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Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania
bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych
związanych z rozwojem oferowanych produktów. Wynikające
z tego powodu odstępstwa od informacji zawartych
w instrukcji nie mogą stanowić podstawy do roszczeń
finansowych wobec firmy MIKROTEL.
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1. Informacje ogólne

1.1 Zastosowanie  Aparatu Systemowego
dla central MIKROTEL CA15, CA32

Aparat Systemowy  jest urządzeniem przeznaczonym
do obsługi ruchu telefonicznego w firmach oraz instytucjach.
Jego zastosowanie   usprawnia  organizację łączności, zarówno
w przypadku połączeń przychodzących, jak i wychodzących.
Aparat Systemowy wraz z centralami MIKROTEL CA 15 oraz
MIKROTEL CA 32 daje wysoki komfort obsługi i udostępnia
szeroką gamę funkcji

Aparat Systemowy może być wyposażony w Konsolę
Sygnalizacji i Połączeń, która pozwala  na przedstawienie
sytuacji na łączach centrali. Dodatkowym atutem KSP jest
możliwość szybkiej  realizacji połączeń poprzez bezpośredni
dostęp do numerów abonentów wewnętrznych oraz
zewnętrznych.

1.2. Budowa Aparatu Systemowego

 Aparat Systemowy  dla central MIKROTEL CA15 i CA32 składa
się z:

1) Konsoli Głównej KG1 - podstawowego modułu systemu,

2) Konsoli Sygnalizacji i Połączeń KSP1 - która jest
modułem sygnalizującym stany linii zewnętrznych i
abonenckich oraz umożliwiającym szybką realizację
połączeń.Konsola wyposażona jest w 40 klawiszy
bezpośredniego dostępu wraz z sygnalizacją optyczną stanu
linii.
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 Rys.1 Widok ogólny Konsoli Głównej

Konsola Główna Aparatu Systemowego (Rys.2) wyposażona
jest w:

- wyświetlacz 4 - wierszowy (po 20 znaków w wierszu),

- układ głośnomówiący z wbudowanym mikrofonem
i głośnikiem,

- mikrotelefon,

- klawiaturę numeryczną i funkcyjną

-    gniazdo słuchawek nagłownych

Konsola Sygnalizacji i Połączeń  (Rys.4) wyposażona jest
w:

- klawisze dostępu do linii zewnętrznych i abonenckich,

- diody sygnalizacyjne stanu linii.
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 Rys.3 Widok z góry na Konsolę Główną Aparatu Systemowego
KG3
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 Rys.4 Widok z góry na Konsolę Sygnalizacji i Połączeń
KSP3
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1.3 Funkcje realizowane przez Aparat
Systemowy

Funkcje realizowane przez Konsolę Główną Aparatu
Systemowego:
- możliwość wyboru układu rozmównego:

- mikrotelefon (słuchawka),
- układ głośnomówiący,
- zestaw nagłowny

- obsługa połączeń bez podnoszenia mikrotelefonu,
- głośny odsłuch połączenia,
- na wyświetlaczu bieżący opis stanu połączenia oraz

dostępnych funkcji,
- powtórzenie ostatnio realizowanego po łączenia

zewnętrznego,
- wyłączenie mikrofonu w aktywnym układzie rozmównym,
- zawieszanie rozmowy (parkowanie),
- dobieranie kolejnych abonentów do prowadzonej rozmowy

(telekonfernecja),
- klawisze bezpośredniego dostępu do abonentów

wewnętrznych oraz zewnętrznych,
- wyświetlanie numeru abonenta wywołującego,
- przeglądanie informacji o niezrealizowanych połączeniach,
- regulacja głośności rozmowy,

Funkcje realizowane przez Konsolę Sygnalizacji
i Połączeń KSP.
Na konsoli znajduje się 40 programowalnych klawiszy wraz z
diodami świecącymi. Standardowo klawiszom nie są przypisane
żadne funkcje.
Każdy klawisz wraz ze skojarzoną z nim diodą świecącą można
zaprogramować przypisując mu jeden z poniższych trybów
pracy:
- klawisz zaprogramowany jako abonent wewnętrzny, dioda

przy klawiszu sygnalizuje stan danego abonenta, stan wolny
- dioda nie świeci, stan zajęty - diodaświeci;wciśnięcie
klawisza powoduje próbę zestwienia połączenia    do
przypisanego mu abonenta wewnętrznego;

-    klawisz zaprogramowany jako linia zewnętrzna , dioda  przy
klawiszu sygnalizuje stan danej linii, stan �wolny� - dioda nie
świeci, stan zajęty - dioda świeci, stan awarii - dioda  mruga.
bezpośredniego dostępu - połączenie z abonentem bez
wybierania numeru,

- klawisz zaprogramowany jako abonent zewnętrzny, dioda
nie świeci się , wciśnięcie klawisza powoduje próbę
zestawienia połączenia do przypisanego klawiszowi abonenta
zewnętrznego.


