ι-38): Αν το ΝΤ βρί-
σκεται σε µεγαλύτερη απόσταση από το COMman-
der Basic, χρειάζεται σταθερή καλωδίωση µε πρίζα τοί-
χου ISDN στο άκρο (εξωτερική αρτηρία S0). Το ένα ά-
κρο του εσώκλειστου καλωδίου ISDN τοποθετείται στο
αρθρωτό βύσµα western της αντίστοιχης µονάδας
COMmander 4S0 και το άλλο άκρο στην πρίζα τοίχου
ISDN. Οι αντιστάσεις τερµατισµού στο ΝΤ θα πρέπει
να είναι ενεργοποιηµένες. Στο άλλο άκρο,
� οι αντιστάσεις τερµατισµού είναι ενσωµατωµένες

στην πρίζα τοίχου ISDN
� ή θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι αντιστάσεις

τερµατισµού στην θύρα S0 του COMmander Basic. 
Συµβουλές σχετικά µε τα καλώδια και τις πρίζες τοίχου
ISDN, καθώς και οι αναθέσεις τους, υπάρχουν στο κε-
φάλαιο Τοποθέτηση επιπλέον Πριζών Τοίχου ISDN,
σελίδα Ι-26. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ του ΝΤ και
του COMmander Basic µπορεί να είναι 1000 m.

Εικ. 43: Απ’ευθείας Σύνδεση µε το ΝΤ (σύνδεση P-t-P)
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3η προαίρεση (Εικ. 45): Αν έχετε διαµορφώσει µια από
τις θύρες S0 χωρίς αρθρωτό βύσµα western σαν
εξωτερική θύρα S0, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε την
4-πολική υποδοχή σύνδεσης αυτής της αντίστοιχης
θύρας S0 στην µονάδα COMmander 4S0. Η σύνδεση
πραγµατοποιείται µε τις υποδοχές στο ΝΤ. Οι αντιστά-
σες τερµατισµού θα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένες
στο ΝΤ, καθώς και στην αντίστοιχη θύρα S0 του COM-
mander Basic. Συµβουλές σχετικά µε το καλώδιο που
πρέπει να χρησιµοποιηθεί, υπάρχουν στο κεφάλαιο
Τοποθέτηση επιπλέον Πριζών Τοίχου ISDN, σελίδα Ι-
26. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ του ΝΤ και του COM-
mander Basic µπορεί να είναι 1000 m.

ISDN
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Εικ. 44: Σύνδεση µε εξωτερική αρτηρία S0 (σύνδεση P-t-Mp)
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Εικ. 45: Απ’ευθείας συρµάτωση του ΝΤ και 
του COMmander Basic
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Εικ. 46: Απ’ευθείας σύνδεση µε το ΝΤ (σύνδεση P-t-Mp)
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Σύνδεση µε γραµµή Point-to-Multipoint 
ISDN
1η προαίρεση (Εικ. 46 στη σελίδα Ι-38): Αν το NTBA
βρίσκεται κοντά στο COMmander Basic, τοποθετείτε
το εσώκλειστο αρθρωτό βύσµα western της αντίστοι-
χης θύρας S0 της µονάδας COMmander 4S0 και το άλ-
λο άκρο σε ένα από τα αρθρωτά βύσµατα western του
ΝΤ. Οι αντιστάσεις τερµατισµού θα πρέπει να είναι
ενεργοποιηµένες στο ΝΤ, καθώς και στην αντίστοιχη
θύρα S0 του COMmander Basic.
2η προαίρεση (Εικ. 47): Αν το ΝΤ βρίσκεται σε µεγαλύ-
τερη απόσταση από το COMmander Basic και/ή πε-
ρισσότερες από δυο συσκευές θα συνδεθούν απ’ευ-
θείας µε το ΝΤ και τις πρίζες τοίχου ISDN (εξωτερική
αρτηρία S0). Το ένα άκρο του εσώκλειστου καλωδίου
ISDN θα τοποθετηθεί στο αρθρωτό βύσµα western της
αντίστοιχης θύρας S0 στην µονάδα COMmander 4S0
και το άλλο άκρο σε µια από τις υπάρχουσες πρίζες τοί-
χου ISDN της εξωτερικής αρτηρίας S0. Η σταθερή συρ-
µάτωση εξωτερικής αρτηρίας S0 µε το ΝΤ (σύνδεση
PTMP) είναι όµοια µε την συρµάτωση εσωτερικής αρ-
τηρίας S0 (κεφάλαιο Τοποθέτηση επιπλέον Πριζών Τοί-
χου ISDN, σελίδα Ι-26). Αν το COMmander Basic συν-
δέεται µε την τελευταία ISDN πρίζα τοίχου,
� οι αντιστάσεις τερµατισµού µπορούν να ενσωµα-

τωθούν στην τελευταία ISDN πρίζα τοίχου

� ή οι αντιστάσεις τερµατισµού θα πρέπει να ενεργο-
ποιηθούν στην θύρα S0 του COMmander Basic.

Αν το COMmander Basic δεν συνδέεται µε την τελευ-
ταία ISDN πρίζα τοίχου, 
� οι αντιστάσεις τερµατισµού πρέπει να ενσωµατω-

θούν στην τελευταία ISDN πρίζα τοίχου
� και οι αντιστάσεις τερµατισµού πρέπει να απενερ-

γοποιηθούν στην αντίστοιχη θύρα S0.
3η προαίρεση (Εικ. 45 στη σελίδα Ι-38): Αν διαµορφώ-
σετε µια από τις θύρες S0 χωρίς αρθρωτά βύσµατα we-
stern σαν εξωτερική θύρα S0, για την αντίστοιχη θύρα
S0 θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε την 4-πολική υπο-
δοχή σύνδεσης της µονάδας COMmander 4S0. Κάνετε
την σύνδεση µε τις υποδοχές του ΝΤ. Πληροφορίες
σχετικά µε τα προτεινόµενα καλώδια υπάρχουν στο κε-
φάλαιο Τοποθέτηση επιπλέον Πριζών τοίχου ISDN,
σελίδα Ι-26.

Αν υπάρχουν και άλλες συσκευές που συνδέονται µε
το ΝΤ, παράλληλα µε το COMmander Basic, και αν το
ΝΤ έχει ηλεκτρική τροφοδοσία 230 Volt, η τροφοδοσία
θα πρέπει να συνδεθεί. Αν το COMmander Basic είναι
συνδεδεµένο απ’ευθείας µε το ΝΤ, µπορείτε να αφήσε-
τε το ΝΤ χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία, για εξοικονό-
µηση ενέργειας. 

Πρώτη Λειτουργία
Συνδέετε το COMmander Basic µε µια ηλεκτρική πρί-
ζα 230 Volt που δεν έχει εµπόδια γύρω της και δια-
θέτει προστασία γείωσης.
Μετά την τροφοδοσία, το LED του καλύµµατος θα γίνει
κόκκινο (πορτοκαλί) για µερικά δευτερόλεπτα: Αυτό
σηµαίνει ότι το COMmander Basic ξεκινά την λειτουρ-
γία του.
Μόλις το χρώµα του LED γίνει πράσινο, το COMman-
der Basic είναι έτοιµο να λειτουργήσει. Αν το LED πα-
ραµείνει κόκκινο, ίσως υπάρχει κάποια βλάβη. 

∆οκιµαστική Κλήση σε εσωτερικό Συν-
δροµητή 
Αν πριν από την διαµόρφωση του COMmander Basic,
θέλετε να κάνετε µια δοκιµή, π.χ. µπορείτε να πραγµα-
τοποιήσετε µια εσωτερική κλήση. Απλά χρησιµοποιείτε
το εσωτερικό σχέδιο αριθµοδότησης που έχει δηµιουρ-
γηθεί από το COMmander Basic κατά την πρώτη λει-
τουργία. Το εσωτερικό σχέδιο αριθµοδότησης που έχει
δηµιουργηθεί αρχικά, περιγράφεται στο κεφάλαιο Οι
Εργοστασιακές Ρυθµίσεις, σελίδα Ι-41.

☞ Ο 1ος MSN που έχει εισαχθεί σε κάθε τηλεφωνική συ-
σκευή Auerswald, σε τηλεφωνικές συσκευές ISDN,
καθώς και σε ISDN PC-controller, θα πρέπει να ταιριά-
ζει µε το σχέδιο αριθµοδότησης που έχει δηµιουρ-

γηθεί εδώ (βλ. κεφάλαιο ∆ιαµόρφωση Συσκευών
ISDN, σελίδα Ι-28. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να βε-
βαιωθείτε ότι αυτός ο 1ος MSN της αντίστοιχης συ-
σκευής θα εµφανίζεται και στο COMmander Basic).

E

Εικ. 47: Σύνδεση µε εξωτερική αρτηρία S0 (σύνδεση P-t-Mp)

ISDN
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∆ιαµόρφωση
Αν έχετε συνδέσει τον υπολογιστή και έχετε εγκατα-
στήσει το λογισµικό διαµόρφωσης, µπορείτε να ξεκινή-
σετε µε την διαµόρφωση του COMmander Basic. 
Ξεκινάτε το λογισµικό διαµόρφωσης και επιλέγετε την
διεπαφή του Η/Υ που είναι συνδεδεµένη µε το COM-
mander Basic στο κατάλογο “options... serial port”, αν
δεν έχετε ήδη κάνει (βλ. κεφάλαιο Σύνδεση µε Υπολο-
γιστή/ Εκτυπωτή, σελίδα Ι-33).
Αν ήδη έχετε δηµιουργήσει διαµόρφωση και την έχετε
αποµνηµονεύσει, ανοίγετε το αντίστοιχο αρχείο πληρο-
φοριών και µεταφέρετε την διαµόρφωση στο PBX.
Αν θέλετε να δηµιουργήσετε διαµόρφωση, πρώτα ανοί-
γετε ένα νέο αρχείο πληροφοριών ή φορτώνετε τις
πληροφορίες από το PBX (τότε θα πάρετε κάποιες
πληροφορίες σχετικά µε τον εξοπλισµό του PBX µε µο-
νάδες και για τις µονάδες που χρησιµοποιούνται).

∆ουλεύετε σε µια µόνο σελίδα και µε την σωστή σειρά.
Αν αφήσετε κάποιο θέµα, ίσως η επόµενη σελίδα να
µην υπάρχει (π.χ. επιεδή δεν έχει διαµορφωθεί συν-
δροµητής σε εσωτερικό τηλεφωνικό αριθµό). Μπορείτε
να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε την χρήση του προ-
γράµµατος διαµόρφωσης στο κεφάλαιο Γενικές Συµ-
βουλές για την Χρήση του Λογισµικού ∆ιαµόρφωσης,
σελίδα Ι-35.
Στο κεφάλαιο Προαιρέσεις ∆ιαµόρφωσης, σελίδα Ι-41,
περιγράφονται οι προαιρέσεις διαµόρφωσης που µπο-
ρεί να σας προσφέρει το COMmander Basic.
Αν έχετε δηµιουργήσει µια διαµόρφωση στο COMman-
der Basic που σας ικανοποιεί πλήρως, συνιστάται η
αποµνηµόνευσή της στο αντίστοιχο αρχείο. Στη συνέ-
χεια θα πρέπει να µεταφέρετε αυτήν την διαµόρφωση
στο PBX. 

Τελικά Βήµατα

Αυτόµατη Ανανέωση του Λογισµικού του 
PBX 
Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το COMmander Basic
διαθέτει το πλέον πρόσφατο λογισµικό λειτουργίας,
µπορείτε την στιγµή αυτή να εκτελέσετε αυτόµατη
ανανέωση λογισµικού του PBX (βλ. κεφάλαιο Το
πλήκτρο αυτόµατης Ανανέωσης Λογισµικού του PBX,
σελίδα Ι-16).

Κλείσιµο του Περιβλήµατος
Αν έχετε τελειώσει την τοποθέτηση και έχετε βάλει τα
καλώδια σωστά στο χώρο καλωδίων (το σασσί διαθέτει
άγκιστρα στερέωσης), µπορείτε να κλείσετε το κάλυµ-
µα. Τοποθετείτε το κάλυµµα στο σασσί όπως φαίνεται
στην Εικ. 49. Στη συνέχεια σύρετε το κάλυµµα προς τα
κάτω µέχρι να κάνει κλικ στη σωστή θέση του. 

Εικ. 48: Τέλος Τοποθέτησης Εικ. 49: Κλείσιµο του Καλύµµατος
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Configuration Options

Οι Εργοστασιακές Ρυθµίσεις 
Οι εργοστασιακές ρυθµίσεις που έχουν καταγραφεί
εδώ, µπορούν να καταγραφούν πάλι µε την πίεση ενός
πλήκτρου (βλ. κεφάλαιο Επαναφορά στις Αρχικές Ερ-

γοστασιακές Ρυθµίσεις, περιλαµβανοµένου και του
Εσωτερικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, σελίδα Ι-53).

            Λειτουργία συναγερµού: απενεργοποιηµένη
Εξουσιοδότηση για γραµµή Κέντρου: απεριόριστη εξουσιοδότηση για γραµµή Κέντρου

Εξωτερικός κουδουνισµός κλήσεων/ εξωτερική κατανοµή κλήσεων: καµία προρύθµιση

Μεταφορά Εξωτερικής σε Εξωτερική: µόνο µε ειδικό αριθµό πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου

Αυτόµατη προσοµοίωση σήµατος Κέντρου γραµµής Κέντρου: απενεργοποιηµένη

Αναµονή Κλήσεων: απενεργοποιηµένη, µόνο Αναµονή κλήσεων, αν η κλήση µπορεί να ληφθεί χω-
ρίς πέρας της άλλης κλήσεως και δεν κουδουνίσει άλλη τηλεφωνική συσκευή

Μην Ενοχλείτε: απενεργοποιηµένη

Προώθηση κλήσεων (AWS): απενεργοποιηµένη, εκτελούνται µέσω του 2ου καναλιού Β

Είδος σύνδεσης των εξωτερικών θυρών S0 (1 και 3): σύνδεση PTP 

Αποµακρυσµένη µεταγωγή χρόνου απόκρισης: 10 δευτερόλεπτα

Προώθηση κλήσεων από τερµατικό πόρτας, εξωτερική: απενεργοποιηµένη

Προώθηση κλήσεων από τερµατικό πόρτας, εσωτερική: αναλογικοί συνδροµητές εκτός λειτουργίας, συνδροµητές ISDN σε λειτουργία 

Σύνδεση χωρίς επιλογή/ Αυτόµατη επιλογή: απενεργοποιηµένη

Εξουσιοδότηση για προγραµµατισµό συνδροµητικής προώθησης κλήσεων: ενεργοποιηµένη

Εξουσιοδότηση για προγραµµατισµό AWS οµάδας: απενεργοποιηµένη

Εξουσιοδότηση για προγραµµατισµό προώθησης κλήσεων MSN/DDI: απενεργοποιηµένη

Κατειληµµένο µετά το πέρας κλήσεως: ενεργοποιηµένο

Κατειληµµένο σε κατειληµµένο: απενεργοποιηµένο

Τηλέφωνο απ’ευθείας γραµµής Κέντρου: απενεργοποιηµένο

Αποµακρυσµένη µεταγωγή, εσωτερική: επιτρέπεται

Χρονισµός FLASH για αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές: 300 ms

Ακολούθησέ µε (Προώθηση κλήσεως): απενεργοποιηµένη

Καταγραφή χρεώσεως κλήσεων µε αλλαγή συνδροµητή: στον συνδροµητή που πραγµατοποιεί την κλήση

Μέτρηση χρέωσης κλήσεων: ναι σε συνδροµητή ISDN, σε αναλογικό συνδροµητή, απουσία παλµού χρέωσης

Οριο κόστους κλήσεων: ενεργό για ιδιωτικές ή επιχειρησιακές κλήσεις, αλλά απεριόριστο

Ταχύτητα χρέωσης κλήσεων: προγραµµατίζεται

Καταγραφή στοιχείων κλήσεων: όλες οι κλήσεις καταγράφονται µε τηλεφωνικό αριθµό, ιδιωτικός τηλεφωνικός 
αριθµός ατελής, οι παλαιότερες κλήσεις διαγράφονται αν γεµίσει η µνήµη

Τυχαία απάντηση: απενεργοποιηµένη

Ενδοεπικοινωνία προς τηλεφωνικές συσκευές συστήµατος: απενεργοποιηµένη

Σκοπός κουδουνισµού για εσωτερικές κλήσεις: συνδροµητές ISDN: 1 φορά µεγάλης διάκρειας, αναλογικοί συνδροµητές: 3 
φορές µεγάλης διάκρειας

Σκοπός κουδουνισµού για εξωτερικές κλήσεις: 1 φορά µεγάλης διάρκειας (όµοιος µε της Deutsche Telekom)

Ενεργοποίηση Αυτόµατης ∆ιαµόρφωσης: απενεργοποιηµένη 

Εξουσιοδότηση για ενεργοποίηση χειροκίνητης διαµόρφωσης: απενεργοποιηµένη

Προγραµµατισµός ανάλογα µε την διαµόρφωση: ταυτόχρονα για όλες τις διαµορφώσεις

Εξουσιοδότηση επιλογής µε Σύντοµο Κώδικα: απενεργοποιηµένη

Αυτόµατη LCR (Οδευση Ελάχιστου Κόστους): απενεργοποιηµένη

Λειτουργία προτεραιότητας κλήσεως έκτακτης ανάγκης: ενεργοποιηµένη

Συνθηµατικά: ∆ηµόσιο συνθηµατικό: 2, µυστικό συνθηµατικό: 1111, εξωτερικό συνθηµατικό: 
4321, ιδιωτικό συνθηµατικό: δεν υπάρχει προρύθµιση, συνθηµατικό επόπτη: 
δεν υπάρχει προρύθµιση, συνθηµατικό χρηστών: δεν υπάρχει προρύθµιση

Αριθµός έργου: 2ψήφιος

Συσκευές προγραµµατισµού: δεν υπάρχει ανάθεση, ο προγραµµατισµός δυνατός από κάθε συσκευή 

Προγραµµατισµός (CAP) σε εσωτερική θύρα S0: επιτρέπεται σε όλες τις εσωτερικές θύρες S0

Προγραµµατισµός σε εσωτερικό τηλέφωνο: επιτρέπεται µε το ∆ηµόσιο συνθηµατικό

Προγραµµατισµός CF (προώθηση κλήσεων) από εξωτερικό τηλέφωνο: δεν επιτρέπεται
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Κατανοµή Κλήσεων
Κάθε συνδροµητής, προκειµένου να είναι προσιτός από ε-
σωτερικές ή εξωτερικές τηλεφωνικές συσκευές, πρέπει να
πάρει εσωτερικό τηλεφωνικό αριθµό και να εισαχθεί στην
εξωτερική κατανοµή κλήσεων (εξωτερικό κουδουνισµό
κλήσεων).

Ανάθεση εσωτερικών Τηλεφωνικών Αριθµών 
Το COMmander Basic επιτρέπει την ελεύθερη ανάθεση ε-
σωτερικών τηλεφωνικών αριθµών σε εσωτερικούς συν-
δροµητές, οµάδες και, αν υπάρχουν, τερµατικά πόρτας.
Στην διάθεσή σας είναι οι 2ψήφιοι τηλεφωνικοί αριθµοί 10

- 59, καθώς και οι 3ψήφιοι τηλεφωνικοί αριθ-µοί 100-599.
Η χρήση των 2ψήφιων τηλεφωνικών αριθ-µών περιορίζει
αυτόµατα την διαθεσιµότητα των 3ψήφιων τηλεφωνικών
αριθµών. Αν π.χ. δοθεί ο τηλεφωνικός αριθ-µός 12, δεν θα
είναι πλέον διαθέσιµοι οι τηλεφωνικοί αριθ-µοί 120-129.
Μπορείτε να συνδέσετε τους αριθµούς που βρίσκονται
στην µνήµη έκτακτης ανάγκης Επιλογής Σύ-ντοµου
Κώδικα µε τους αριθµούς αυτούς. Το πλεονέκτη-µα είναι
ότι άτοµα χωρίς εµπειρία σε PBX ή χωρίς γνώση αριθµών
πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου µπορούν να επιλέγουν
αυτούς τους αριθµούς χωρίς προβλήµατα (π.χ. το 110).
Στις εργοστασιακές ρυθµίσεις ήδη έχει γίνει µια σύνδεση

Λειτουργία ρελαί: λειτουργίες πόρτας

Χρονισµός µεταγωγής ρελαί: Ρελαί 2 και 5: 2 δευτερόλεπτα, Ρελαί 3 και 6: 2 λεπτά

Κράτηση καναλιού Β: απουσία κράτησης

Επανάκληση σε κατειληµµένο: ενεργοποιηµένη

Εµφάνιση αριθµού: 1ος MSN, δεν υπάρχει απόκρυψη

Αναλογική εµφάνιση αριθµού (CLIP): απενεργοποιηµένη

Εσωτερικό σχέδιο αριθµοδότησης (δηµιουργείται όταν ξεκινά η πρώτη 
λειτουργία, εξαρτάται από τις µονάδες που χρησιµοποιούνται):

Θυρίδα A: εσωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί 11-18.
Αν υπάρχει µονάδα COMmander 8a/b, ο συνδροµητής 1 έχει τον 
τηλεφωνικό αριθµό 11, ο συνδροµητής 2 τον αριθµό 12, κ.ο.κ.
Αν υπάρχει µονάδα COMmander 4S0, η θύρα S0 1 έχει τους αριθµούς 
11 και 12 (αν είναι εσωτερική θύρα S0), η θύρα S0 2 έχει τους 
τηλεφωνικούς αριθµούς 13 και 14, κ.ο.κ.

Θυρίδα Β: εσωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί 21-28 
Θυρίδα C: εσωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί 31-38.
Θυρίδα D: εσωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί 41-48.
Θυρίδα E: η πόρτα 1 έχει τον εσωτερικό αριθµό 51, η πόρτα 2 έχει τον 

εσωτερικό αριθµό 52.

Μονάδες απεικόνισης συστήµατος: εσωτερικός τηλεφωνικός αριθµός 50 
(Ο πρώτος αναλογικός συνδροµητής της αντίστοιχης µονάδας COMmand-
er 8a/b ανατίθεται στις µονάδες απεικόνισης συστήµατος σαν χρήστης. Σε 
αυτό το σχέδιο αριθµοδότησης υπάρχουν οι συνδροµητές 11, 21, 31 και 41).

Μνήµη Επιλογής Σύντοµου Κώδικα 8110: εσωτερικός τηλεφωνικός 
αριθµός 110 (εγγραφή 110).
Μνήµη Επιλογής Σύντοµου Κώδικα 8112: εσωτερικός τηλεφωνικός 
αριθµός 112 (εγγραφή 112).

Κατανοµή εξωτερικών κλήσεων (εξωτερική κλήση, κουδουνισµός): δεν υπάρχει προρύθµιση

Σειριακή θύρα: αποκλειστική πρόσβαση για το πρόγραµµα διαµόρφωσης, απουσία τηλεφώνου Η/Υ

Μνήµη στοιχείων κλήσεων ειδικού σήµατος Κέντρου/ επίπεδο πλήρωσης: απενεργοποιηµένη /80 %

Ειδικό σήµα Κέντρου Μην Ενοχλείτε, Κλήση Μωρού, CF: ενεργοποιηµένα

Αριθµοί Φραγής, ελεύθεροι αριθµοί: απουσία εγγραφής, απενεργοποιηµένοι

Κατανοµή κλήσεων πλήκτρου πόρτας: ο πρώτος συνδροµητής από τα αριστερά κουδουνίζει σε όλα τα πλήκτρα 
πόρτας (για το εσωτερικό σχέδιο αριθµοδότησης που περιγράφεται εδώ ο 
συνδροµητής µε τους µικρότερους τηλεφωνικούς αριθµούς)

Σηµατοδοσία πλήκτρου πόρτας: απενεργοποιηµένη

Ανάθεση πλήκτρου πόρτας-σταθµού πόρτας: όλα τα πλήκτρα πόρτας ανατίθενται στο τερµατικό πόρτας 1

Είσοδοι πλήκτρου πόρτας: όλες oι είσοδοι για πλήκτρο πόρτας ενεργοποιούνται µε 5-15 V AC/DC

Εξουσιοδότηση για συσκευή ανοίγµατος πόρτας: ενεργοποιηµένη

Χρόνος καθυστέρησης για καθυστερηµένο εξωτερικό κουδουνισµό: 20 δευτερόλεπτα

Χρόνος καθυστέρησης για καθυστερηµένη προώθηση κλήσεων: 20 δευτερόλεπτα

Προτεινόµενη γραµµή Κέντρου (προτεινόµενη εξωτερική θύρα S0): 1η εξωτερική θύρα S0

Σήµα Κέντρου, εσωτερικό: 3 φορές σύντοµο για όλους τους συνδροµητές 

Χρόνος αφύπνισης: απουσία εγγραφών, απενεργοποιηµένο

Κουδούνι δεύτερου κουδουνισµού: απενεργοποιηµένο
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για τους τηλεφωνικούς αριθµούς 110 και 112. Ετσι αυτοί
οι αριθµοί δεν θα είναι πλέον διαθέσιµοι για ανάθεση.

Εισαγωγή Εσωτερικών Συνδροµητών σε Οµάδες 
Εκτός από τους εσωτερικούς συνδροµητές το COMman-
der basic µπορεί να διαχειρίζεται 16 οµάδες. Οι εσωτερι-
κοί συνδροµητές µπορούν να είναι µέλη σε περισσότερες
από µια οµάδες. Οι οµάδες αυτές µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για την προσέγγιση, π.χ. των εσωτερικών συν-
δροµητών ορισµένων τµηµάτων/ οµάδων (υποστήριξης,
αγορών, πωλήσεων). Οπως συµβαίνει µε τους εσωτερι-
κούς συνδροµητές, µια οµάδα έχει έναν εσωτερικό αριθ-
µό. Υπάρχει, επίσης, και µεταχείριση ορισµένων ρυθµί-
σεων, όπως στους εσωτερικούς συνδροµητές. Η κατανο-
µή κλήσεων (εξωτερικών και πόρτας) µπορεί να διαµορ-
φωθεί για οµάδες. Ο αριθµός οµάδας µπορεί, ακόµη, να
προωθηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό συνδροµητή (προ-
ώθηση κλήσεων οµάδος). Η συµµετοχή σας σε οµάδα δεν
σηµαίνει ότι πάντοτε καλείστε όταν καλείται η οµάδα. Αν
δεν θέλετε να είσαστε προσιτοί µέσω του αριθµού κλήσε-
ως οµάδας για ορισµένο χρόνο, αλλά µόνο σαν ξεχωρι-
στός συνδροµητής, µπορείτε να “διαγραφείτε” από αυτήν
την οµάδα (σελίδα Β-55 του Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη). Στις
εργοστασιακές ρυθµίσεις δεν είναι εγγεγραµµένοι όλοι οι
συνδροµητές! Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν ενεργά και
παθητικά µέλη της οµάδας. Η λειτουργία αυτή µπορεί να
είναι σηµαντική για µέλη θερµών γραµµών ή κέντρων κλή-
σεων που δεν θέλουν να είναι προσιτά στους πελάτες
τους 24 ώρες το 24ωρο. Οι λειτουργίες οµάδας δεν είναι
διαθέσιµες σε συνδροµητή που έχει διαγραφεί, αλλά µόνο
για ορισµένη χρονική περίοδο. Υπάρχουν τρεις διαφορε-
τικοί τρόποι για εγγραφή:
� εισερχόµενοι + εξερχόµενοι
� µόνο εισερχόµενοι
� µόνο εξερχόµενοι
Οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν την πρώτη δυνατό-
τητα. Κάποιος συνδροµητής που είναι µέλος πολλών οµά-
δων µπορεί να εγγραφεί “µόνο εξερχόµενος” σε µια µόνο
οµάδα κάθε φορά. Αν στην περίπτωση αυτή θέλει να λαµ-
βάνει και τις κλήσεις των άλλων οµάδων, µπορεί να εγ-
γραφεί εκεί σαν “εισερχόµενος”. Κατά συνέπεια θα βρί-
σκεται στην κατανοµή κλήσεων περισσότερων οµάδων
για εσωτερικές κλήσεις, κλήσεις ∆ηµόσιου Κέντρου και
κλήσεις τερµατικού πόρτας. Στην περίπτωση εξερχόµε-
νων επιχειρησιακών κλήσεων µε “εξερχόµενη εγγραφή”
σε µια ορισµένη οµάδα, ο συνδροµητής λαµβάνει ορισµέ-
νες ιδιότητες/ εξουσιοδοτήσεις της οµάδας που θα αντικα-
ταστήσουν τις δικές τους ιδιότητες/ εξουσιοδοτήσεις σαν
ξεχωριστού συνδροµητή:
� Εξουσιοδότηση γραµµής Κέντρου για επιχειρησιακές 

κλήσεις
� Ενεργοποίηση αριθµών φραγής/ ελεύθερων αριθµών 

για επιχειρησιακές κλήσεις 
� Εξουσιοδότηση επιλογής Σύντοµου Κώδικα για 

επιχειρησιακές κλήσεις
� Εµφάνιση αριθµού καλούντος για επιχειρησιακές 

κλήσεις 
� Προτεινόµενη γραµµή Κέντρου για επιχειρησιακές 

κλήσεις 

Κατανοµή Εξωτερικών Κλήσεων (Κουδου-
νισµός Εξωτερικών Κλήσεων)
Για να φτάσετε σε εσωτερικούς συνδροµητές και οµάδες
από εξωτερικά τηλέφωνα, θα πρέπει να έχουν ανατεθεί σε
αυτά εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί. Οι τηλεφωνικοί αριθ-
µοί που υπάρχουν στις γραµµές ISDN Κέντρου πρέπει να
έχουν καταγραφεί πρώτα στο πρόγραµµα διαµόρφωσης
COMset (µπορεί να γίνει διαχείριση µέχρι και 100 τηλεφω-
νικών αριθµών) και να διαµοιραστούν στους εσωτερικούς
συνδροµητές και οµάδες. Είναι δυνατή και η διαµόρφωση
καθυστερηµένων εξωτερικών κουδουνισµών κλήσεων.
Το χρονικό διάστηµα καθυστέρησης µπορεί να ρυθµιστεί.
Οι καλούντες που επιλέγουν λανθασµένο DDI (που υπάρ-
χει στην βασική σύνδεση αλλά δεν έχει εισαχθεί µε το
COMset) ή όχι πλήρες DDI (µεγάλος χρόνος επιλογής),
θα µετάγονται στο DDI που είναι γραµµένο πρώτο στην αντί-
στοιχη γραµµή δηµόσιου Κέντρου µετά από 4 δευτερόλεπτα. 

Αναµονή Κλήσεων
Αν χρειάζεται, κάθε χρήστης µπορεί να ενεργοποιεί/ απε-
νεργοποιεί το “χτύπηµα” της συσκευής του (σελίδα Β-40
του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη). Με το πρόγραµµα διαµόρ-
φωσης COMset, για κάθε συνδροµητή η ενεργοποίηση
µπορεί να εξαρτάται από ορισµένες συνθήκες. Ετσι, π.χ.
το “χτύπηµα” µπορεί να επιτρέπεται στην περίπτωση που
ο αντίστοιχος συνδροµητής επιτρέπεται να λάβει την κλή-
ση χωρίς να ανασηκώσει το ακουστικό και/ή στην περί-
πτωση που δεν κουδουνίζει καµία άλλη τηλεφωνική συ-
σκευή µε τον ίδιο τηλεφωνικό αριθµό.

Κατειληµµένο επί Κατειληµµένου
Σε εισερχόµενη κλήση µέσω εξωτερικού τηλεφωνικού α-
ριθµού, η κατανοµή εξωτερικών κλήσεων µπορεί να περι-
λαµβάνει πολλά τηλέφωνα, π.χ. επειδή κάποιος θέλει να
είναι προσιτός σε πολλές θέσεις. Αν, όµως, το άτοµο αυτό
έχει κλήση σε ένα από αυτά τα τηλέφωνα, στην περίπτω-
ση νέας εισερχόµενης κλήσης προς τον εξωτερικό τηλε-
φωνικό αριθµό, θα κουδουνίζουν και τα άλλα τηλέφωνα.
Τότε ο καλών θα νοµίζει ότι κανείς δεν υπάρχει εκεί (του-
λάχιστον όταν η κλήση δεν µπορεί να απαντηθεί από άλλο
πρόσωπο, επειδή π.χ. σε περασµένες ώρες µόνο ένα ά-
τοµο βρίσκεται στο γραφείο). Για να αποφύγετε την περί-
πτωση αυτή, µπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία
“Κατειληµµένο σε Κατειληµµένο”. Τότε ο εισερχόµενος κα-
λών λαµβάνει τον τόνο κατειληµµένου.

Προώθηση Κλήσεων
Αν έχετε αναθέσει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση, µπορεί
να γίνει διαµόρφωση προώθησης κλήσεων από κάθε συν-
δροµητή για την τηλεφωνική του συσκευή (σελίδα Β-41
του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη) για µια από τις οµάδες (σε-
λίδα Β-47 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη) ή για έναν από
τους τηλεφωνικούς αριθµούς της γραµµής ISDN Κέντρου
(MSN/DDI, σελίδα Β-51 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη).
Για κάθε µια από αυτές τις προωθήσεις κλήσεων είναι δυ-
νατές οι προαιρέσεις “χωρίς όρους”, “σε κατειληµµένο” και
“σε περίπτωση απουσίας απάντησης”. Εκτός από αυτά,
µπορεί να γίνει η προώθηση οµάδας, στην περίπτωση
που όλα τα µέλη έχουν διαγραφεί (π.χ. προς αυτόµατο τη-
λεφωνητή). Είναι δυνατοί εσωτερικοί καθώς και εξωτερι-
κοί στόχοι προώθησης. Στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, ε-
ξωτερική προώθηση κλήσεων εκτελείται πάντοτε µέσω
2ου καναλιού Β. Ετσι το COMmander Basic αποκαθιστά
αυτόµατα µια σύνδεση µε τον εξωτερικό αριθµό προορι-
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σµού µε χρήση ενός επιπλέον ελεύθερου καναλιού Β που
χρησιµοποιείται από την εισερχόµενη κλήση. Η χρέωση
για την σύνδεση που αποκαθίσταται από το COMmander
Basic γίνεται στον συνδροµητή του PBX. Αν θέλετε να α-
ποφύγετε να χρησιµοποιηθεί από το COMmander Basic
κάποιο ελεύθερο κανάλι Β (π.χ. επειδή το κόστος για τις
διαφορετικές θύρες S0 πληρώνεται από διαφορετικά πρό-
σωπα), µπορείτε να διαµορφώσετε µε το πρόγραµµα δια-
µόρφωσης έτσι ώστε η προώθηση κλήσεων να µην χρησι-
µοποιεί άλλες γραµµές Κέντρου. Ας σηµειωθεί ότι η πιθα-
νότητα ανεπιτυχούς προώθησης κλήσεων θα είναι µεγα-
λύτερη, επειδή το κανάλι Β είναι κατειληµµένο. Αν θέλετε
να αποφύγετε πολλαπλή χρήση του καναλιού Β, µπορείτε
να διαµορφώσετε το COMmander Basic ώστε να εκτελεί
πάντοτε την προώθηση κλήσεων MSN/DDI στο ∆ηµόσιο
Κέντρο αντί µε το 2ο κανάλι Β. Ο προγραµµατισµός µε την
συνδροµητική τηλεφωνική συσκευή θα είναι ο ίδιος. Ισως,
όµως, να έχετε µεγαλύτερο χρόνο απόκρισης διαµόρφωσης.
Η χρονική διάρκεια προώθησης κλήσεων στην περίπτω-
ση “απουσίας Απάντησης” µπορεί να διαµορφωθεί, αν
δεν έχει διαµορφωθεί να εκτελείται στο ∆ηµόσιο Κέντρο. Η
λειτουργία “επανάκληση” µπορεί να ενεργοποιηθεί για την
προώθηση κλήσεων “σε κατειληµµένο”. Αν ο συνδροµη-
τής που ήταν προηγούµενα κατειληµµένος, αποθέσει το
ακουστικό του, η κλήση που ήδη έχει προωθηθεί, επιστρέ-
φει σε αυτόν (αν δεν έχει απαντηθεί νωρίτερα). 

Μην Ενοχλείτε
Αν δεν θέλετε να ενοχλείστε προσωρινά από την τηλεφω-
νική σας συσκευή, µπορείτε να την διαµορφώσετε έτσι ώ-
στε να µην επιτρέπει εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.
Αυτό µπορείτε να το κάνετε µε ενεργοποίηση της υπηρε-
σίας “Μην Ενοχλείτε” για εσωτερικές κλήσεις (σελίδα Β-57
του Βιβλβίου Οδηγιών Χρήστη). Αν ο συνδροµητής θέλει
να είναι προσιτός από ορισµένα πρόσωπα, ενώ έχει ενερ-
γοποιηθεί η υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”, είναι δυνατή η ει-
σαγωγή του εξωτερικού τηλεφωνικού αριθµού σε κατά-
λογο VIP µε το λογισµικό για Η/Υ COMtools. Αν δεν θέλετε
να καλείστε από ορισµένα πρόσωπα, µπορείτε να εισάγε-
τε τους εξωτερικούς τους τηλεφωνικούς αριθµούς σε κα-
τάλογο Robinson µε το λογισµικό για Η/Υ COMtools. Οι
κατάλογοι µπορούν αν ενεργοποιούνται ή να απενεργο-
ποιούνται από κάθε συνδροµητή (σελίδα Β-57 του Βιβλί-
ου Οδηγιών Χρήστη). Το COMmander Basic χρειάζεται α-
ναγνώριση του καλούντος: Ο καλών πρέπει να εµφανίζει
τον τηλεφωνικό αριθµό του αριθµού. Η προστασία από
κλήσεις ισχύει µόνο για αριθµούς που κατευθύνονται
προς το δικό σας τηλέφωνο. Για να µη δέχεστε κλήσεις ο-
µάδας, πρέπει να “διαγραφείτε”. Εξαίρεση: Με το πρό-
γραµµα διαµόρφωσης COMset µπορεί, επίσης, να ενερ-
γοποιηθεί ο κατάλογος Robinson για οµάδες.

∆ιαµόρφωση διαφορετικών Συσκευών
Για την συνδροµητική σύνδεση µηχανηµάτων fax, Fax-
TAM, modem, ISDN PC-controller ή αυτόµατων τηλε-
φωνητών, συνιστώνται οι παρακάτω ρυθµίσεις:
� “Μην Ενοχλείτε” εκτός λειτουργίας,
� Αναµονή Κλήσεων εκτός λειτουργίας,
� Απουσία παλµών χρέωσης,
� Απουσία µελών οµάδων (πέρα από οµάδα αυτόµα-

του τηλεφωνητή),
� Κατανοµή κλήσεων πόρτας λειτουργίας (εκτός από 

αυτόµατο τηλεφωνητή µε εσωτερική προώθηση 
κλήσεων από τερµατικό πόρτας),

� Εξουσιοδότηση συσκευής ανοίγµατος πόρτας εκτός 
λειτουργίας,

� Μόνιµο σήµα Κέντρου,
� Εσωτερική/ εξωτερική µελωδία κουδουνισµού 1 

φορά µεγάλης διάρκειας,
� Μόνο για αυτόµατο τηλεφωνητή: επιτρέπεται η 

τυχαία απάντηση,
� Μόνο για αυτόµατο τηλεφωνητή: ηµιπεριορισµέ-

νη εξουσιοδότηση για γραµµή Κέντρου.

☞ Οι αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές που εκτελούν ορι-
σµένες λειτουργίες µέσω λειτουργίας πλήκτρων/ καταλό-
γου T-Net χρησιµοποιούν FLASH µεγάλης χρονικής διάρ-
κειας (300 ms). Στο COMmander Basic ο χρνισµός FLASH

είναι προδιαµορφωµένος. Συχνά υπάρχει επιπλέον πλήκ-
τρο FLASH. Και αυτό πρέπει να διαµορφωθεί στα 300 ms
(βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

Θέλετε να περιορίσετε το Κόστος των Τηλεφωνικών Κλήσεων (Ελεγχος Κόστους)

Εξουσιοδότηση για γραµµή Κέντρου
Αν θέλετε να αποφύγετε µεγάλες τηλεφωνικές χρεώσεις
εξαιτίας κλήσεων, π.χ. σε αριθµούς µε µεγάλες χρεώσεις,
µπορείτε να περιορίσετε τις προαιρέσεις επιλογής για
κάθε ξεχωριστή εσωτερική τηλεφωνική συσκευή ή για
κάθε οµάδα. Μπορείτε να διαµορφώσετε εξουσιοδοτήσεις
για γρµµές Κέντρου µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης
COMset (ξεχωριστά για επιχειρησιακές και ιδιωτικές
κλήσεις) για κάθε συνδροµητή. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές
ορίζουν ποιό είδος αριθµών επιτρέπεται να καλείτε από
τον συνδροµητή (όλοι οι εθνικοί και διεθνείς αριθµοί, µόνο
εθνικοί αριθµοί ή µόνο τοπικές κλήσεις). Ακόµη, ένας συν-
δροµητής µπορεί να περιοριστεί σε εσωτερικές κλήσεις ή

µόνο να δέχεται εξωτερικές κλήσεις. Οι αριθµοί φραγής
περιορίζουν την εξουσιοδότηση για γραµµή Κέντρου, οι ε-
λεύθεροι αριθµοί και η εξουσιοδότηση Επιλογής Σύντο-
µου Κώδικα επεκτείνουν την περιορισµένη εξουσιοδότη-
ση για γραµµή Κέντρου. Οι αριθµοί αυτοί τροποποιούνται µε
το COMtools (σελίδα Β-84 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη).

Οριο Κόστους Κλήσεων
Αν θέλετε να έχετε ένα συγκεκριµένο όριο χρέωσης κλή-
σεων, µπορείτε να διαµορφώσετε µια ορισµένη ποσότητα
µονάδων χρέωσης για κάθε συνδροµητή. Μπορείτε να
διαµορφώσετε µε το COMset αν οι λογαριασµοί ορίου κό-
στους κλήσεων θα χρεώνονται για όλες τις κλήσεις, για τις
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ιδιωτικές κλήσεις, για τις επιχειρησιακές κλήσεις, για τις
κλήσεις οµάδας (κλήσεις που πραγµατοποιούνται από µέ-
λος οµάδας που έχει εγγραφεί σαν εξερχόµενο). Ο πελά-
της µπορεί να τροποποιεί τον λογαριασµό για κάθε συν-
δροµητή µε την βοήθεια τηλεφωνικής συσκευής (σελίδα
Β-72 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη). Κάθε συνδροµητής,
για να µάθει την ποσότητα µονάδων στους λογαριασµούς
ορίου κόστους κλήσεων, µπορεί να κάνει ερώτηση σχε-
τικά µε τον λογαριασµό ορίου κόστους κλήσεων.

Οδευση Ελάχιστου Κόστους
Το COMmander Basic σας δίνει την δυνατότητα να καλεί-
τε εύκολα και χωρίς προηγούµενη σκέψη, µέσω της φτη-
νότερης διαθέσιµης τηλεφωνικής εταιρείας. Αυτό ονοµά-
ζεται Οδευση Ελάχιστου Κόστους. Για να χρησιµοποιήσε-
τε αυτήν την δυνατότητα, θα πρέπει να διαµορφώσετε αρκε-
τές προαιρέσεις µε το λογισµικό για Η/Υ software Soft-LCR.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό για
κάθε συνδροµητή µε τηλεφωνική συσκευή. Η διαµόρφω-
ση αυτή µπορεί να γίνει και για κάθε ξεχωριστό συνδρο-
µητή (σελίδα Β-58 του Βιβλβίου Οδηγιών Χρήστη). Αν ε-
νεργοποιήσετε την αυτόµατη LCR για µια τηλεφωνική συ-
σκευή, το COMmander Basic θα αναζητήσει την φτηνότε-
ρη τηλεφωνική εταιρεία από τον αριθµό για τον οποίο έγι-
νε επιλογή, από την ηµεροµηνία και από την ώρα. Ο αριθ-
µός της τηλεφωνικής εταιρείας επιλέγεται αυτόµατα εµ-
πρός από τον εξωτερικό αριθµό. Πέρα από αυτό ή αντί για
αυτό µπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητη Οδευση Ελάχι-
στου Κόστους. Αν εκτελέσετε χειροκίνητη Οδευση Ελάχι-
στου Κόστους, επιλέγετε εσείς την τηλεφωνική εταιρεία ,
πριν από τον τηλεφωνικό αριθµό. Στο πρόγραµµα για Η/
Υ Soft-LCR µπορούν να διαµορφωθούν πέντε τηλεφωνι-
κές εταιρείες οι οποίες επιλέγονται µέσω ειδικών αριθµών
πρόσβασης σε γραµµές Κέντρου (από 1* µέχρι 5*)
(σελίδα Β-22 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη).

☞ Για να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία “Οριο Κόστους
Κλήσεως” χωρίς περιορισµούς, θα χρειαστείτε την λει-
τουργία “Πληροφορία χρέωσης κατά την διάρκεια της κλή-
σεως (AOCD)” στην γραµµή Κέντρου ISDN. Με την “Πλη-
ροφορία χρέωσης στο τέλος της κλήσεως (AOCE)” το
COMmander Basic θα µπορεί να βρεί µόνο στο τέλος της
κλήσεως αν το όριο κόστους κλήσεων έχει ξεπεραστεί.

Την στιγµή που τυπώνεται αυτό το βιβλίο, ορισµένες ιδιω-
τικές τηλεφωνικές εταιρείες δεν στέλνουν µονάδες χρέω-
σης. Αν συµβαίνει αυτό, οι αριθµοί αυτοί πρέπει να
φραγούν (αριθµοί φραγής), διαφορετικά δεν θα µπορεί να
λειτουργήσει το όριο κόστους κλήσεων (βλ. κεφάλαιο Λειτ-
ουργίες του προγράµµατος COMtools, σελίδα Β-84 στο
Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

Καταγραφή και Ανάλυση Πληροφοριών Χρέωσης Κλήσεων
Το COMmander Basic έχει µια µόνιµη µνήµη πληροφο-
ριών χρέωσης για 3000 οµάδες δεδοµένων. Μια οµάδα
δεδοµένων χρέωσης περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:
� Τον αριθµό του συνοµιλητή, αν εµφανίζεται.
� Την γραµµή Κέντρου και τον MSN που χρησιµο-

ποιείται για την κλήση.
� Την ηµ/νία και την ώρα κατά το ξεκίνηµα της κλήσεως.
� Την διάρκεα της κλήσεως ή την διάρκεια του κου-

δουνισµού για ανεπιτυχείς κλήσεις.
� Τις µονάδες χρέωσης και το σύνολο κόστους κλήσεως.
� Τον εσωτερικό συνδροµητή που εµπλέκεται στην 

κλήση.
� Την εσωτερική οµάδα που εµπλέκεται στην κλήση.
� Το είδος κλήσεως: Εισερχόµενη ή εξερχόµενη, επι-

χειρησιακή ή ιδιωτική, επιτυχή ή ανεπιτυχή.
� Τον αριθµό έργου, αν έχει αποδοθεί στην κλήση (θα 

πρέπει να διαµορφωθεί το πλήθος των ψηφίων για α-
ριθµούς έργου. Οι αριθµοί αυτοί µπορεί να είναι τυ-
χαίοι και να αποδοθούν κατά την διάρκεια της κλήσεως).

Το λογισµικό διαχείρισης πληροφοριών χρέωσης COMlist
και ένας Η/Υ συνδεδεµένος στο PBX σας δίνουν την δυνα-
τότητα διαχείρισης, ανάλυσης και µεταφοράς των πληρο-
φοριών χρέωσης κλήσεων από το PBX. Ακόµη, είναι δυ-
νατή η απ’ευθείας θύρα του COMmander Basic. Αν η µνή-
µη είναι πλήρης, µπορείτε να ενεργοποιήσετε εγγραφή ε-
πιπλέον πληροφοριών κλήσεων. Στην περίπτωση αυτή
θα πρέπει να διαµορφώσετε “υπερκάλυψη εγγραφής πα-
λαιότερων πληροφοριών” (∆ιαµόρφωση µε το πρόγραµ-
µα διαµόρφωσης COMset). Αν αυτό δεν είναι επιθυµητό,
ο πελάτης θα πρέπει να διαγράψει την µνήµη πληροφο-
ριών κλήσεων πριν συµπληρωθεί (σελίδα Β-70 του Βιβλί-
ου Οδηγιών Χρήστη). Για να πάρετε αυτήν την πληροφο-

ρία αρκετά νωρίς, µπορείτε να στείλετε έναν ειδικό τόνο σε
επιλεγµένες εσωτερικές τηλεφωνικές συσκευές που βρί-
σκονται σε προκαθορισµένη κατάσταση πλήρωσης της
µνήµης πληροφοριών κλήσεων. Με το λογισµικό διαµόρ-
φωσης COMset µπορείτε να περιορίσετε τα είδη πληρο-
φοριών χρέωσης που θα αποµνηµονεύονται έτσι ώστε να
κάνετε οικονοµία χώρου µνήµης. Αν ιδιωτικοί λόγοι είναι η
αιτία µη καταγραφής του εξωτερικού τηλεφωνικού αριθ-
µού, µπορείτε να διαµορφώσετε το COMmander Basic
έτσι ώστε να µην καταγράφει καθόλου εξωτερικούς αριθ-
µούς ή να καταγράφει ατελείς εξωτερικούς αριθµούς ιδιω-
τικών κλήσεων.

Ανάλυση Πληροφοριών Κλήσεων µε το 
Πρόγραµµα για Η/Υ COMlist
Το πρόγραµµα για Η/Υ COMlist βοηθάει τον πελάτη να
διαχειρίζεται και να αναλύει τις πληροφορίες κλήσεων
στην µνήµη πληροφοριών κλήσεων του COMmander Ba-
sic. Πρέπει να συνδέσετε τον Η/Υ µε το PBX (βλ. κεφάλαιο
Σύνδεση µέσω της σειριακής θύρας (V.24), σελίδα Ι-34). Η
εγκατάσταση και η χρήση του προγράµµατος για Η/Υ πε-
ριγράφονται στο κεφάλαιο ∆ιαχείριση Πληροφοριών Κλή-
σεων µε το πρόγραµµα COMlist, σελίδα Β-85 του Βιβλίου
Οδηγιών Χρήστη.

∆ιαχείριση Πληροφοριών Κλήσεων µε εξω-
τερικά Προγράµµατα
Αν δεν θέλετε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες χρέωσης
µε το COMlist αλλά θέλετε να χρησιµοποιήσετε δικό σας
λογισµικό, θα πρέπει να διαµορφώσετε την λειτουργία της
σειριακής διεπαφής σε “ανταλλαγή πληροφοριών µε εξω-
τερικά προγράµµατα” και να συνδέσετε τον Η/Υ σας µε το
PBX (κεφάλαιο Σύνδεση µέσω της σειριακής θύρας
(V.24), σελίδα Ι-34).
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Απ’ευθείας Εξοδος σε σειριακό Εκτυπωτή
Αν δεν θέλετε να αναλύσετε τις πληροφορίες σας στον Η/
Υ, αλλά να τις στείλετε απ’ευθείας στον εκτυπωτή, µπο-
ρείτε να συνδέσετε στην σειριακή θύρα έναν σειριακό
εκτυπωτή (κεφάλαιο Σύνδεση µέσω σειριακής θύρας
(V.24), σελίδα Ι-34). Πρέπει να διαµορφώσετε τις παραµέ-
τρους της σειριακής θύρας στον εκτυπωτή (όχι χειραψία,
9600 baud, δεδοµένα των 8 bit, 1 stop bit, όχι parity). Η
µορφή εξόδου των επικεφαλίδων και των υποσηµειώ-
σεων µπορούν µα γίνουν στα µέτρα σας, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του εκτυπωτή και του πελάτη . Για εκτύπωση
όλων των πληροφοριών, πρέπει να διαµορφωθεί στο
πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset, πλάτος σειράς 112
χαρακτήρων. Αν διαµορφωθεί µικρότερο µέγεθος σειράς,
ορισµένες στήλες δεν θα εκτυπωθούν. 
Στις εκτυπώσεις χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντµή-
σεις/ ταυτότητες:
* ∆εν εµφανίζεται αριθµός
Ax:yyy Κλήση µέσω γραµµής Κέντρου x και MSN yyy
TNxxx Κλήση συνδροµητή xxx
I Είδος κλήσεως: Εισερχόµενη
O Είδος κλήσεως: Εξερχόµενη
B Είδος κλήσεως: Επιχειρησιακή
P Είδος κλήσεως: Ιδιωτική
U Είδος κλήσεως: Ανεπιτυχής
Gxxx Κλήση οµάδας xxx
Pxxxxxx Αριθµός έργου xxxxxx
xxxmyys ∆ιάρκεια xxx λεπτά και yy δευτερόλεπτα
xxxxxe xxxxx µονάδες
CF x Προώθηση Κλήσεων µέσω γραµµής Κέντρου x
UPD Ανανέωση λογισµικού
S0PR ∆ιαµόρφωση µέσω εξωτερικής θύρας S0

Alarm Κλήση συναγερµού

Door x Κλήση πόρτας προς εξωτερική κλήση από
τερµατικό πόρτας x

Αν ο εκτυπωτής βρίσκεται πάντοτε σε λειτουργία και θέλε-
τε να δείτε τις πληροφορίες της κλήσεως που µόλις τελει-
ώσατε, θα πρέπει να διαµορφώσετε την σειριακή θύρα σε
λειτουργία “συνεχής έξοδος πληροφοριών κλήσεων”. Αν
θέλετε από καιρού σε καιρό να αποµακρύνετε τον εκτυ-
πωτή που βρίσκεται στην λειτουργία αυτή χωρίς να χάνετε
πληροφορίες, θα χρειαστείτε την εντολή Start-/Stop για
την “συνεχή έξοδο πληροφοριών κλήσεων” (σελ. Β-71 του
Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη). Αν οι πληροφορίες κλήσεων τυ-
πώνονται µόνο κατά βούληση, η λειτουργία της σειριακής
θύρας µπορεί να παραµείνει “αποκλειστική, µόνο για λο-
γισµικό διαµόρφωσης”. Η εκτύπωση θα ξεκινήσει, αν ο
πελάτης εισάγει από τηλεφωνική συσκευή την εντολή για
την εκτύπωση των πληροφοριών κλήσεων (σελίδα Β-71
στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη). 

Ελεγχος των Χρεώσεων µε Τηλεφωνική 
Συσκευή
Για να ελέγχονται οι χρεώσεις για κάθε συνδροµητή, οι
χρεώσεις καταγράφονται στο COMmander Basic και για
κάθε συνδροµητή. Κατά καιρούς µπορείτε να εκτελείτε
ερώτηση και διαγραφή του συνόλου των χρεώσεων (σελί-
δα Β-73 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη). Η διαγραφή των
χρεώσεων δεν έχει επίδραση στις πλροφορίες κλήσεων
στην µνήµη πληροφοριών κλήσεων. Για έλεγχο των χρε-
ώσεων κατά την διάρκεια ή αµέσως µετά από µια κλήση,
οι χρεώσεις στέλνονται και εµφανίζονται στις τηλεφωνικές
συσκευές ISDN κατά την στιγµή που πραγµατοποιούνται.
Αυτό ισχύει ακόµη και στην περίπτωση που το ακουστικό
βρίσκεται στην θέση του. Σε αναλογικές τηλεφωνικές συ-
σκευές µε µετρητή µονάδων, το COMmander Basic µπο-
ρεί να διαµορφωθεί έτσι ώστε να µεταφράζει τις πληροφο-
ρίες χρέωσης ISDN σε αναλογικούς παλµούς χρέωσης.
Αν εξωτερικές κλήσεις µεταφέρονται συχνά σε εσωτερι-
κούς συνδροµητές, µπορείτε να διαµορφώσετε την “Εγ-
γραφή Χρέωσης Κλήσεων µε Συνδροµητή που αλλάζει”,
για να χρεώνει τις χρεώσεις στον επόµενο συνδροµητή α-
πό την στιγµή της µεταφοράς.

☞ Για να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία “Εγγραφή Χρέω-
σης Κλήσεων µε Συνδροµητή που αλλάζει” θα χρειαστείτε
την λειτουργία “Πληροφορία χρέωσης κατά την διάρκεια
της κλήσεως (AOCD) στην γραµµή Κέντρου”. ∆ιαφορετικά
όλες οι χρεώσεις θα καταγράφονται στον τελευταίο συν-
δροµητή.
Αν το COMmander Basic χρησιµοποιείται π.χ. σε ξενο-
δοχείο, ίσως είναι καλύτερο να χρησιµοποιείται ξεχωριστή
θύρα S0 για κάθε δωµάτιο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε

την περίπτωση ο πελάτης του δωµατίου να τροποποιήσει
το MSN του τηλεφώνου του για να χρεώσει κλήσεις στον
λογαριασµό άλλων δωµατίων. Σηµείωση: Συνδροµητής
που έχει διαµορφωθεί σαν “ΙSDN PC-controller” δέχεται
κλήσεις και από άλλες συσκευές χωρίς MSN ή µε
διαφορετική εµφάνιση MSN. Αυτό επιτρέπει την χρήση
controller που δεν εµφανίζουν καθόλου MSN (κεφάλαιο
Προγραµµατισµός µε Η/Υ, σελίδα Ι-50).

∆ιαµόρφωση Εµφάνισης Τηλεφωνικού Αριθµού
Στο ISDN µπορείτε να µεταδίδετε το δικό σας τηλεφωνικό
αριθµό στο πρόσωπο που καλέσατε ή στον καλούντα. Αν
ο τελευταίος έχει σύνδεση ISDN και η τηλεφωνική συσκευή
ISDN, θα µπορεί να δει τον µεταφερόµενο τηλεφωνικό
αριθµό στην οθόνη του πριν ξεκινήσει η συνδιάλλεξη ή
στο ξεκίνηµα της κλήσης.

∆ιαµόρφωση του Τηλεφωνικού Αριθµού 
που θα µεταδοθεί 
Μπορεί να γίνει διαµόρφωση σχετικά µε το ποιός τηλε-
φωνικός αρθµός (MSN/DDI) συνδροµητή ή οµάδας θα
εµφανίζεται. Ο µεταφερόµενος τηλεφωνικός αριθµός θα
δίνει την δυνατότητα στον καλούνται να αναγνωρίζει αν
συνδέεται µε τον επιθυµητό συνοµιλητή ή αν η κλήση του
έχει προωθηθεί ή έχει απαντηθεί µέσω τυχαίας απάντησης.
Υπάρχει, επίσης, µια προαίρεση διαµόρφωσης για συν-
δροµητές και οµάδες σχετικά µε τον τηλεφωνικό αριθµό
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που θα εµφανίζεται όταν πραγµατοποιούνται επιχειρησι-
ακές κλήσεις. Οι συνδροµητές έχουν µια επιπλέον προαί-
ρεση διαµόρφωσης για την παρουσίαση του ίδιου ή άλλου
αριθµού σε ιδιωτικές κλήσεις. Αν το πρόσωπο που καλέ-
σατε δεν πρέπει να δει τον τηλεφωνικό σας αριθµό, µπο-
ρεί πάντοτε να αποτρέπει την µετάδοση του τηλεφωνικού
αριθµού στην περίπτωση εξερχοµένων κλήσεων. Η ρύθ-
µιση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον κάθε χρή-
στη µε την τηλεφωνική του συσκευή (σελίδα Β-41 του Βιβ-
λίου Οδηγιών Χρήστη) Ο συνδροµητής έχει, επίσης, την
προαίρεση να αποτρέπει την εµφάνιση του τηλεφωνικού
του αριθµού, κλήση προς κλήση (σελίδα Β-20 του Βιβλίου
Οδηγιών Χρήστη).

Εµφάνιση του Τηλεφωνικού Αριθµού που 
µεταδίδεται από τον καλούντα (CLIP)
Ο τηλεφωνικός αριθµός του καλούντος (αν µεταδίδεται)
εµφανίζεται στις τηλεφωνικές συσκευές ISDN και στις
προαιρετικά συνδεδεµένες συσκευές απεικόνισης συστή-
µατος SD-420 (κατασκευής Auerswald). Αν στο COM-
mander Basic υπάρχουν συνδεδεµένες αναλογικές τηλε-
φωνικές συσκευές συµβατές µε CLIP, µπορεί η πληρο-
φορία του τηλεφωνικού αριθµού να µεταδοθεί στους αντί-
στοιχους αναλογικούς συνδροµητές. Προκειµένου αυτές
οι συσκευές να αναγνωρίζουν αυτήν την πληροφορία χω-
ρίς προβλήµατα, χρειάζεστε ένα ειδικό σήµα κουδουνι-
σµού το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί για τους συνδρο-
µητές αυτούς. Ολοι οι άλλοι συνδροµητές θα είναι καλύτε-
ρο να απενεργοποιήσουν αυτήν την λειτουργία (εργοστα-
σιακή ρύθµιση).

Απλούστευση επιλογής εξωτερικού Τηλεφωνικού Αριθµού
Μνήµη Επιλογής Αριθµού Σύντοµου Κώδικα
Για να αποφύγετε κάθε φορά την επιλογή εξωτερικών α-
ριθµών που χρησιµοποιούνται συχνά, µπορείτε στους α-
ριθµούς αυτούς να αναθέσετε έναν 4ψήφιο Αριθµό Επι-
λογής Σύντοµου Κώδικα. Αυτός ο Αριθµός Επιλογής Σύ-
ντοµου Κώδικα θα επιλέγεται αντί για τον αριθµό πρόσ-
βασης σε γραµµή Κέντρου 0 + τον εξωτερικό αριθµό. Το
COMmander Basic θα επιλέγει αυτόµατα τον αριθµό πρό-
σβασης σε γραµµή Κέντρου και τον αποµνηµονευµένο α-
ριθµό. Μερικοί από τους διαθέσιµους Αριθµούς Επιλογής
Σύντοµου Κώδικα κρατούνται σε κάθε συνδροµητή, πρά-
γµα που σηµαίνει ότι ο συνδροµητής , όταν χρησιµοποιεί
την µνήµη 8200-8219, θα κάνει επιλογή των δικών του ιδι-
ωτικών τηλεφωνικών αριθµών. Η υπόλοιπη µνήµη Επιλο-
γής Σύντοµου Κώδικα (∆ηµόσιοι αριθµοί, αριθµοί µεγάλου
µήκους και αριθµοί έκτακτης ανάγκης) θα χρησιµοποιηθεί
µαζί από όλους τους συνδροµητές. Ο πελάτης µπορεί να
διαχειρίζεται ο ίδιος τους Αριθµούς Επιλογής Σύντοµου
Κώδικα µε το πρόγραµµα για Η/Υ COMtools ή απλά µπο-
ρεί να τους εισάγει µέσω τηλεφωνικής συσκευής (βλ. ιδιω-
τικοί/ δηµόσιοι, σελίδα Β-59 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη
και Αριθµοί Επιλογής Σύντοµου Κώδικα Εκτακτης Ανά-
γκης, σελίδα Β-76 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη). Για να ε-
ξασφαλίσετε ότι οι Αριθµοί Επιλογής Σύντοµου Κώδικα Ε-

κτακτης Ανάγκης (π.χ. αστυνοµία και πυροσβεστική υπη-
ρεσία) θα επιλέγονται πάντοτε ανεξάρτητα από τις τρέ-
χουσες επιχειρηµατικές δράσεις, µπορείτε να ενεργοποιή-
σετε την λειτουργία προτεραιότητας κλήσεων έκτακτης α-
νάγκης. Η εξουσιοδότηση Επιλογής Σύντοµου Κώδικα
µπορεί να επεκτείνει την συνδροµητική εξουσιοδότηση για
γραµµή Κέντρου. Τότε αυτός ο συνδροµητής θα µπορεί
να επιλέγει όλους τους τηλεφωνικούς αριθµούς που έχουν
καταχωρηθεί στην µνήµη Επιλογής Σύντοµου Κώδικα και
να υπερπηδά µε τον τρόπο αυτό την περιορισµένη του εξ-
ουσιοδότηση για γραµµή Κέντρου.

Απ’ευθείας Γραµµή Κέντρου 
Για απλούστευση της λειτουργίας, τηλεφωνικές συσκευές
που χρησιµοποιούνται για εξωτερικές κλήσεις, αλλά χω-
ρίς λειτουργίες όπως Επιλογή Σύντοµου Κώδικα, αριθµό
έργου και ιδιωτικές κλήσεις, µπορύν να διαµορφωθούν
σαν συσκευές απ’ευθείας γραµµής Κέντρου. Αυτές µπο-
ρούν να πραγµατοποιούν εξωτερικές κλήσεις χωρίς εισα-
γωγή του αριθµού πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου 0. Θα
πρέπει να είναι τηλεφωνικές συσκευές DTMF ή συσκευές
ISDN, επειδή οι εσωτερικές κλήσεις είναι δυνατές µόνο αν
προηγουµένως γίνει επιλογή του πλήκτρου *  (2 φορές).

Χρήση Βοηθηµάτων Μνήµης
Ειδικό Σήµα Κέντρου
Για να βοηθείται ο συνδροµητής να θυµάται όταν σηκώνει
το ακουστικό, ότι π.χ. έχει διαµορφώσει µια συνδροµητική
προώθηση κλήσεων για την τηλεφωνική του συσκευή, για
κάθε ξεχωριστό συνδροµητή µπορεί να διαµορφωθεί ένα
ειδικό σήµα Κέντρου για τις ρυθµίσεις: σύνδεση χωρίς επι-
λογή (αυτόµατη επιλογή), προστασία κλήσεων και συν-
δροµητική προώθηση κλήσεων. Αν η µνήµη πληροφο-
ριών κλήσεων δεν εγγράφεται αυτόµατα επάνω στις πα-
λαιές εγγραφές, οι νέες εγγραφές πληροφοριών µπορεί να
χαθούν, αν η µνήµη δεν διαγραφεί έγκαιρα. Για να πληρο-

φορείστε εκ των προτέρων πότε χρειάζεται κάτι τέτοιο, σε
ορισµένα τηλέφωνα µπορεί να ακουστεί ένα ειδικό σήµα
Κέντρου όταν η µνήµη πληροφοριών κλήσεων φτάσει σε
ορισµένο επίπεδο πλήρωσης.

Λειτουργία Αφύπνισης 
Για κάθε εσωτερικό συνδροµητή µπορεί να διαµορφωθεί
ξεχωριστά ένας χρόνος αφύπνισης. Η διαµόρφωση αυτή
µπορεί να γίνει µε το πρόγραµµα για Η/Υ COMtools ή από
κάθε συνδροµητή µε την τηλεφωνική του συσκευή (σελίδα
Β-60 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη).

Αλλαγή Σηµάτων Κέντρου και Σκοπών Κουδουνισµού
Για κάθε συνδροµητή µπορούν να διαµορφωθούν διαφο-
ρετικά εσωτερικά σήµατα Κέντρου και σκοποί κουδουνι-
σµού. Η ρύθµιση αυτή µπορεί να πραγµατοποηθεί από

κάθε χρήστη µε την τηλεφωνική του συσκευή. Ο συνδρο-
µητής θα µπορεί να ακούσει πρώτα από όλα τα σήµατα
Κέτρου (σελίδα Β-62 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη). Αν
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κάποιοι από τους συνδροµητές είναι προσιτοί µέσω πολ-
λών εξωτερικών τηλεφωνικών αριθµών (MSN/DDI), ίσως
είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί πριν σηκωθεί το ακου-
στικό ποιός τηλεφωνικός αριθµός έχει επιλεγεί από τον
καλούντα (π.χ. ιδιωτική ή επιχειρησιακή κλήση). Το COM-
mander Basic επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών σκο-

πών κουδουνισµού. Επίσης, ο πελάτης µπορεί µε το τηλέ-
φωνο να διαµορφώσει ο ίδιος τον σκοπό κουδουνισµού
που θέλει (σελίδα Β-75 του Βιβλίου Οδηγικών Χρήστη).
Αν το εξωτερικό σήµα Κέντρου δεν παράγεται σωστά από
το ∆ηµόσιο Κέντρο, στο COMmander Basic µπορεί να γί-
νει εσωτερική προσοµοίωση αυτού του σήµατος.

☞ Η καλή λειτουργία αυτής της ρύθµισης για συνδροµητές ISDN
εξαρτάται από την συνδεδεµένη τηλεφωνική συσκευή ISDN.
Πολλές συσκευές ISDN υποστηρίζουν µόνο τον σκοπό “1
φορά συνεχής”.

Στην περίπτωση που έχετε τηλεφωνική συσκευή συστήµατος
µπορούν να διαµορφωθούν επιπλέον σκοποί κουδουνισµού
για διαφορετικά είδη κλήσεων. 

Μουσική σε Αναµονή, Ανακοινώσεις και Ανακοινώσεις πριν από Απάντηση
Στην περίπτωση Μεταφοράς ή Αναζήτησης ο συνοµιλη-
τής που περιµένει θα ακούσει Μουσική σε Αναµονή µε
προαίρεση επικαλύπτουσας ανακοίνωσης. Η Μουσική σε
Αναµονή αποµνηµονεύεται στο COMmander Basic (εσω-
τερική Μουσική σε Αναµονή) ή παίζεται σαν εξωτερική
Μουσική σε Αναµονή µέσω της εισόδου µουσικής της
αναλογική µονάδα COMmander 2TSM  (σελίδα Ι-52). Αν
υπάρχει αυτή η είσοδος µουσικής και είναι συρµατωµένη
στο εξωτερικό του περιβλήµατος, µπορεί να ηχογραφηθεί
κάποια άλλη Μουσική σε Αναµονή του COMmander Basic
(σελίδα Β-79 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη). Η Μουσική
σε Αναµονή µπορεί να αναµιχθεί µε κάποια ανακοίνωση.
Για να γίνει αυτό, η ανακοίνωση Μουσικής σε Αναµονή θα
πρέπει να ηχογραφηθεί µέσω τηλεφωνικής συσκευής και
να αποµνηµονευθεί (σελίδα Β-79 του Βιβλίου Οδηγιών
Χρήστη). Με το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset µπο-
ρεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία “ανακοίνωση πριν από

απάντηση” για ξεχωριστούς MSN. Αν ο καλούµενος συν-
δροµητής δεν σηκώσει το ακουστικό όταν κουδουνίσει µια
φορά (µέσα σε 5-15 δευτερόλεπτα) η κλήση λαµβάνεται
από το PBX (ο εξωτερικός καλών χρεώνεται). Ο εξωτερι-
κός καλών θα ακούσει ένα µήνυµα καλωσορίσµατος (π.χ.
πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία) ενώ η καλούµενη
τηλεφωνική συσκευή εξακολουθεί να κουδουνίζει. Μόλις
κάποιος από τους καλούµενους συνδροµητές σηκώσει το
ακουστικό, θα συνδεθεί µε τον εξωτερικό καλούντα. Το
µήνυµα καλωσορίσµατος ηχογραφείται µε τηλέφωνο και
αποµνηµονεύεται στο COMmander Basic (σελίδα Β-81
του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη). Η εσωτερική Μουσική σε
Αναµονή/ Ανακοίνωση, και η Ανακοίνωση πριν από Απά-
ντηση, είναι δυνατό να φορτωθούν στο PBX σαν αρχείο
.wav µε το λογισµικό για Η/Υ COMtools (σελίδα Β-84 του
Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη).

Χρήση διαφορετικών ∆ιαµορφώσεων του PBX (Ηµέρα, Νύχτα, κλπ.)
Το COMmander Basic έχει την ικανότητα να διαµορφώνει
µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset ορισµένες λει-
τουργίες διαφορετικά, π.χ. για ηµέρα, για νύχτα, για
γιορτές, για διάλειµµα φαγητού. Υπάρχουν συνολικά έξη
διαφορε-τικές διαµορφώσεις. Αυτός ο αριθµός µπορεί να
ελαττωθεί στο πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. Οι
παρακάτω λειτουργίες εξαρτώνται από την διαµόρφωση:
� Εξουσιοδοτήσεις για γραµµές Κέντρου
� Κατανοµή εξωτερικών κλήσεων και κλήσεων πόρτας
� Προώθηση εξωτερικών κλήσεων από τερµατικό πόρτας
� Σύνδεση χωρίς επιλογή (αυτόµατη επιλογή)
� Ακολούθησέ µε
� Εσωτερικό σήµα Κέντρου 
� Εµφάνιση τηλεφωνικού αριθµού
� Προώθηση κλήσεων συνδροµητών/ οµάδας
� Προτεινόµενη γραµµή Κέντρου
� ∆εύτερο κουδούνι

Η µεταγωγή από την µια στην άλλη διαµόρφωση µπορεί
να ελέγχεται χρονικά, σύµφωνα µε το εσωτερικό ρολόι του
COMmander Basic, ή µπορεί να πραγµατοποιείται από
κάθε συνδροµητή µε την τηλεφωνική του συσκευή (χειρο-
κίνητα) (σελίδα Β-40 του Βιβλιού Οδηγιών Χρήστη). Για
την αυτόµατη µεταγωγή υπάρχουν σε κάθε ηµέρα µέχρι
10 χρόνοι µεταγωγής. Η χειροκίνητη µεταγωγή είναι δυνα-
τή σαν πρόσθετη στην ήδη υπάρχουσα ρύθµιση αυτόµα-
της µεταγωγής. Αν διαµορφωθούν αυτοί οι χρόνοι, ο πε-
λάτης µπορεί να ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί την αυτόµα-
τη µεταγωγή διαµόρφωσης µε τηλεφωνική συσκευή (σελί-
δα Β-69 του Βιβλίου δηγιών Χρήστη). Μερικές από τις ρυθ-
µίσεις που εξαρτώνται από την διαµόρφωση µπορούν να
πραγµατοποιηθούν µε τηλεφωνική συσκευή (σελίδα Β-39
του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη). Αν χρειάζεται, κάθε φορά
ο συνδροµητής µπορεί να ζητήσει µε την τηλεφωνική του
συσκευή για να µάθει ποιά διαµόρφωση είναι τρέχουσα
(σελίδα Β-40 του Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη).

☞ Μετά από διακοπή της τροφοδοσίας ή επαναλειτουργία
του PBX, η ένδειξη χρόνου χάνεται. Στην περίπτωση αυτή
δεν θα πραγµατοποιηθεί αυτόµατη µεταγωγή. Μια εξωτε-
ρική κλήση µπορεί να “λειτουργήσει” το χρονόµετρο και οι

λειτουργίες θα είναι πάλι ενεργές (για τον σκοπό αυτό µπο-
ρείτε να διαµορφώσετε στο COMset µια αυτόµατη κλήση
σε κάποιο αριθµό, π.χ. σε κάποιο αριθµό χωρίς χρέωση).

∆ιαµόρφωση της Τηλεφωνικής Συσκευής Συστήµατος smar-tel-i
Στο COMmander Basic µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
τηλεφωνική συσκευή ISDN smart-tel-i (κατασκευής Auer-
swald) σαν τηλεφωνική συσκευή συστήµατος. Θα πρέπει
να χρησιµοποιείτε την περισσότερο πρόσφατη έκδοση
λογισµικού (1.53 ή νεότερη).

Λειτουργία Ενδοεπικοινωνίας
Η τηλεφωνική συσκευή συστήµατος smart-tel-i (κατα-
σκευής Auerswald) έχει και λειτουργία ενδοεπικοινωνίας.
Αυτό σηµαίνει ότι το smar-tel-i µπορεί να καλείται από ε-
σωτερικές συσκευές και να ενεργοποιεί το µεγάφωνό του
χωρίς χειρισµό από κάποιον. Ακόµη, το smar-tel-i µπορεί
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να ενεργοποιήσει το µικρόφωνο εκτός από το µεγάφωνο
(λειτουργία χωρίς χέρια), έτσι ώστε κάποιος που βρίσκε-
ται κοντά να µπορεί να επικοινωνεί µε τον καλούντα µέσω
αυτής της αµφίδροµης επικοινωνίας. Η λειτουργία αυτή
επιτρέπει για κάθε τηλεφωνική συσκευή (σελίδα Β-67 του
Βιβλίου Οδηγιών Χρήστη).

Επίβλεψη κατάστασης Κατειληµµένου στην 
Οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος
Η επίβλεψη κατάστασης κατειληµµένου περιορίζεται σε έξι
συνδροµητές που πρέπει να διαµορφωθούν στο πρόγραµ-
µα διαµόρφωσης της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος.

∆ιαµόρφωση της Οθόνης Συστήµατος SD-420
Αν η οθόνη συστήµατος SD-420 (κατασκευής Auerswald)
συνδεθεί στο COMmander Basic, µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί σε τρεις τρόπους λειτουργίας:
� + � Λειτουργία “Οθόνης συνδροµητή”
� Λειτουργία “Υποδοχής”

Λειτουργία “Οθόνης Συνδροµητή”
Στην λειτουργία αυτή η οθόνη αποδίδεται σε έναν συνδρο-
µητή.

Στην κατάσταση αδράνειας (Παράδειγµα παραπάνω) η ο-
θόνη συστήµατος δείχνει την ώρα (14:59) και την κατά-
σταση κατειληµµένου. Ο συνδροµητής λαµβάνει πληρο-
φορίες για τις ενεργές συνδέσεις γραµµών Κέντρου (A:3/
4: 3 από τις 4 διαθέσιµες γραµµές) και ποιός συνδροµητής
δεν µπορεί να κληθεί προς το παρόν, δηλαδή αυτήν την
στιγµή πραγµατοποιεί κλήση (100: Ο συνδροµητής 100
δεν µπορεί να κληθεί, ---: Ο συνδροµητής είναι ελεύθε-
ρος). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να διαµορφώσετε µε το
COMset τους 9 συνδροµητές και την σειρά τους.
Αν υπάρχουν ένα ή περισσότερα τερµατικά πόρτας, θα
εµφανίζεται το κατειληµµένο τερµατικό πόρτας (T:-2: Η
πόρτα 2 είναι κατειληµµένη) και το πιεσµένο πλήκτρο
πόρτας (K:1---: Το πλήκτρο πόρτας 1 είναι πιεσµένο.
Εµφανίζονται και άλλες πληροφορίες: Η τρέχουσα ενεργή
διαµόρφωση (K5: Η διαµόρφωση 5 είναι ενεργή). Το κου-
δούνι (#) σηµατοδοτεί ότι ο συνδροµητής έχει διαµορφω-
µένη ενεργή υπηρεσία αφύπνισης. Το βέλος (}) σηµατοδο-
τεί εγγραφή στον κατάλογο καλούντων που δεν έχει κληθεί.
Στην γραµµή κατάστασης εµφανίζονται εξερχόµενες (Ruf
an 390) και εισερχόµενες κλήσεις ή ρυθµίσεις που έχουν
αποδοθεί στον συνδροµητή. Ανάλογα µε την διαµόρφωση
στο COMset, οι εισερχόµενες εξωτερικές κλήσεις εµφανί-
ζονται µε τον αριθµό καλούντος (Λειτουργία 1) ή µε τον
καλούµενο αριθµό (τον έναν από τους δυο εξωτερικούς
αριθµούς, Λειτουργία 2).
Αν επιλέξετε έναν αριθµό που έχει προδιαµορφωθεί µε το
COMset θα βγείτε στον κύριο κατάλογο της οθόνης συ-
στήµατος. Αν πιέσετε τα ψηφία που εµφανίζονται στον κύ-
ριο κατάλογο θα βγείτε στους άλλους καταλόγους (π.χ. για
εµφάνιση του καταλόγου καλούντων, των χρεώσεων, των
χρόνων αφύπνισης και των χρόνων µεταγωγής διαµόρ-

φωσης). Μπορείτε να πάτε προς τα πίσω κατά ένα επίπε-
δο αν πιέσετε το πλήκτρο * . Η χρήση είναι εύκολη. Παρα-
καλούµε να διαβαστεί το βιβλίο οδηγιών της οθόνης συ-
στήµατος.

Λειτουργία “Υποδοχής”
Στην λειτουρία αυτή, η οθόνη δεν ανήκει σε συγκεκριµένο
συνδροµητή. Μεταξύ άλλων, η οθόνη συστήµατος δείχνει
την ώρα (14:59) και την κατάσταση κατειληµµένου. Ο υ-
πάλληλος υποδοχής λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις
ενεργές συνδέσεις γραµµών Κέντρου (A:4/6: 4 από τις 6
διαθέσιµες γραµµές) και ποιός συνδροµητή δεν µπορεί να
κληθεί προς το παρόν, δηλαδή αυτή την στιγµή πραγµα-
τοποιεί κλήση (125: Ο συνδροµητής 125 δεν µπορεί να
κληθεί, ---: Ο συνροµητής είναι ελεύθερος). Αν θέλετε να
δείτε περισσότερους από 10 συνδροµητές (µε το COMset
µπορείτε να διαµορφώσετε µέχρι 30 ή µέχρι 35 συνδρο-
µητές χωρίς την αναλογική µονάδα COMmander 2TSM ),
η οθόνη εναλλάσσεται µεταξύ 2 σελίδων σε µικρά χρονικά
διαστήµατα.
Αν υπάρχουν ένα ή περισσότερα τερµατικά πόρτας, θα
εµφανίζεται το κατειληµµένο τερµατικό πόρτας (T:1-: Η
πόρτα 1 είναι κατειληµµένη) και το πιεσµένο πλήκτρο
πόρτας (K:--3-: Το πλήκτρο πόρτας 3 είναι πιεσµένο).
Εµφανίζεται επίσης η κατάσταση των 6 ρελαί (R:1-3---:
Τα ρελαί 1 και 3 είναι ενεργοποιηµένα) και η τρέχουσα ε-
νεργή διαµόρφωση (K2: είναι ενεργή η διαµόρφωση).

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:3/4
530 540 550 K:1---

T:-2

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:1/2
530 540 550 K:1---
Ruf an 390

A:4/6 K2 12:00
T:1- K:--3- R:1-3---
125 126 --- --- 129
500 --- --- --- ---

--- 319 320 --- ---
300 --- 500 --- ---
444 --- --- 447 ---
--- --- --- --- 299
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Προτεραιότητα για ορισµένους Συνδροµητές ή θύρες S0

Κράτηση Καναλιού B
Αν κάποιος συνδροµητής χρειάζεται οποτεδήποτε να πραγ-
µατοποιήσει εξωτερικές κλήσεις, µπορείτε να κρατήσετε για
αυτόν το ένα από τα δυο κανάλια Β µιας θύρας S0.

Προτεινόµενη Γραµµή Κέντρου
Αν τις περισσότερες φορές θέλετε να πραγµατοποιήσετε
κλήσεις από µια τηλεφωνική συσκευή µέσω συγκεκριµέ-
νης θύρας S0, µπορείτε να διαµορφώσετε προτεινόµενη
γραµµή Κέντρου.

Απαιτήσεις για Εξωτερική Αποµακρυσµένη Μεταγωγή και Προγραµµατισµό
Αν ο πελάτης θέλει να προγραµµατίσει προωθήσεις κλή-
σεων, να ενεργοποιήσει ρελαί, να ενεργοποιήσει συνα-
γερµό ή να επιτηρεί ένα δωµάτιο από εξωτερική τηλεφω-
νική συσκευή, θα πρέπει πρώτα να διαµορφώσετε απο-
µακρυσµένη µεταγωγή και προγραµµατισµό MSN/DDI.
Για τον σκοπό αυτό, το COMmander Basic θα καλείται µέ-
σω αυτού του MSN/DDI. Ο αριθµός αυτός δεν θα πρέπει
να προωθείται και δεν πρέπει να αποδοθεί σε άλλο συν-
δροµητή, διαφορετικά θα πρέπει να διαµορφώσετε τον
χρόνο καθυστέρησης για εξωτερική αποµακρυσµένη µε-
ταγωγή και προγραµµατισµό.

Για να προγραµµατιστεί προώθηση κλήσεων από εξωτε-
ρική τηλεφωνική συσκευή, θα πρέπει να επιτρέπεται ο
εξωτερικός προγραµµατισµός της προώθησης κλήσεων.
Ας σηµειωθεί ότι ξένοι που γνωρίζουν την αποµακρυσµέ-
νη µεταγωγή και προγραµµατισµό MSN/DDI και το εξω-
τερικό συνθηµατικό (η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ίδια
για όλα τα PBX) θα µπορούν να προγραµµατίσουν προώ-
θηση κλήσεων (και να δηµιουργήσουν χρεώσεις στον λο-
γαριασµό του ιδιοκτήτη του PBX). Αν σκοπεύετε να εκτε-
λέσετε αυτές τις ρυθµίσεις, θα είναι καλύτερο να αλλάξετε
το εξωτερικό συνθηµατικό.

Επίτρεψη/ Απαγόρευση Προγραµµατισµού, Πραγµατοποίηση Κλήσεων και Μεταφορές

Τηλεφωνική Συσκευή Προγραµµατισµού
Ο πελάτης έχει την προαίρεση να διαµορφώνει ορισµένες
ρυθµίσεις, π.χ. την ανανέωση του ορίου κόστους κλήσε-
ων, µε την βοήθεια τηλεφωνικής συσκευής. Αυτό είναι δυ-
νατό µε κάθε τηλεφωνική συσκευή αλλά µόνο αν γνωρί-
ζετε το µυστικό συνθηµατικό. Αν οι ρυθµίσεις αυτές υπάρ-
χουν µόνο σε ένα τηλέφωνο (που είναι προσιτό σε εξου-
σιοδοτηµένα πρόσωπα), τότε µπορείτε να ορίσετε µια τη-
λεφωνική συσκευή προγραµµατισµού.

Εξουσιοδοτήσεις
Ορισµένες λειτουργίες µπορούν να διαµορφώνονται από
κάθε συνδροµητή στην τηλεφωνική του συσκευή. Εξαιτίας
µερικών από αυτές τις λειτουργίες προγραµµατισµού ί-
σως να υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές, και έτσι µερικές
από αυτές είναι διαθέσιµες µόνο µε εξουσιοδότηση. Αυτό
ισχύει για προώθηση κλήσεων συνδροµητών, οµάδων και
MSN/DDI καθώς και για αποµακρυσµένη µεταγωγή και
µεταγωγή χειροκίνητης διαµόρφωσης.

Προγραµµατισµός µε Τηλεφωνική Συσκευή
Αν σε κάποια τηλέφωνα δεν πρέπει να επιτρέπεται εντε-
λώς ο προγραµµατισµός, εκεί µπορεί να περιοριστεί. Από
αυτήν την τηλεφωνική συσκευή δεν θα είναι πλέον δυνα-
τές όλες οι διαµορφώσεις (π.χ. προώθηση κλήσεων, ανα-
µονή κλήσεων) και λειτουργίες αναζήτησης (π.χ. σύνολο
χρεώσεων).

Προγραµµατισµός µε Η/Υ
Μπορείτε να περιορίσετε τον προγραµµατισµό από Η/Υ
σε µια εσωτερική θύρα S0. Σε οποιαδήποτε θύρα S0 µε α-
περιόριστο προγραµµατισµό - αν ο ISDN-PC-controller
δεν εµφανίζει κάποιο MSN - θα πρέπει να διαµορφωθεί
συνδροµητικός “ISDN PC controller” µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset . Το COMmander Basic θα χρησι-
µοποιήσει αυτόµατα αυτόν τον συνδροµητή. Η διαµόρ-

φωση που έχει δηµιουργηθεί µε το πρόγραµµα COMset
για Η/Υ, µπορεί να προστατευθεί από ανεπιθύµητες τρο-
ποποιήσεις µε το συνθηµατικό του επόπτη.

Συνθηµατικά
Αν περιορίσετε το πλήθος των προσώπων που γνωρί-
ζουν τα συνθηµατικά, αποτρέπετε µη εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα από το να προγραµµατίσουν το COMman-
der Basic. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αλλάξουν το
∆ηµόσιο, το µυστικό και το εξωτερικό συνθηµατικό. Για να
αποτρέψετε ιδιωτικές κλήσεις από κάθε τηλεφωνική συ-
σκευή, µπορείτε να διαµορφώσετε ένα ιδιωτικό συνθηµα-
τικό για κάθε τηλεφωνική συσκευή.
Η διαµόρφωση που δηµιουργείται µε το πρόγραµµα
COMset για Η/Υ, µπορεί να προστατευθεί από ανεπιθύ-
µητες τροποποιήσεις µε το συνθηµατικό του επόπτη. Με-
τά από αυτό, η διαµόρφωση δεν µπορεί να τροποποιηθεί
χωρίς γνώση του συνθηµατικού. Οι πληροφορίες που
υπάρχουν για τροποποίηση µε τα COMtools και COMlist
προστατεύονται µε το συνθηµατικό χρήστη.

Μεταφορές Εξωτερικής προς Εξωτερική
Κάθε συνδροµητής που έχει εξουσιοδότηση για εξωτερι-
κές κλήσεις µπορεί, επίσης, να µεταφέρει κλήσεις προς
δυο εξωτερικούς συνδροµητές. Για να αποτρέψετε µετα-
φορές από λάθος (η κλήση θα χρεωθεί στον µεταφέρο-
ντα), µπορεί να περιοριστούν οι αυτόµατες µεταφορές
εξωτερικής προς εξωτερική. Στην περίπτωση αυτή, για να
πραγµατοποιηθεί µεταφορά εξωτερικής προς εξωτερική,
ο συνδροµητής θα πρέπει να ξεκινήσει την δεύτερη κλήση
µε έναν ειδικό αριθµό πρόβασης (σελίδα Β-33 στο Βιβλίο
Οδηγιών Χρήστη). Η µεταφερόµενη κλήση περιορίζεται
σε ορισµένο µήκος, το οποίο διαµορφώνεται µε το λογι-
σµικό διαµόρφωσης.
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Λειτουργίες Ασφαλείας
Πέρα από τις λειτουργίες που προστατεύουν από µη ε-
ξουσιοδοτηµένο προγραµµατισµό, από πραγµατοποίηση
κλήσεων και από µεταφορές, το COMmander Basic έχει
πολλές άλλες λειτουργίες ασφαλείας.

Επιλογή Σύντοµου Κώδικα σε Περίπτωση 
Ανάγκης και Λειτουργία Προτεραιότητας
Η λειτουργία προτεραιότητας κλήσεων έκτακτης ανάγκης
διαθέτει µια γραµµή Κέντρου σε κάθε περίπτωση για κλή-
ση έκτακτης ανάγκης ή για κλήση συναγερµού σε εξωτε-
ρικό αριθµό. Αν όλες οι γραµµές Κέντρου είναι κατειληµ-
µένες, θα τερµατιστεί µια ενεργή κλήση για την κλήση έ-
κτακτης ανάγκης. Οι αριθµοί µπορούν να εισαχθούν µε το
λογισµικό COMtools για Η/Υ (σελίδα Β-84 στο Βιβλίο Ο-
δηγιών Χρήστη) στην µνήµη Επιλογής Σύντοµου Κώδικα.
Λειτουργίες Συναγερµού
Αν το COMmander Basic σας διαθέτει µονάδα πόρτας
COMmander 2TSM, µεταγωγής, µουσικής και αν έχει
συνδεθεί κατάλληλα (π.χ. στην έξοδο συστήµατος συνα-
γερµού) η είσοδος συναγερµού στην µονάδα (είσοδος

πλήκτρου πόρτας που δεν χρησιµοποιείται), τότε µπορεί-
τε, επίσης, να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες συναγερ-
µού (σελίδα Ι-51).

Αυτόµατη Επιλογή (Κλήση Μωρού)
Με την λειτουργία αυτόµατης επιλογής (κλήση µωρού)
µπορείτε να διαµορφώσετε το τηλέφωνό σας να επιλέγει
αυτόµατα εσωτερικό ή εξωτερικό αριθµό. Η διαµόρφωση
αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε το πρόγραµµα για Η/
Υ ή από κάθε συνδροµητή µε την τηλεφωνική του συ-
σκευή (σελίδα Β-64 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

Επιτήρηση ∆ωµατίου
Αν θέλετε να ακούτε τι λέγεται σε ένα δωµάτιο, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία του COMmander Ba-
sic “Eπιτήρηση ∆ωµατίου”. Μπορείτε να διαµορφώσετε
αυτήν την λειτουργία µόνο για εσωτερικές τηλεφωνικές
συσκευές (σελίδα Β-65 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη). Την
ίδια στιγµή είναι δυνατή η ενεργοποίηση µόνο µιας τη-
λεφωνικής συσκευής για Επιτήρηση ∆ωµατίου.

∆ιαµόρφωση της αναλογικής Μονάδας COMmander 2TSM
Αν το COMmander Basic είναι εφοδιασµένο µε αναλογική
µονάδα COMmander 2TSM, µεταξύ των άλλων προαιρέ-
σεων, υπάρχουν και 6 ρελαί µεταγωγής. Αυτά προσφέ-
ρουν πολλές προαιρέσεις διαµόρφωσης. Για κάθε ρελαί

µπορούν να διαµορφωθούν ο τρόπος λειτουργίας και ο
χρονισµός µεταγωγής που θέλετε. Η “λειτουργία πόρτας”
και η “λειτουργία συναγερµού” αναθέτουν διαφορετικό έργο
στα ρελαί. Ο παρακάτω πίνακας δίνει µια σύντοµη άποψη.

Λειτουργίες Πόρτας
Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το τερµατικό πόρτας και
την µονάδα ανοίγµατος πόρτας µε το COMmander Basic,
η “λειτουργία πόρτας” θα πρέπει να διαµορφωθεί για τα α-
ντίστοιχα ρελαί. Γίνεται ανάθεση των πλήκτρων πόρτας
στα τερµατικά πόρτας και στους εσωτερικούς συνδροµη-
τές (κατανοµή κλήσεων πόρτας). Για να ξεκινήσει η συνο-
µιλία πόρτας, µπορεί να γίνει σηµατοδοσία του αριθµού
του πλήκτρου πόρτας προς τον συνδροµητή, αφού σηκώ-
σει το ακουστικό. Αν κανείς δεν απαντήσει στην κλήση
πόρτας, ο επισκέπτης µπορεί να συνδεθεί µε τον αυτόµα-
το τηλεφωνητή (εσωτερική προώθηση κλήσεων πόρτας).
Η κλήση πόρτας µπορεί να προωθηθεί σε εξωτερική τη-

λεφωνική συσκευή (εξωτερική προώθηση κλήσεων πόρ-
τας). Η λειτουργία αυτή µπορεί να διαµορφωθεί από τον
πελάτη µε την τηλεφωνική συσκευή (σελίδα Β-74 στο Βι-
βλίο Οδηγιών Χρήστη). Αν µερικές τηλεφωνικές συσκευές
χρησιµοποιούνται µόνο για λειτουργίες πόρτας, µπορείτε
να τις διαµορφώσετε σαν τηλεφωνικές συσκευές πόρτας.
Μια τηλεφωνική συσκευή πόρτας συνδέεται απ’ευθείας µε
το τερµατικό πόρτας, µόλις σηκωθεί το ακουστικό. Για ά-
νοιγµα της πόρτας, ο συνδροµητής χρειάζεται την εξουσι-
οδότηση για µονάδα ανοίγµατος πόρτας για την τηλεφω-
νική του συσκευή.

Αρ. Ρελαί Λειτουργία: Λειτουργία Πόρτας
1/4 Οµιλία µε την πόρτα όταν σηκώσετε το ακουστικό

2/5 Ανοιγµα πόρτας για 1-99 δευτερόλεπτα µετά την επιλογή ενός αριθµού, κατά την διάρκεια οµιλίας µε την πόρτα.

3/6 Ταυτόχρονη µεταγωγή, π.χ. σε λάµπα πόρτας για 1-99 δευτερόλεπτα

Αρ. Ρελαί Λειτουργία: Λειτουργία Συναγερµού
No. 1/3/4/6 Λειτουργία π.χ. σειρήνας για 1-99 δευετρόλεπτα όταν ενεργοποιείται επαφή συναγερµού.

No. 2/5 Λειτουργία π.χ. φωτεινής σηµατοδοσίας για 1-99 δευτερόλεπτα, όταν ενεργοποιείται επαφή συναγερµού.

Αρ. Ρελαί Λειτουργία: Λειτουργία Μουσικής
1/2/3/4/5/6 Λειτουργία π.χ. CD player για 1-99 δευτερόλεπτα µόλις χρειαστεί η Μουσική σε Αναµονή (κατά την διάρκεια 

µεταφοράς, Αναζήτησης κλπ).

Αρ. Ρελαί Λειτουργία: Ρελαί Γενικής Χρήσεως
1/2/3/4/5/6 Λειτουργία π.χ. µηχανήµατος fax µε διαφορετικούς τρόπους που µπορούν να συνδυαστούν:

1. Λειτουργία κατά την διάρκεια της 1ης µέχρι 6ης διαµόρφωσης του PBX
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Ρελαί Γενικής Χρήσεως
Οπως αναφέρεται στον πίνακα, ένα ρελαί σε “λειτουργία
γενικής χρήσεως” χρειάζονται διαφορετικές ρυθµίσεις για
σηµεία σκανδαλισµού και χρονισµό µεταγωγής. Η µετα-
γωγή µπορεί να γίνεται αυτόµατα, µε χρονική εξάρτηση
από το εσωτερικό ρολόι του COMmander Basic (εξαρτά-
ται από την διαµόρφωση) ή µε εξάρτηση από κλήση σε ο-
ρισµένο συνδροµητή ή από το δεύτερο κουδούνι. Η µετα-
γωγή µπορεί, επίσης, να ξεκινήσει µε εσωτερική ή εξωτε-
ρική τηλεφωνική συσκευή (Αποµακρυσµένη µεταγωγή,
σελίδα Β-66 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη). Χρειάζεστε ε-
ξουσιοδότηση αποµακρυσµένης µεταγωγής για την τηλε-
φωνική συσκευή που χρησιµοποιείται για εσωτερική απο-
µακρυσµένη µεταγωγή.

Λειτουργίες Μουσικής
Η αναλογική µονάδα COMmander 2TSM έχει µια είσοδο
για εξωτερική µουσική σε αναµονή, εναλλακτικά µε την
εσωτερική Μουσική σε Αναµονή που είναι αποµνηµο-
νευµένη στο COMmander Basic. Εδώ µπορείτε να συνδέ-
σετε π.χ. CD player ή το DAR-4000 (κατασκευής Auer-
swald). Αν ένα συνδεδεµένο CD player δεν χρειάζεται να
παίζει 24 ώρες το 24ωρο, µπορεί να ενεργοποιηθεί µε ρε-
λαί µόλις χρειαστεί, µε την “λειτουργία µουσικής”. Αν θέλε-
τε να αλλάξετε την Μουσική σε Αναµονή, η λειτουργία “ε-
ξωτερική Μουσική σε Αναµονή” δεν είναι η µόνη προαίρε-
ση που έχετε. Είναι, ακόµη, δυνατό να αποµνηµονεύσετε
στο COMmander Basic άλλη µουσική αντί για την υπάρ-
χουσα εσωτερική Μουσική σε Αναµονή. Ανάλογα µε το
ποιές συσκευές έχετε στην διάθεσή σας, µπορεί να απο-
µνηµονευθεί µε το πρόγραµµα COMtools για Η/Υ (µουσι-
κή που είναι αποµνηµονευµένη σαν αρχείο .wav θα µετα-
φερθεί στο PBX) ή µπορεί στο COMmander Basic να απο-
θηκευτεί µουσική που έχει ηχογραφηθεί µέσω της εισόδου
για εξωτερική Μουσική σε Αναµονή (σελίδα Β-79 στο Βιβ-
λίο Οδηγιών Χρήστη). Η Μουσική σε Αναµονή µπορεί να
αναµιχθεί µε ανακοίνωση που έχει ηχογραφηθεί και απο-
µνηµονευθεί µέσω τηλεφωνικής συσκευής (σελίδα Β-79
στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

Χρήση ∆εύτερου Κουδουνιού
Αν ο πελάτης θέλει να ειδοποιείται για κλήσεις σε θέσεις
όπου δεν µπορεί να ακούσει το κουδούνι του τηλεφώνου,
µπορείτε να συνδέσετε ένα δεύτερο κουδούνι στην αναλο-
γική µονάδα COMmander 2TSM. Αυτό το δεύτερο κου-
δούνι έχει ευέλικτη διαµόρφωση, και έτσι µπορεί να ενερ-
γοποιηθεί στην περίπτωση κλήσεως προς ορισµένους τη-
λεφωνικούς αριθµούς, καθώς και όταν πιέζονται ορισµένα
πλήκτρα πόρτας. Για να ενεργοποιήσετε το δεύτερο κου-
δούνι ταυτόχρονα π.χ. µε µια λάµπα, µπορείτε να χρησι-
µοποιήσετε το ρελαί γενικής χρήσεως.

Χρήση Λειτουργιών Συναγερµού
Αν το COMmander Basic σας διαθέτει µονάδα COMman-
der 2TSM πόρτας/ µεταγωγής/ µουσικής και η είσοδος
συναγερµού της µονάδας (είσοδος µη χρησιµοποιούµε-
νου πλήκτρου πόρτας) έχει συνδεθεί κατάλληλα (π.χ.
στην έξοδο συστήµατος συναγερµού), µπορείτε να ενερ-
γοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον συναγερµό µέσω ε-
σωτερικής ή εξωτερικής τηλεφωνικής συσκευής (σελίδα
Β-77 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη). Σε περίπτωση συνα-
γερµού µπορούν να εκτελεστούν οι παρακάτω λει-
τουργίες:

� Κλήσεις συναγερµού σε κατά µέγιστο 4 συνδροµητές 
(εσωτερικούς και εξωτερικούς). Για κλήση των εξωτε-
ρικών συνδροµητών συνιστάται η ενεργοποίηση της 
λειτουργίας προτεραιότητας κλήσεως συναγερµού.

� Ενεργοποίηση σειρήνας και ενδεικτικής λυχνίας συνα-
γερµού. Θα χρειαστείτε το ρελαί µεταγωγής της αναλο-
γικής µονάδας COMmander 2TSM, η οποία έχει δια-
µορφωθεί σε “λειτουργία συναγερµού” και έχει τον α-
παραίτητο χρόνο ενεργοποίησης.

Η σειρά των γεγονότων συναγερµού:
� Ανίχνευση συναγερµού στην είσοδο συναγερµού (η 

επαφή κλείνει για περισσότερο από ½ δευετρολέπτου).
� Μετρά ο διαµορφώσιµος χρόνος καθυστέρησης 

συναγερµού (0-99 δευτερόλεπτα).
� Μη επανερχόµενο ξεκίνηµα της σειρήνας (για 1-99 

δευτερόλεπτα) και/ή της φωτεινής ένδειξης συναγερ-
µού (για 1-99 λεπτά).

�Ταυτόχρονα ξεκινά η πρώτη κλήση συναγερµού (Κλή-
σεις συναγερµού προς τους συνδροµητές συναγερµού):
�Κλήση του πρώτου συνδροµητή για 60 δευτερόλε-

πτα. Οι εσωτερικοί συνδροµητές συναγερµού κα-
λούνται µε έναν ειδικό σκοπό συναγερµού (τηλεφω-
νικές συσκευές ISDN: βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλε-
φωνικής συσκευής).

� Αφού σηκώσετε το ακουστικό, θα ακούσετε πολλές 
φορές ένα µήνυµα συναγερµού που έχει αποµνηµο-
νευτεί στο COMmander Basic (σελίδα Β-78 στο Βι-
βλίο Οδηγιών Χρήστη). Ο καλούµενος πρέπει να 
επιβεβαιώσει την κλήση συναγερµού µέσα σε 60 
δευτερόλεπτα, µε αποστολή του αριθµού DTMF 0 
(σελίδα Β-16 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

� Αν ο καλούµενος δεν επιβεβαιώσει την κλήση συνα-
γερµού, θα κληθεί ο επόµενος συνδροµητής συνα-
γερµού σε µερικά δευτερόλεπτα µετά το πέρας της 
πρώτης κλήσεως, κ.ο.κ.

� Αν όλοι οι συνδροµητές συναγερµού κληθούν και δεν 
ληφθεί επιβεβαίωση, η διαδικασία συναγερµού θα ε-
παναληφθεί µετά από µια διαµορφώσιµη (0-99 δευτε-
ρόλεπτα) χρονική περίοδο αναµονής συναγερµού 
(µπορείτε να διαµορφώσετε από 1 µέχρι 10 διαδικα-
σίες συναγερµού).

� Ο συναγερµός θα τερµατιστεί (συµπεριλαµβανοµένης 
της σειρήνας και της φωτεινής ένδειξης συναγερµού) 
µόλις κάποιος από τους συνδροµητές συναγερµού επι-
βεβαιώσει τον συναγερµό. Αν η είσοδος συναγερµού έ-
χει διαµορφωθεί σε “ενεργή µια φορά”, στη συνέχεια α-
πενεργοποιείται. Αν η είσοδος συναγερµού έχει δια-
µορφωθεί σε “ενεργή επαναλαµβανόµενη”, ενεργοποι-
είται πάλι και µπορεί να σκανδαλιστεί νέος συναγερµός.
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Αν κάτι δεν λειτουργεί όπως το περιµένετε, στην παρά-
γραφο αυτή θα βρείτε µερικές συµβουλές για λύση
προβληµάτων. Αν ήδη έχετε αποκλείσει ανεπιθύµητες
εξωτερικές επιδράσεις ή ανεπιθύµητο προγραµµατι-
σµό, συνιστούµε την αυτόµατη ανανέωση λογισµι-
κού του PBX (βλ. κεφάλαιο Το πλήκτρο αυτόµατης

Ανανέωσης Λογισµικού του PBX, σελίδα Ι-16). Η νέα
έκδοση λογισµικού ίσως λύσει κάποια προβλήµατα του
PBX. Βέβαια, οι πληροφορίες κλήσεων, οι χρόνοι
αφύπνισης και οι διαµορφώσεις θα παραµείνουν α-
µετάβλητα. Θα ανανεωθεί µόνο το λογισµικό λειτουρ-
γίας του COMmander Basic.

Ρυθµίσεις Επανεκκίνησης (Αρχική Εκκίνηση)
Τηλεφωνικές συσκευές που έχουν την σωστή εξουσιο-
δότηση µπορούν να ενεργοποιήσουν προωθήσεις
κλήσεων. Το πιθανό πρόβληµα είναι ότι οι προωθήσεις
κλήσεων ξεχνιούνται αργότερα. Με τις παρακάτω λει-

τουργίες αρχικής εκκίνησης, επαναφέρετε τις ρυθµίσεις
που επηρεάζουν την κατανοµή κλήσεων. Πρέπει να
θυµάστε ότι διαγράφετε ρυθµίσεις που θα χρειαστεί να
πραγµατοποιηθούν πάλι αργότερα.

Αρχική Εκκίνηση Τηλεφωνικής Συσκευής

Αρχική Εκκίνηση εξωτερικών Αριθµών

Επαναφορά στις αρχικές εργοστασιακές ρυθ-
µίσεις περιλαµβανοµένου και του Εσωτερι-
κού Σχεδίου Αριθµοδότησης 
Αν το παρακάτω κεφάλαιο δεν µπορεί να σας βοηθή-
σει, είναι δυνατή η αρχική λειτουργία του PBX µε πίεση
ενός πλήκτρου. Τότε όλες οι ρυθµίσεις θα επανέλ-
θουν στις εργοστασιακές ρυθµίσεις (διατηρούνται το
συνθηµατικό επόπτη και το συνδροµητικό συνθηµατι-
κό). Κάθε µονάδα θα πάρει τώρα εσωτερικούς τηλε-
φωνικούς αριθµούς (εσωτερικό σχέδιο αριθµοδότησης
τηλεφωνικών συσκευών). Η λεπτοµερής εικόνα των
εργοστασιακών ρυθµίσεων και του εσωτερικού σχε-
δίου αριθµοδότησης περιγράφονται στη σελίδα Ι-41.
Ακολουθείτε τα παρακάτω βήµατα: Πιέζετε το πλήκτρο
ανανέωσης λογισµικού και το κρατάτε πιεσµένο. Λίγο
αργότερα πιέζετε και το πλήκτρο επανεκκίνησης - το
LED του περιβλήµατος γίνεται κόκκινο. Κρατάτε πιε-
σµένο το πλήκτρο επανεκκίνησης µέχρι την στιγµή που
το LED του περιβλήµατος γίνεται πορτοκαλί. Η επανεκ-
κίνηση θα έχει τελειώσει όταν το LED γίνει πράσινο.

b 7 Q 04 #
Η συσκευή 

σας
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό

Θα διαγραφούν οι παρακάτω ρυθµίσεις για την τηλεφωνική σας συ-
σκευή: συνδροµητική προώθηση κλήσεων, ακολούθησέ µε, επανακλή-
σεις, κρατήσεις γραµµής Κέντρου, αυτόµατη επιλογή, µην ενοχλείτε.

b 7 O 05 #
µυστικό συνθηµατικό ∆ιαγράφει όλες τις προωθήσεις κλήσεων MSN/DDI
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Ακούτε Τόνο που δεν τον περιµένατε
Οι διάφοροι τόνοι στο ακουστικό είναι ένδειξη διαφόρων
τρόπων λειτουργίας του PBX (βλ. κεφάλαιο Ακρόαση
εσωτερικών Τόνων Επιλογής, σελίδα Β-61 στο Βιβλίο Ο-
δηγιών Χρήστη). Το COMmander Basic παράγει τους πα-
ρακάτω τόνους:
Τόνος Επιβεβαίωσης: Θα ακούτε αυτόν τον τόνο σε κα-
τάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού, δηλαδή σαν έν-
δειξη της εισαγωγής του σωστού συνθηµατικού ή της ολο-
κλήρωσης προγραµµατισµού.
Εσωτερικός τόνο επιλογής: Μετά το σήκωµα του ακου-
στικού ή µετά από πίεση του πλήκτρου FLASH ή του
πλήκτρου R, θα ακούτε τον εσωτερικό τόνο επιλογής. Αυ-
τό σηµαίνει ότι µπορείτε να ξεκινήσετε τότε την επιλογή α-
ριθµού. Στις εργοστασιακές ρυθµίσεις, ο τόνος επιλογής
του PBX (3 φορές σύντοµος) έχει διαµορφωθεί σαν εσω-
τερικός τόνος επιλογής. Αν επιθυµείτε διαφορετικό τόνο,
µπορείτε να διαµορφώσετε τον συνεχή τόνο ή τον ειδικό
τόνο επιλογής (κεφάλαιο Αλλαγή εσωτερικών Τόνων Επι-
λογής, σελίδα Β-61 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).
Εξωτερικός τόνος επιλογής: Ο τόνος αυτός είναι ένας
συνεχής τόνος επιλογής. Θα ακούσετε αυτόν τον τόνο µε-
τά την επιλογή του αριθµού πρόσβασης γραµµής Κέντρου
(σε τηλεφωνική συσκευή άµεσης πρόσβασης γραµµής
Κέντρου: Μετά το σήκωµα του ακουστικού) σαν ένδειξη
πρόσβασης στην γραµµή Κέντρου.
Γραµµή κατειληµµένου: Ο τόνος αυτός είναι ένδειξη κα-
τειληµµένης γραµµής, λάθους στην σειρά προγραµµατι-

σµού ή σε έλλειψη αδείας (βλ. και κεφάλαιο Επιλέγετε α-
ριθµό και ακούτε Τόνο Κατειληµµένου, σελίδα Β-23 στο Βι-
βλίο Οδηγιών Χρήστη).
Τόνος κουδουνισµού: Ο τόνος αυτός παράγεται µετά
την επιλογή ενός αριθµού ή όταν δέχεστε επανάκληση,
σαν ένδειξη κλήσεως συνδροµητή.
Τόνος Αναµονής Κλήσεως: Ο τόνος αυτός είναι ένδειξη
εξωτερικού καλούντος, ο οποίος προσπαθεί να επικοινω-
νήσει µαζί σας. Παράγει, επίσης, και από εισερχόµενη
κλήση πόρτας ή συναγερµού.
Ειδικός τόνος σήµατος Κέντρου: Ο τόνος αυτός στην
θέση του εσωτερικού σήµατος Κέντρου είναι ένδειξη ενερ-
γού “Μην Ενοχλείτε”, κλήση µωρού ή υπηρεσίας συνδρο-
µητικής Προώθησης Κλήσεων. Επίσης, είναι ένδειξη σχε-
δόν πλήρους µνήµης πληροφοριών κλήσεων. Αν έχετε
διαµορφώσει τον τόνο αυτό σαν εσωτερικό σήµα Κέ-
ντρου, η παραπάνω ένδειξη δεν θα είναι πλέον δυνατή.
Αν ακούσετε τόνο διαφορετικό από όσους περιγράψαµε
στο βιβλίο οδηγιών, τις περισσότερες φορές θα είναι έν-
δειξη λανθασµένης σειράς επιλογής αριθµών ή έλλειψης
αδείας.
Για να εξοικειωθείτε µε τους τόνους, µπορείτε να τους
ακούτε µε την τηλεφωνική σας συσκευή, µε την παρακά-
τω λειτουργία. Αν ήδη ακούτε κάποιο τόνο, µπορείτε να
επιλέξετε κάποιον άλλο τόνο µε το ψηφίο + #.

b 7 Q 96 1 # f
∆ηµόσιο συνθηµατικό Συνεχής τόνος σήµατος Κέντρου Επιλεγµένος τόνος

και/ή 2
Τόνος επιλογής PBX (3 φορέες 

σύντοµος)

και/ή 3
Τόνος επιβεβαίωσης

και/ή 4
Τόνος κατειληµµένου

και/ή 5
Ειδικός τόνος σήµατος Κέντρου

και/ή 6
Τόνος κουδουνισµού

και/ή 7
Τόνος αναµονής κλήσεως 

(χτύπηµα)
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Οταν σηκώσετε το Ακουστικό, δεν ακούτε σήµα 
Κέντρου
� Αν το πρόβληµα παρουσιάζεται µόνο σε µερικά εσω-

τερικά τηλέφωνα, θα πρέπει να ελέγξετε την καλωδί-
ωση και τις πρίζες τηλεφώνου, καθώς και την τηλε-
φωνική συσκευή.

� Αν το πρόβληµα εµφανίζεται µόνο µε µερικές εσωτε-
ρικές τηλεφωνικές συσκευές, ίσως αυτές έχουν δια-
µορφωθεί µε το COMset σαν τηλεφωνικές συσκευές
πόρτας. Στην περίπτωση αυτή, µόλις σηκώσετε το
ακουστικό συνδέεστε αµέσως µε το τερµατικό πόρτας.

� Αν το πρόβληµα αυτό συµβαίνει µε τηλεφωνική συ-
σκευή ISDN, ίσως δεν έχετε εγγράψει τον πρώτο MSN
στην συσκευή. Πρέπει να προσπαθήσετε να διορθώ-
σετε το πρόβληµα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο
MSN θα παρουσιαστεί στο COMmder Basic αργότερα
(βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

� Αποσυνδέετε την συσκευή από το COMmander Basic
για 5 δευτερόλεπτα και από πιθανή υπάρχουσα τρο-
φοδοσία (βγάζετε την πρίζα). Αν το πρόβληµα λυθεί,
τότε η συσκευή έχει κάποια βλάβη.

� Αν το πρόβληµα εµφανίζεται σε όλες τις εσωτερικές
τηλεφωνικές συσκευές, ελέγχετε την σύνδεση τροφο-
δοσίας του COMmander Basic ή την πιθανότητα δια-
κοπής της τροφοδοσίας.

� Αν το πρόβληµα εµφανίζεται σε όλες τις εσωτερκές τη-
λεφωνικές συσκευές, αποσυνδέετε το COMmander
Basic από την εξωτερική τροφοδοσία (βγάζετε την
πρίζα) για 5 δευτερόλεπτα. Αν τότε ακούσετε το σήµα
Κέντρου, το PBX θα είχε κάποια βλάβη στην λειτουρ-
γία του. Αν εξακολουθείτε να µην ακούτε το σήµα Κέ-
ντρου, πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή
ή τον υπεύθυνο του PBX.

Ακούτε το εσωτερικό σήµα Κέντρου σε τηλεφω-
νική Συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου
� Η µέθοδος επιλογής αριθµών της τηλεφωνικής συ-

σκευής είναι άγνωστη στο COMmander Basic. Επιλέ-
γετε το 7 και αποθέτετε το ακουστικό.

Οταν σηκώσετε το Ακουστικό, ακούτε έναν παλ-
λόµενο Τόνο (Ειδικό σήµα Κέντρου)
� Είναι πιθανό για την τηλεφωνική συσκευή να έχει δια-

µορφωθεί συνδροµητική προώθηση Κλήσεων. Αν δεν
την θέλετε, µπορείτε να θέσετε αυτήν την λειτουργία
εκτός (βλ. σελίδα Β-41 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

� Είναι πιθανό για την τηλεφωνική συσκευή να έχει δια-
µορφωθεί υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”. Αν δεν την θέλε-
τε, µπορείτε να την θέσετε εκτός λειτουγίας (βλ. σελίδα
Β-57 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

� Ελέγχετε αν η πληρότητα της µνήµης πληροφοριών
κλήσεων έχει ξεπεράσει το 80%. Αν είναι δυνατό, δια-
γράφετε τις εγγραφές της µνήµης πληροφοριών κλή-
σεων (σελίδα Β-70 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη)

� Ελέγχετε αν το σήµα Κέντρου έχει τροποποιηθεί και α-
ναδιαµορφώνετε αυτήν την τροποποίηση, αν δεν την
θέλετε (σελίδα Β-62 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

Οταν σηκώσετε το Ακουστικό, ακούτε έναν 
παλλό-µενο Τόνο (Ειδικό σήµα Κέντρου) για 2 
δεύτερα
� Στην τηλεφωνική συσκευή έχει διαµορφωθεί αυτόµατη

επιλογή αριθµών. Αν δεν την θέλετε, µπορείτε να την
θέσετε εκτός λειτουργίας (βλ. σελίδα Β-64 στο Βιβλίο
Οδηγιών Χρήστη).

Μετά την εγγραφή σας σε Οµάδα, ακούτε έναν 
παλλόµενο τόνο (Ειδικό σήµα Κέντρου)
� Είναι πιθανό στην οµάδα να έχει διαµορφωθεί Προώ-

θηση Κλήσεων Οµάδας. Αν δεν την θέλετε, µπορείτε
να την θέσετε εκτός λειτουργίας (βλ. σελίδα Β-47 στο
Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

Οταν σηκώνετε το Ακουστικό ακούτε, ένα σπά-
σιµο/κλικ
� Αν πρόκειται για αναλογική τηλεφωνική συσκευή, µε το

πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset έχει διαµορφωθεί
“άµεση µετάδοση χρέωσης”. Θα ακούτε τους παλµούς
των µονάδων χρέωσης της προηγούµενης κλήσεως,
µόλις σηκώσετε το ακουστικό (ιδίως αν ήταν ακριβή
υπεραστική κλήση). Αν η συσκευή σας δεν µπορεί να
εµφανίζει χρέωση, αυτή η διαµόρφωση είναι άχρηστη.

� Ελέγχετε το σπιράλ κορδόνι του ακουστικού για φθορές.

Είναι αδύνατη η πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσεως
Η σηµαντικότερη απαίτηση για πραγµατοποίηση τηλεφω-
νικής κλήσεως είναι η παρουσία σήµατος Κέντρου µετά το
σήκωµα του ακουστικού. Αν αυτό δεν συµβαίνει, το παρα-
κάτω κεφάλαιο θα σας βοηθήσει.
Αν µε την τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση εξωτερικής κλήσεως, ελέγχετε αν το
πρόβληµα αυτό υπάρχει και σε άλλες εσωτερικές συσκε-
υές ή αν είναι δυνατή η επιλογή διαφορετικού εξωτερικού
αριθµού.

Είναι αδύνατη η πραγµατοποίηση εξωτερικής 
Κλήσεως
� Αν το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται µόνο σε µερικές τη-

λεφωνικές συσκευές, ελέγχετε την εξουσιοδότηση
γραµµής Κέντρου για τους συνδροµητές αυτούς (πρό-
γραµµα διαµόρφωσης COMset).

� Αν το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται µόνο σε µερικές ε-
σωτερικές τηλεφωνικές συσκευές, ελέγχετε αν για
τους συνδροµητές αυτούς έχει διαµορφωθεί όριο Κό-
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στους Κλήσεων και αν ο λογαριασµός είναι άδειος (βλ.
σελίδα Β-58 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

� Αν το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται σε τηλεφωνική συ-
σκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου, ίσως η µέθοδος
επιλογής αριθµών να είναι άγνωστη στο COMman-
der Basic. Πρέπει να τροποποιήσετε αυτήν την ρύθ-
µιση µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.

� Ελέγχετε την σύνδεση µεταξύ του ΝΤ (ΝΤΒΑ ή εξωτε-
ρικής αρτηρίας S0 ) και του COMmander Basic.

� Αποσυνδέετε το COMmander Basic από εξωτερική
τροφοδοσία (βγάζετε την πρίζα) για 5 δευτερόλεπτα.
Αν το πρόβληµα λυθεί υπάρχει δυσλειτουργία του PBX.

� Αποσυνδέετε το ΝΤ από την εξωτερική τροφοδοσία
(βγάζετε την πρίζα) και από την γραµµή Κέντρου για
5 δευτερόλεπτα. Αν το πρόβληµα λυθεί, το ΝΤ έχει
δυσλειτουργία. Αν το πρόβληµα παραµένει, µπορείτε
να ελέγξετε την λειτουργία του ΝΤ µε απ’ευθείας σύν-
δεση τηλεφωνικής συσκευής ISDN. Αν έχετε γραµµή
ISDN (Point-to-Point), η τηλεφωνική συσκευή θα πρέ-
πει να είναι συµβατή µε την σύνδεση Point-to-Point.
Αν η πραγµατοποίηση κλήσεως εξακολουθεί να µην
είναι δυνατή, πρέπει να επικοινωνήσετε µε την τηλε-
φωνική εταιρεία για βοήθεια.

∆εν είναι δυνατή η Επιλογή Σύντοµου Κώδικα, 
οι εξωτερικές Κλήσεις είναι δυνατές
� Στον Αριθµό Σύντοµου Κώδικα που επιλέξατε δεν υ-

πάρχει αποµνηµονευµένος αριθµός ή ο αριθµός πρό-
σβασης γραµµής Κέντρου προστέθηκε σαν πρόθεµα.

Επανεισάγετε τον αριθµό (σελίδα Β-59 στο Βιβλίο Ο-
δηγιών Χρήστη).

Είναι αδύνατη η πραγµατοποίηση Κλήσεως 
στην εσωτερική θύρα S0
� Αν όταν σηκώνετε το ακουστικό ακούτε τόνο κατειληµ-

µένου, ίσως είναι κατειληµµένα και τα δυο κανάλια
φωνής των εσωτερικών θυρών S0. Προσπαθείτε ξανά.

� Ελέγχετε στην τηλεφωνική ISDN συσκευή σας αν έχε-
τε εισάγει τον πρώτο MSN σαν εσωτερικό συνδροµη-
τικό αριθµό. Αν όχι, προσπαθείστε να διορθώσετε το
πρόβληµα. Βεβαιώνεστε ότι αυτός ο MSN υπάρχει
στο COMmander Basic (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλε-
φωνικής συσκευής).

� Αποσυνδέετε την τηλεφωνική συσκευή από το COM-
mander Basic για 5 δευτερόλεπτα και από τυχόν
υπάρχουσα εξωτερική τροφοδοσία (βγάζετε την πρί-
ζα). Αν το πρόβληµα λυθεί, θα υπήρχε βλάβη στην τη-
λεφωνική συσκευή.

� Αποσυνδέετε το COMmander Basic από την εξωτερι-
κή τροφοδοσία (βγάζετε την πρίζα) για 5 δυτερόλεπτα.
Αν το πρόβληµα λυθεί, υπήρχε βλάβη στο PBX ή στην
τηλεφωνιή συσκευή.

� Αν υπάρχει εσωτερική αρτηρία S0, πρέπει να γίνει έ-
λεγχος της συρµάτωσης.

� Ελέγχετε αν έχετε διαµορφώσει την αντίστοιχη θύρα
S0 σαν εσωτερική θύρα S0 (κεφάλαιο Επιλογή εσωτε-
ρικής/ εξωτερικής θύρας S0, σελίδα Ι-18).

Η Τηλεφωνική Συσκευή δεν µπορεί να κληθεί
Ελέγχετε για να δείτε αν πραγµατικά η τηλεφωνική σας
συσκευή δεν είναι προσιτή. Προσπαθείτε να πραγµατο-
ποιήσετε µια κλήση από άλλη εσωτερική συσκευή στην δι-
κή σας.

Απουσία εσωτερικών και εξωτερικών Κλήσεων
� Είναι πιθανό στην τηλεφωνική συσκευή να έχει δια-

µορφωθεί συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων. Αν δεν
θέλετε αυτήν την υπηρεσία, µπορείτε να την απενερ-
γοποιήσετε (βλ. σελίδα Β-41 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρή-
στη).

� Είναι πιθανό στην τηλεφωνική συσκευή να έχει δια-
µορφωθεί υπηρεσία Μην Ενοχλείτε. Αν δεν θέλετε αυ-
τήν την υπηρεσία, µπορείτε να την απενεργοποιήσετε
(βλ. σελίδα Β-57 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

� Αποσυνδέετε την τηλεφωνική συσκευή από το COM-
mander Basic για 5 δευτερόλεπτα και από τυχόν υ-
πάρχουσα εξωτερική τροφοδοσία (βγάζετε την πρί-
ζα). Αν το πρόβληµα λυθεί, θα υπήρχε βλάβη στην τη-
λεφωνική συσκευή.

� Ελέγχετε για να δείτε αν το κουδούνι της συσκευής
είναι απενεργοποιηµένο ή αν έχει βλάβη.

� Αποσυνδέετε το COMmander Basic από την εξωτερι-
κή τροφοδοσία (βγάζετε την πρίζα) για 5 δευτερόλε-

πτα. Αν το πρόβληµα λυθεί, υπήρχε πρόβληµα στο
PBX ή στην τηλεφωνική συσκευή.

Απουσία εισερχοµένων εξωτερικών Κλήσεων, 
αλλά είναι δυνατές Κλήσεις από εσωτερικές Τη-
λεφωνικές Συσκευές
� Είναι πιθανό να έχει διαµορφωθεί προώθηση κλή-

σεων MSN/DDI. Αν δεν θέλετε αυτήν την υπηρεσία,
µπορείτε να την απενεργοποιήσετε (βλ. σελίδα Β-41
στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

� Αν δεν έχετε διαµορφώσει εξωτερικό σκοπό κουδου-
νισµού για την τηλεφωνική συσκευή µε το COMset,
δεν θα είναι δυνατές εξωτερικές κλήσεις.

� Αν δεν έχετε διαµορφώσει (ηµιπεριορισµένη) εξουσιο-
δότηση γραµµής Κέντρου µε το COMset για την τηλε-
φωνική συσκευή, δεν θα είναι δυνατές εισερχόµενες
εξωτερικές κλήσεις. Στην περίπτωση αυτήν δεν θα εί-
ναι δυνατές και εξερχόµενες εξωτερικές κλήσες.

� Ελέγχετε την σύνδεση µεταξύ του ΝΤ (του ΝΤ ή
εξωτερικής αρτηρίας S0) και του COMmander Basic.

� Αποσυνδέετε το COMmander Basic από την εξωτερι-
κή τροφοδοσία (βγάζετε την πρίζα) για 5 δευτερόλεπ-
τα. Αν το πρόβληµα λυθεί, υπήρχε βλάβη στο PBX ή
στην τηλεφωνική συσκευή.
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� Αποσυνδέετε το ΝΤ από την εξωτερική τροφοδοσία
(βγάζετε την πρίζα) και από την γραµµή Κέντρου για
5 δευτερόλεπτα. Αν το πρόβληµα λυθεί, θα υπήρχε
βλάβη στο ΝΤ. Αν το πρόβληµα παραµείνει, µπορείτε
να ελέγξετε την λειτουργία του ΝΤ µε απ’ευθείας σύν-
δεση τηλεφωνικής συσκευής ISDN µε το ΝΤ. Αν έχετε
γραµµή Point-to-Point ISDN, η τηλεφωνική συσκευή
θα πρέπει να είναι συµβατή µε την σύνδεση P-t-P. Αν
η πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσεως συνεχίσει
να είναι αδύνατη, πρέπει να επικοινωνήσετε µε την τη-
λεφωνική εταιρεία για βοήθεια.

Απουσία εισερχόµενων Κλήσεων στον Αριθµό 
Οµάδας
� Για να δέχεστε κλήσεις στον αριθµό οµάδας, θα πρέ-

πει να εγγραφείτε σαν µέλος οµάδας “εισερχόµενης”
(βλ σελίδα Β-55 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

� Για να µπορέσετε να εγγραφείτε σε οµάδα, θα πρέπει
η τηλεφωνική σας συσκευή να διαµορφωθεί µε το
COMset σαν µέλος της οµάδας.

� Είναι πιθανό για την οµάδα να έχει διαµορφωθεί Προ-
ώθηση Κλήσεως Οµάδας. Αν δεν θέλετε αυτήν την υ-
πηρεσία, µπορείτε να την απενεργοποιήσετε (βλ. σε-
λίδα Β-47 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

Απουσία εξωτερικών Κλήσεων στην Τηλεφωνι-
κή Συσκευή Προορισµού, όταν υπάρχει ενεργο-
ποιηµένη Προώθηση Κλήσεων
� Αν δεν έχετε διαµορφώσει (ηµιπεριορισµένη) εξουσιο-

δότηση γραµµής Κέντρου µε το COMset για την τηλε-
φωνική συσκευή προορισµού, δεν θα είναι δυνατές ει-
σερχόµενες εξωτερικές κλήσεις. Στην περίπτωση αυ-
τή δεν θα είναι δυνατές και εξερχόµενες κλήσεις.

Αδυναµία Αναζήτησης ή Μεταφοράς (Query/ Transfer)

Οταν πιέζετε το πλήκτρο FLASH ο καλών απο-
συνδέεται
� Η χρονική διάρκεια του παλµού FLASH είναι πολύ µε-

γάλη. Τροποποιείτε τις ρυθµίσεις της τηλεφωνικής συ-
σκευής (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευ-
ής) ή τις ρυθµίσεις του COMmander Basic (βλ. κεφά-
λαιο Τρόπος σύνδεσης Τηλεφωνικών Συσκευών, σελί-
δα Β-14 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη)

Οταν πιέζετε το πλήκτρο FLASH παραµένετε 
στην πρώτη Κλήση
� Η χρονική διάρκεια του παλµού FLASH είναι πολύ

µικρή. Τροποποιείτε τις ρυθµίσεις της τηλεφωνικής
συσκευής (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συ-
σκευής) ή τις ρυθµίσεις του COMmander Basic (βλ.
κεφάλαιο Τρόπος σύνδεσης Τηλεφωνικών Συσκευών,
σελίδα Β-14 στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήστη).

� Το πλήκτρο FLASH της τηλεφωνικής σας συσκευής έ-
χει διαµορφωθεί σαν πλήκτρο γείωσης και όχι σαν
πλήκτρο FLASH (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής
συσκευής).

∆εν είναι δυνατή Αναζήτηση µέσω των Πλήκ-
τρων/ Καταλόγου Λειτουργιών Τ-Νet
� Οι αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές που διαθέτουν

πλήκτρα ή καταλόγους λειτουργιών T-Net χρησιµο-
ποιούν παλµό FLASH µεγάλης διάρκειας (300 ms).

Είναι πιθανό το COMmander Basic σας να µην είναι
διαµορφωµένο για αυτήν τη χρονική διάρκεια παλµού
FLASH. Τις περισσότερες φορές υπάρχει στην τηλε-
φωνική συσκευή ένα επιπλέον πλήκτρο FLASH. ∆ια-
µορφώνετε και αυτό το πλήκτρο για 300 ms (βλ. βιβλίο
οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής) και ενηµερώνετε
το COMmander Basic σχετικά µε αυτόν τον χρονισµό
του παλµού FLASH (βλ. κεφάλαιο Τρόπος σύνδεσης
Τηλεφωνικών Συσκευών, σελίδα Β-14 στο Βιβλίο Ο-
δηγιών Χρήστη).

Σε προσπάθεια Αναζήτησης από εξωτερική Κλή-
ση προς εσωτερική Κλήση, ακούτε το Σήµα Kα-
τειληµµένου
� Είναι πιθανό ο καλούµενος να µιλάει. Προσπαθείτε

αργότερα.
� Αν δεν έχετε διαµορφώσει (ηµιπεριορισµένη) πρό-

σβαση σε γραµµή Κέντρου µε το COMset για την κα-
λούµενη τηλεφωνική συσκευή, δεν θα είναι δυνατή
κλήση Αναζήτησης από εξωτερική κλήση.

Μετά την απόθεση του ακουστικού, η Τηλεφω-
νική Συσκευή ISDN κουδουνίζει και πραγµατο-
ποιείται επανασύνδεση
� Ελέγχετε στο βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συ-

σκευής αν είναι ενεργοποιηµένη η “Μεταφορά σε
PBX”. Αν όχι, θα πρέπει να διορθώσετε το πρόβληµα.

∆εν είναι δυαντή η Τυχαία Απάντηση (Pick up)

Τόνος Κατειληµµένου κατά την διάρκεια 
Τυχαίας Απάντησης εξωτερικής Κλήσεως
� Αν δεν έχετε διαµορφώσει (µερική) πρόσβαση σε γραµ-

µή Κέντρου για επιχειρησιακές κλήσεις µε το COMset
για την τηλεφωνική συσκευή, δεν θα είναι δυνατή η
Τυχαία Απάντηση εξωτερικής Κλήσεως.
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Τόνος Κατειληµµένου κατά την διάρκεια 
Τυχαίας Απάντησης εσωτερικής θύρας S0
� Είναι πιθανό να είναι κατειληµµένα και τα δυο κανάλια

φωνής των εσωτερικών θυρών S0.

∆εν είναι δυνατός ο προγραµµατισµός
του PBX

Τόνος Κατειληµµένου µετά την εισαγωγή του 
Συνθηµατικού
� Ελέγχετε αν είναι σωστό το συνθηµατικό. Αν έχετε ξε-

χάσει το µυστικό ή το ∆ηµόσιο συνθηµατικό, θα πρέ-
πει να τακτοποιήσετε το πρόβληµα µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset. Ολες οι λειτουργίες που είναι
δυνατές µε το ∆ηµόσιο συνθηµατικό είναι δυνατές και
µε το µυστικό συνθηµατικό.

∆εν είναι δυνατός ο προγραµµατισµός µε τον Η/Υ
� Αν ξεχάσατε το συνθηµατικό που χρειάζεται για την

πρόσβαση στο πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset,
παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή. 

� Αν έχετε το πρόβληµα αυτό στην εσωτερική θύρα S0,
ίσως αυτή η θύρα να µην επιτρέπεται για προγραµ-
µατισµό Η/Υ. Αν αυτό είναι δυνατό, προσπαθείτε πάλι
σε διαφορετική θύρα S0, ή µε την σειριακή θύρα.

� Αν έχετε το πρόβληµα αυτό στην εσωτερική θύρα S0,
είναι πιθανό ο ISDN PC-controller να µην εµφανίζει
ΜSN (για δοκιµή, µπορείτε να διαµορφώσετε µε το
COMset έναν συνδροµητή σαν “ISDN PC controller”
στην θύρα S0). Αν αυτό είναι δυνατό, προσπαθείτε
πάλι σε διαφορετική θύρα S0, ή µε την σειριακή θύρα.

� Αν έχετε το πρόβληµα αυτό κατά τον αποµακρυσµένο
προγραµµατισµό µέσω εσωτερικής θύρας S0, πιθα-
νόν να έχετε ξεχάσει τον αριθµό πρόσβασης εξωτερι-
κής γραµµής κατά την είσοδό σας τον τηλεφωνικό
αριθµό του πελάτη.

� Αν δεν σας βοήθησε καµία από αυτές τις περιπτώσεις,
είναι πιθανό να επανακινήσετε το PBX µε το πάτηµα
ενός πλήκτρου. Ετσι, όλες οι ρυθµίσεις θα επανέλ-
θουν στις εργοστασιακές (τα συνθηµατικά του επό-
πτη και του συνδροµητή παραµένουν). Οι ξεχωριστές
µονάδες θα αποκτήσουν εσωτερικούς τηλεφωνικούς
αριθµούς (πλάνο εσωτερικής τηλεφωνικής αρίθµη-
σης). Λεπτοµέρειες για τις εργοστασιακές ρυθµίσεις
και το πλάνο αριθµοδότησης θα βρείτε στη σελίδα Ι-
41. Τώρα ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα: Πιέστε
το πλήκτρο ανανέωσης λογισµικού και κρατήστε το
πατηµένο. Αµέσως µετά πατήστε πρόσθετα το πλήκ-
τρο επανεκκίνησης – το LED του περιβλήµατος θα α-
νάψει κόκκινο. Στη συνέχεια κρατήστε πατηµένο το
πλήκτρο ανανέωσης λογισµικού µέχρι το LED του πε-
ριβλήµατος να αρχίσει να αναβοσβήνει πορτοκαλί. Η
επαναφορά θα έχει τελειώσει όταν το LED γίνει πρά-
σινο.

∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε προγραµ-
µατισµό µε κάποια τηλεφωνική συσκευή
� Είναι πιθανό η ρύθµιση κάποιων λειτουργιών (Προώ-

θησης Κλήσεων, Αποµακρυσµένης Μεταγωγής, χει-
ροκίνητης ∆ιαµόρφωσης Μεταγωγής) ή όλων των λει-

τουργιών, να µην επιτρέπεται για αυτήν την τηλεφω-
νική συσκευή.

� Αν έχετε διαµορφώσει τηλεφωνική συσκευή για προ-
γραµµατισµό, οι ρυθµίσεις επόπτη (µε µυστικό συν-
θηµατικό) επιτρέπονται µόνο από αυτήν την τηλε-
φωνική συσκευή.



Παράρτηµα, Γενικά I-59

APPENDIX, GENERAL

Τεχνικά Στοιχεία του COMmander Basic (Βασική Μονάδα)

Τροφοδοσία
Τάση Λειτουργίας 230 V� � 10%, 50 Hz

Ονοµαστική ένταση ρεύµατος      max. 300 mA

Τάξη µόνωσης I

Περιοχή Θερµοκρασιών
Λειτουργίας +0...+40 Βαθµούς Κελσίου, Προστασία 

από άµεσο ηλιακό φως! 
Αποθήκευση και Μεταφορά     -20...+70 Βαθµούς Κελσίου
Υγρασία 10 - 75%, χωρίς συµπυκνώσεις ατµών

Σειριακή ∆ιεπαφή
Πρότυπο RS-232-C, V.24
Ταχύτητα Μετάδοσης 9600-38400 Baud (8 bit, απουσία 

οµοτιµίας, 1 stop bit), απουσία 
χειραψίας

Είσοδος/Εξοδος κινητό δυναµικό γης
Τύπος Συνδέσµων 3πολικοί µε βιδωτή σύνδεση/9πολικοί 

D-Sub

Αλλα Στοιχεία
Μέγεθος (Π x Υx Μ) 222 mm x 352 mm x 135 mm
Βάρος περίπου 2700 g
Ασφάλεια TÜV GS, EN 60950

Μονάδα COMmander 4S0

Προερέσεις Σύνδεσης
Χρήση 4 θύρες S0, µεταγώγιµες σαν 

εσωτερικές ή εξωτερικές θύρες S0 
(πίνακας βραχυκυκλωτήρων)

Τύπος σύνδεσης, εξωτερικής σύνδεση βασικής ταχύτητας S0, 
σαν σύνδεση Point-to-Multipoint ή 
Point-to-Point, Euro-ISDN (DSS-1), το 
PBX έχει δική του τροφοδοσία

Τύπος σύνδεσης, εσωτερικής  σύνδεση βασικής ταχύτητας 
S0, σαν σύνδεση Point-to-Multipoint, 
EURO-ISDN (DSS-1)

Τύπος συνδέσµων 4πολικοί µε αποσπώµενη βιδωτή 
σύνδεση επιπλέον αρθρωτά βύσµατα 
τύπου western για 2 θύρες S0

Εσωτειρκή θύρα S0
Συσκευές, εσωτερικές κατά µέγιστο 8 ISDN συσκευές, κατά 

µέγιστο 4 συσκευές µε τροφοδοσία 
γραµµής, δηλ. διαφορετικές τηλεφω-
νικές συσκευές ISDN

Απόσταση, εσωτερική100-200 m κατά µέγιστο (για συρµά-
τωση της αρτηρίας σύµφωνα µε τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα ENV 41001 
[DINV 41001] και EN 28877)

Αντιστάσεις τερµατισµού µεταγώγιµες, εργοστασιακή 
ρύθµιση: ενεργοποιηµένες

Αλλα Στοιχεία
Εγκατάσταση Υποδοχή εγκοπής στην θήκη του 

COMmander Basic

Τροφοδοσία από το COMmander Basic
Μέγεθος 293 x 98 x 15 mm
Βάρος περίπου 180 g
Ασφάλεια TÜV GS, EN 60950

Μονάδα COMmander 8a/b

Προαιρέσεις Σύνδεσης
Χρήση 8 συνδέσεις για αναλογικές συσκευές

1 σύνδεση για µονάδα απεικόνισης 
συστήµατος SD-420

Τύπος Συνδέσµων 2πολικοί µε αποσπώµενη βιδωτή 
σύνδεση 

Σύνδεση Αναλογικών Συνδροµητών
Μέθοδος επιλογής επιλογή µε παλµούς ή DTMF
Τάση χωρίς φορτίο µέγιστη 40 VDC
Ενταση ρεύµατος βρόχουπερίπου 23 mA
Απόσταση 2 x 50 �, περίπου 800 m µε 0,6 mm �

Τάση κουδουνισµού περίπου 45 Veff, 50 Hz

Σήµα Κέντρου 425 Hz � 5%, Χρονικό διάστηµα � 10%

Αναλογική σύνθετη αντίστασησυµµετρική

Αλλα στοιχεία
Εγκατάσταση Υποδοχή εγκοπής στην θήκη του 

COMmander Basic
Τροφοδοσία από τοCOMmander Basic
Μέγεθος 293 x 98 x 15 mm
Βάρος περίπου 140 g
Ασφάλεια TÜV GS, EN 60950

Τυχόν Τεχνικές Αλαγές πραγµατοποιούνται χωρίς
προηγούµενη Ειδοποίηση
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Τεχνικά Στοιχεία της αναλογικής Μονάδας COMmander 2TSM

Προαιρέσεις Σύνδεσης
Χρήση 6 έξοδοι ρελαί, εργοστασιακές ρυθµί-

σεις: 4 για 2 δυνατά τερµατικά πόρτας, 
4 είσοδοι πλήκτρων πόρτας αναδια-
µορφώµενες σε εισόδους συναγερµού, 
1 έξοδος δεύτερου κουδουνιού, 1 είσο-
δος µουσικής

Τύπος Συνδέσµων σύνδεσµοι µε αποσπώµενη βιδωτή 
σύνδεση, σύνδεσµος τύπου Cinch για 
είσοδο µουσικής

Είσοδος Μουσικής
Στάθµη εισόδου ρυθµιζόµενη από -18 µέχρι +10 dB (1 Veff)

Σύνθετη αντίσταση εισόδου ανάλογα µε την στάθµη εισόδου 
25 µέχρι 50 k�

Ακουστική Εξοδος
Στάθµη εξόδου 1 Veff µέγιστο
Σύνθετη αντίσταση εξόδου 600 �

Ρελαί Αποµακρυσµένης Μεταγωγής
Επαφή κινητή, κατά µέγιστο 50 V/1 A

Σύνδεση Τερµατικών Πόρτας
∆ιεπαφή FTZ-123-D12-0
Τροφοδοσία 12 VDC, 100 mA σε κάθε τερµατικό 

πόρτας
Επαφή Ρελαί κινητή, κατά µέγιστο 50 V/1 A
Τάση εισόδου πλήκτρων πόρτας  ανάλογα µε την 

διαµόρφωση 0 V ή 5-15 VAC/DC µε 
πλήκτρο πόρτας (αποκατάσταση 
επαφής)

Είσοδος Συναγερµού
Τάση εισόδου συναγερµούανάλογα µε την διαµόρφωση 0 V ή

5-15 VAC/DC µε πλήκτρο πόρτας 
(αποκατάσταση επαφής)

Κατάσταση Σκανδαλισµού  Κλείσιµο επαφής για περισσότερο 
από 0,5 δευτερόλεπτα

∆εύτερο Κουδούνι
Τάση Κουδουνιού περίπου 45 Veff, 50 Hz
Ελάχ. σύνθετη αντίσταση φορτίου  > 4 k�, τυπική 12 k� (χωρίς 

κουδούνι πόρταςl!)

Αλλα στοιχεία
Εγκατάσταση Υποδοχή εγκοπής στην θήκη του 

COMmander Basic
Τροφοδοσία από το COMmander Basic
Μέγεθος 293 x 80 x 15 mm
Βάρος περίπου 120 g
Ασφάλεια TÜV GS, EN 60950

Τυχόν Τεχνικές Αλλαγές πραγµατοποιούνται χω-
ρίς προηγούµενη Ειδοποίηση
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