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1.1.1.1.    Cechy charakteryzujące telefon Slican CTSCechy charakteryzujące telefon Slican CTSCechy charakteryzujące telefon Slican CTSCechy charakteryzujące telefon Slican CTS----200200200200    
 

• Czteroliniowy wyświetlacz LCD, 

• 10 programowalnych przycisków szybkiego wybierania z podświetleniem, 

• 7 programowalnych przycisków funkcyjnych, 

• Książka telefoniczna na 200 pozycji, 20 znaków opis + 20 znaków numer telefonu, 

• Pamięć 20-tu ostatnich połączeń nieodebranych (numer telefonu i data) 

• Pamięć 20-tu ostatnich połączeń odebranych (numer telefonu i data) 

• Funkcja Redial  i pamięć 20-tu ostatnich wybieranych numerów (numer telefonu i data) 

• Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego wraz z nazwą z książki telefonicznej lub z 

bazy danych centrali, 

• Prezentacja numeru oczekującego oraz ilości rozmów oczekujących w kolejce, 

• Prezentacja czasu i kosztu połączenia w trakcie rozmowy, 

• Wybieranie numerów na „zimno” i na „gorąco”, 

• Licznik połączeń nieodebranych, 

• Wyświetlanie informacji o stanie telefonu – blokada, przeniesienie, konto itp. 

• Komunikaty wyświetlane w języku polskim i angielskim, 

• Regulacja głośności i czułości mikrofonów w słuchawce oraz układzie głośnomówiącym, 

• 5 melodii dzwonka z regulacją poziomu dzwonienia, 

• Tryb obsługi słuchawek nagłownych, 

• Możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania telefonu za pomocą komputera, 

• Współpraca z centralami z cyfrowym polem komutacyjnym firmy Slican, 

• Cyfrowa transmisja sygnałów akustycznych i sygnalizacyjnych na stuku U za pomocą 

jednej pary przewodów, dzięki której telefon jest zasilany. 
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2.2.2.2.     Budowa Budowa Budowa Budowa    
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Konsola CTS-230Telefon CTS-200

 
1. Wyświetlacz LCD 
2. Klawiatura numeryczna 
3. Klawisze szybkiego wyboru z podświetleniem 
4. Klawisze szybkiego wyboru bez podświetlenia 
5. Klawisz Wiadomość 
6. Klawisze regulacyjne +/- 
7. Klawisz układu głośnomówiącego SPK (Speakerphone) 
8. Klawisz ROZŁĄCZENIE (rozłączenie rozmowy celem przeprowadzenie kolejnej) 
9. Klawisz REDIAL / MUTE – ponowne wybranie ostatniego numeru, na rozmowie 

wyłączenie mikrofonu  
10. Klawisz Int – szybki dostęp do usług centralowych (przeniesienia, konferencji, itp.) 
11. Klawisz „R” – FLASH  
12. Klawisze strzałek 
13. Klawisze Del, OK, Esc; Del -kasuj znak, wyjdź z podmenu, OK -potwierdź, wejdź do 

menu, Esc – wyjdź z menu lub odrzuć rozmowę przychodzącą. 
14. Mikrofon układu głośnomówiącego 
15. Głośnik układu głośnomówiącego 
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Telefon CTS-200

LINE Rs232 POWER

AUX HandSet

Phones

8

2 3 4

5

6

7

9Konsola CTS-230

AUX1AUX2

1

 
 

1. Gniazdo dodatkowych słuchawek nagłownych dla telefonistki. 
2. Gniazdo podłączenia do centrali przez linię cyfrową – Styk „U” 
3. Gniazdo do celów serwisowych 
4. Gniazdo do celów serwisowych  
5. Gniazdo podłączenia konsoli rozszerzającej CTS-230 
6. Gniazdo podłączenia mikrotelefonu (słuchawki) 
7. Gniazdo konsoli rozszerzającej do połączenia z telefonem lub poprzednią konsolą 
8. Gniazdo konsoli rozszerzającej do połączenia z następną konsolą 
9. Element montażowy – łącznik do połączenia mechanicznego konsoli i telefonu. 
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3.3.3.3.    Informacja o przyciskach szybkiego wyboruInformacja o przyciskach szybkiego wyboruInformacja o przyciskach szybkiego wyboruInformacja o przyciskach szybkiego wyboru    
Konfiguracja dla pojedynczego klawisza z lampką: 
 

1. możliwość przypisania funkcji (ustawienie parametrów funkcji  w menu telefonu) – 

lampka sygnalizuje stan usługi: 

2. możliwość zapamiętania numeru wewnętrznego – lampka sygnalizuje stan 

abonenta.  

3. możliwość przypisania skrótu do wpisu z książki telefonicznej – lampka nieaktywna 

W fabrycznych ustawieniach telefonu zostały zaprogramowane usługi: 

F1 –  Pilne dzwonienie - URGENT 
F2 –  Połączenia złośliwe - MCID 
F3 –  Przejęcie dzwonka – CALL PICKUP 
F8 –  Nie przeszkadzać - DND 
F9 –  Blokada połączeń - LOCK 
F10– Parkowanie - PARK 
F11– Uprawnienia - ACCOUNT 
F12– Przeniesienie - DIVERT 
F13– Konferencja – CONFER 
Aktywacja usług zapisanych pod klawiszami zaczynającymi się od F8 sygnalizowana jest 

zapaleniem lampki. 
W przypadku użycia klawiszy programowalnych do zaprogramowania numerów telefonów 

(a nie usług), możliwy jest również dostęp do usług za pomocą klawisza Int lub za pomocą 
kodów cyfrowych wybranych z klawiatury, np.: #22* - włączenie usługi „Nie przeszkadzać”  i 
odpowiednio jej wyłączenie #22#. 

4.4.4.4.    Przyciski obsługi Przyciski obsługi Przyciski obsługi Przyciski obsługi telefonutelefonutelefonutelefonu    
Obsługa telefonu odbywa się przy pomocy czterech przycisków nawigacyjnych, dwunastu 

przycisków wyboru numeru telefonu lub wpisu oraz klawisza FLASH 
Cztery klawisze nawigacyjne telefonu: 

1. OK – zatwierdź, wejdź do Menu 

2. DEL - anuluj; przy edycji numeru lub wpisu w książce kasuj ostatni znak; dłuższe 

przytrzymanie (ok. 1 sek.) - wyjdź z menu, rezygnuj itp. 

3. ↑ - wybór poprzedniej opcji  

4. ↓ - wybór następnej opcji  

Funkcja strzałek jest zależna od stanu telefonu lub wybranej opcji menu 
Dodatkowo przycisk ESC - reagujący w sposób identyczny jak przytrzymany ok. 1 sek. 

przycisk DEL. 
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5.5.5.5.    Funkcje podstawowe telefonuFunkcje podstawowe telefonuFunkcje podstawowe telefonuFunkcje podstawowe telefonu    
5.1.5.1.5.1.5.1.    TelefonowanieTelefonowanieTelefonowanieTelefonowanie    
• "na gorąco": podnieś słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, a następnie 

wybierz numer telefonu  
 

• "na zimno": wpisz numer telefonu, a następnie włącz układ głośnomówiący lub podnieś 
słuchawkę telefonu 

 
Numery miejskie należy poprzedzić "cyfrą wyjścia na miasto" (zwykle 0), prefiks ten należy 

pominąć w przypadku, gdy telefon skonfigurowany jest do bezpośredniego wyjścia na linię 
miejską. W tym przypadku chcąc dzwonić do abonentów wewnętrznych centrali numer należy 
poprzedzić klawiszem FLASH. 
 

5.2.5.2.5.2.5.2.    Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeruPonowne wywołanie ostatnio wybranego numeruPonowne wywołanie ostatnio wybranego numeruPonowne wywołanie ostatnio wybranego numeru    
Telefon przechowuje w pamięci maksymalnie 20 ostatnich numerów, które wywoływano lub 

próbowano wywołać. 
 
Wybierania na „zimno”: 

1. W stanie spoczynku naciśnij jednokrotnie ↑, aby otworzyć listę ostatnio wybranych 

numerów. 

2. Użyj ↑ lub ↓, aby znaleźć żądany numer z listy ostatnio wybranych numerów. 

3. Aby zadzwonić pod wskazany numer, wciśnij SPK lub podnieś słuchawkę telefonu. 

 
Wybieranie na „gorąco”: 

1. Podnieś słuchawkę lub wciśnij klawisz SPK 

2. Naciśnij jednokrotnie ↑, aby otworzyć listę ostatnio wybranych numerów. 

3. Użyj ↑ lub ↓, aby znaleźć żądany numer z listy ostatnio wybranych numerów. 

4. Potwierdź wybór klawiszem OK 

 

5.3.5.3.5.3.5.3.    Odbieranie telefonuOdbieranie telefonuOdbieranie telefonuOdbieranie telefonu    
Gdy ktoś do Ciebie telefonuje, pojawia się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu tekst (numer 

telefonu abonenta lub nazwa, jeśli została wprowadzona do książki telefonicznej), lub przy 
braku możliwości prezentacji numeru tekst Numer nieznany. 
Aby odebrać połączenie naciśnij SPK lub podnieś słuchawkę telefonu. 
Klawiszami + / - można regulować głośność dzwonka, natomiast wciśnięcie FLASH powoduje 
całkowite jego wyciszenie. 
Aby odrzucić połączenie przychodzące naciśnij DEL. 
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5.4.5.4.5.4.5.4.    WprowadzaniWprowadzaniWprowadzaniWprowadzanie opisu i numeru do książki telefoniczneje opisu i numeru do książki telefoniczneje opisu i numeru do książki telefoniczneje opisu i numeru do książki telefonicznej    
 

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do funkcji menu. 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się tekst Spis telefonów, naciśnij ponownie OK. 

3. Użyj ↑ lub ↓, aby dotrzeć do funkcji Dodaj pozycję, a następnie naciśnij OK. 

4. Wprowadź opis (nazwę, imię, nazwisko itp. max. 20 znaków) 

Naciśnij klawisz z żądaną literą – raz, aby wprowadzić pierwszą literę, dwa razy 

(zanim pojawi się kursor), aby wprowadzić drugą literę itd. 

 Klawisz # przełącza między wprowadzaniem małych i dużych liter. 

Cyfrę można wprowadzić przez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 1sek. 

odpowiedniego klawisz numerycznego. Gdy pojawi się kursor, możesz wprowadzić 

kolejny znak. 

Przyciski ↑ oraz ↓ umożliwiają przemieszczenie kursora.  
Klawisz DEL kasuje ostatni   znak. 

5. Po wprowadzeniu opisu naciśnij OK. 

6. Wprowadź numer telefonu, który chcesz zapamiętać pod podaną nazwą. 

7. Naciśnij OK. Opis i numer telefonu zostaną wprowadzone do spisu telefonów 

 Uwaga, numery telefonów miejskich muszą być wprowadzane bez cyfry wyjścia na miasto 
(zera), natomiast numery wewnętrzne muszą być poprzedzone klawiszem FLASH (klawisz z 
symbolem R) 

5.5.5.5.5.5.5.5.    Wykorzystanie książki telefonicznej do nawiązywania połączeńWykorzystanie książki telefonicznej do nawiązywania połączeńWykorzystanie książki telefonicznej do nawiązywania połączeńWykorzystanie książki telefonicznej do nawiązywania połączeń    
 

1. Naciśnij OK, aby uzyskać dostęp do funkcji menu. 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się tekst Spis telefonów, naciśnij ponownie OK. 

3. Naciśnij OK, aby wybrać funkcję Szukaj. 

4. Wprowadź pierwszą lub kilka pierwszych liter opisu (nazwy) i naciśnij OK. 

5. Użyj ↑ lub ↓, aby znaleźć żądany opis (nazwę).  

6. Podnieś słuchawkę lub wciśnij klawisz SPK celem nawiązania połączenia. 

 

5.6.5.6.5.6.5.6.    Szybki dostęp do spisu telefonówSzybki dostęp do spisu telefonówSzybki dostęp do spisu telefonówSzybki dostęp do spisu telefonów    
Dla stanu spoczynkowego telefonu naciśnij ↓. Wyświetlony zostanie pierwszy opis ze spisu 

telefonów. Następnie użyj ↓ lub ↑ w celu przeglądania pozostałych wpisów książki 
telefonicznej. 
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6.6.6.6.    Korzystanie z menu telefonuKorzystanie z menu telefonuKorzystanie z menu telefonuKorzystanie z menu telefonu    
6.1.6.1.6.1.6.1.    LisLisLisLista funkcji menuta funkcji menuta funkcji menuta funkcji menu    

  1.     Spis telefonów 
1.1. Szukaj 
1.2. Dodaj pozycję 
1.3. Edycja 
1.4. Usuń 
1.5. Stan pamięci 

2.  Spis połączeń 
2.1. Poł. nie odebrane 
2.2. Poł. odebrane 
2.3. Wybierane numery 
2.4. Kasuj ost. poł. 
2.5. Pokaż czas ost. 
2.6. Pokaż kosz ost. 

3. Klawisze 
3.1. Usługa 
3.2. Numer wewnętrzny 
3.3. Skrót do spisu 
3.4. Zerowanie 

4. Usługi 
4.1. Nie przeszkadzać 
4.2. Blokada połączeń 
4.3. Parkowanie 
4.4. Uprawnienia 
4.5. Pilne dzwonienie 
4.6. Przeniesienie 
4.7. Poł. złośliwe 
4.8. Konferencja 
4.9. Przejęcie dzw. 

5. Ustawienia 
5.1. Dźwięk dzwonka 
5.2. Głośność dzwonka 
5.3. Kontrast 
5.4. Język 
5.5. Auto answer  
5.6. Auto dial 
5.7. Wzmocnienie 

5.7.1. Głośnik głośn. 
5.7.2. Głośnik słuch. 
5.7.3. Mikrofon głośn. 
5.7.4. Mikrofon słuch. 

5.8. Numer własny 
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5.9. Cyfra na miasto 
5.10. Słuchawki 
5.11. Nazwa telefonu 
5.12. Ustaw. fabryczne 

 
Telefon pozwala na zmiany i sprawdzenie ustawień wielu funkcji i opcji, których zestawy 

znajdują się w różnych menu i podmenu. 
 
Po wybraniu jednej z opcji 3.1, 3.2 lub 3.3 należy nacisnąć przycisk programowalny, 

którego konfiguracja ma dotyczyć. 
 

6.2.6.2.6.2.6.2.    Dostęp do funkcji menu telefonuDostęp do funkcji menu telefonuDostęp do funkcji menu telefonuDostęp do funkcji menu telefonu    
 

1. Aby uzyskać dostęp do funkcji menu naciśnij OK. 

2. Użyj ↑ lub ↓, aby dotrzeć do szukanego menu np. Spis połączeń. 

3. Naciśnij OK, aby wejść do danego menu. 

4. Jeśli menu składa się z kilku podmenu, do każdego z nich można dotrzeć naciskając   

↑ lub ↓. 

5. Naciśnij OK, aby wejść do danego podmenu np. Połączenia odebrane. Jeśli dane 

menu zawiera podmenu powtórz kroki 4 i 5. 

6. Naciśnij ↑ lub ↓, aby wybrać żądane ustawienie. 

7. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. 

Uwaga:   
Przycisk DEL powoduje powrót na wyższy poziom menu, ESC wychodzi z menu. 
 

6.3.6.3.6.3.6.3.    Spis telefonów (menu 1)Spis telefonów (menu 1)Spis telefonów (menu 1)Spis telefonów (menu 1)    
 
Książka telefoniczna - Spis telefonów pozwala przechowywać numery telefonów i związane 

z nim opisy w pamięci wewnętrznej telefonu. Telefon umożliwia na zapamiętanie 200 wpisów, 
każdy składający się z nazwy (do 20 znaków) oraz numeru telefonu (do 20 znaków). 

 

Wywołanie nazwy i numeru ze spisu telefonów 

Patrz pkt. 5.5 Wykorzystanie książki telefonicznej do nawiązywania połączeń 
 

Wprowadzanie opisu i numeru do spisu telefonów 

Patrz pkt. 5.4 Wprowadzanie opisu i numeru do książki telefonicznej 
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Kasowanie opisu (nazwy) i numeru ze spisu telefonów 

Wybierz opcję Usuń z menu Spis telefonów, następnie wskaż pozycję z książki 
telefonicznej, którą chcesz wykasować i naciśnij OK. 

Edytowanie opisu (nazwy) i numeru ze spisu telefonów 

Wybierz opcję Edytuj z menu Spis telefonów, następnie wskaż pozycję z książki 
telefonicznej, którą chcesz modyfikować i naciśnij OK. Kolejno zmień opis na żądany, naciśnij 
OK, zmodyfikuj numer telefonu, a następnie całą operację zatwierdź przyciskiem OK. 

 

Sprawdzenie stanu pamięci telefonu 

Opcja Stan pamięci umożliwia sprawdzenie ilości wpisów, których można dokonać w 
pozostałej,  wolnej pamięci. 
 

6.4.6.4.6.4.6.4.    Spis połączeń (menu 2)Spis połączeń (menu 2)Spis połączeń (menu 2)Spis połączeń (menu 2)    
Telefon rejestruje połączenia nie odebrane, odebrane oraz wybierane numery. Z każdą 

zapamiętaną informacją przechowywana jest również data oraz godzina inicjacji danego 
połączenia. Zarejestrowanie połączenia nieodebranego sygnalizowane jest zapaleniem 
klawisza „Wiadomość” (Message). 

 

Połączenia nie odebrane 

Jest to ostatnie 20 numerów telefonów, z których próbowano się z Tobą połączyć. W celu 
wyświetlenia listy połączeń nie odebranych należy wybrać opcję Połączenia nie odebrane z 
menu Spis połączeń.  

 

Połączenia odebrane 

Jest to ostatnie 20 numerów telefonów, z których nawiązano z Tobą połączenie. W celu 
wyświetlenia listy połączeń odebranych należy wybrać opcję Połączenia odebrane z menu 
Spis połączeń.  

 

Wybierane numery 

Jest to ostatnie 20 numerów telefonów, z którymi się połączyłeś(aś) lub próbowałeś(aś) 
połączyć. W celu wyświetlenia listy wybieranych numerów należy wybrać opcję Wybierane 
numery z menu Spis połączeń.  

Uwaga: dla połączeń nie odebranych, połączeń odebranych oraz wybieranych numerów 
dostępne są jednakowe opcje po naciśnięciu OK na wybranej pozycji z listy: 

· Godz. połącz. - godzina i data połączenia, 
· Zapisz - dodanie numeru do spisu telefonów, 
· Usuń - usunięcie numeru z listy, 
· Pokaż numer - wyświetlenie numeru, jeśli na liście znajduje się nazwa z książki 

telefonicznej. 
Uwaga: 
W przypadku zmiany ustawień cyfry wyjścia na miasto powyższe numery są kasowane. 



CTSCTSCTSCTS----200200200200    
 

 12 

Kasuj ostatnie połączenia 

Funkcja pozwala wykasować wszystkie opisy i numery telefonów, które znajdują się na 
listach Połączenia nie odebrane, Połączenia odebrane oraz Wybierane numery. Możliwe jest 
wykasowanie jednoczesne wszystkich trzech list jak i każdej z osobna. 

 

Pokaż czas ostatniego 

Wyświetla przybliżony czas ostatnio zrealizowanego połączenia przychodzącego lub 
wychodzącego. 

 

Pokaż koszt ostatniego 

Wyświetla koszt ostatnio zrealizowanego połączenia wychodzącego. 
 

6.5.6.5.6.5.6.5.    Klawisze programowaKlawisze programowaKlawisze programowaKlawisze programowalne (menu 3)lne (menu 3)lne (menu 3)lne (menu 3)    
 

Usługa 

Umożliwia przypisanie dowolnemu klawiszowi programowalnemu jednej z usług 
dostępnych w menu Usługi. Aby przyporządkować usługę danemu klawiszowi należy 
postępować według kolejności: wybierz opcję Usługa z menu Klawisze., na wyświetlaczu 
pojawi się napis Wybierz klawisz, wciśnij przycisk programowalny, pod który chcesz 
zapamiętać usługę, następnie z listy wybierz nazwę usługi i zaakceptuj klawiszem OK. Od tej 
chwili wybrany przycisk programowalny włącza lub wyłącza daną usługę.  

Uwaga: Świecąca lampka klawisza sygnalizuje włączenie danej usługi w centrali. 
 

Numer wewnętrzny 

Funkcja pozwala na przypisanie numeru wewnętrznego abonenta do wybranego przycisku 
programowalnego. W tym celu wybierz opcję Numer wewnętrzny z menu Klawisze, wciśnij 
wybrany przycisk programowalny, wpisz maksymalnie czterocyfrowy numer abonenta 
wewnętrznego i zatwierdź przyciskiem OK.  

Uwaga: Lampka klawisza sygnalizuje stan abonenta zaprogramowanego pod danym 
przyciskiem. 

Rytmy świecenia lampek i ich znaczenie: 

rytm świecenia Stan 

 
wolny   

 
wywołanie 

 abonent zajęty  

 
oczekiwanie (rozmowa zaparkowana) 

 uszkodzony (źle odłożona słuchawka, zwarcie na linii 
lub uszkodzenie wyposażenia w centrali) 
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Skrót do spisu 

Funkcja pozwala na przypisanie skrótu z książki telefonicznej do klawisza 
programowalnego. W tym celu wybierz opcję Skrót do spisu z menu Klawisze, wciśnij przycisk 
programowalny, wybierz właściwy wpis z książki telefonicznej i zatwierdź klawiszem OK. Od 
tej chwili wciśnięcie przycisku szybkiego wybierania (klawisza z zapamiętanym skrótem ze 
spisu telefonów) ma takie samo znaczenie, jak wybranie wpisu z książki telefonicznej przy 
telefonowaniu. 

Uwaga: Lampka klawisza jest nieaktywna. 

Zerowanie 

Istnieje możliwość wykasowania przypisanej funkcji do klawisza programowalnego. 
Wybierz z menu Klawisze  - Zerowanie a następnie Pojedynczo, aby skasować informację o 
jednym przycisku lub Ustaw domyślne w celu wykasowania wszystkich przycisków. 

 

6.6.6.6.6.6.6.6.    Usługi (menu 4)Usługi (menu 4)Usługi (menu 4)Usługi (menu 4)    
Pilne dzwonienie 

Usługa Pilne dzwonienie (#35 lub F1*) przeznaczona jest do specjalnego, szybkiego 
połączenia z wybranym abonentem wewnętrznym. Umożliwia przejęcie dzwonka, wejście na 
trzeciego, specjalne dzwonienie. Aby skorzystać z funkcji pilnego dzwonienia, podnieś 
słuchawkę telefonu lub włącz układ głośnomówiący, wybierz z menu Usługi opcję Pilne 
dzwonienie, następnie wybierz numer abonenta wewnętrznego. 

 

Połączenia złośliwe 

Wybranie usługi Poł. złośliwe (#88 lub F2*) powoduje zarejestrowanie w centrali miejskiej 
dodatkowych informacji o połączeniu przychodzącym uznanym jako złośliwe. Aby uruchomić 
usługę wybierz opcję Poł. złośliwe z podmenu Usługi na prowadzonej rozmowie.  

Przejęcie dzwonka 

Usługa przejęcia dzwonka (#37 lub F3*) umożliwia przejęcie wywołania z miasta do 
dowolnego telefonu w firmie na inny telefon poprzez wybranie usługi (w ramach utworzonej w 
konfiguracji centrali firmy).  

Np. W firmie wywołania z miasta kierowane są standardowo do sekretarki. Podczas jej 
chwilowej nieobecności inna osoba słysząc sygnał dzwonka na telefonie w sekretariacie może 
przejąć to wywołanie na swój telefon przez wybranie usługi. 

Aby uruchomić usługę w czasie gdy przychodzi wywołanie wybierz opcję Przejęcie 
dzwonka z menu Usługi. 

 
Nie przeszkadzać 

Uruchomienie usługi Nie przeszkadzać (#22 lub F8*) uniemożliwia połączenie z naszym 
numerem, gdy przychodzi wywołanie do grupy abonentów do, której należymy. Jednakże 
usługa nie uniemożliwia połączenia, gdy abonent jest wywoływany przez jego numer 
katalogowy. 
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Po włączeniu usługi jest ona cały czas uaktywniona aż do momentu jej wyłączenia. 
Włączenie i wyłączenie usługi odbywa się poprzez wybranie odpowiednio Włącz lub Wyłącz, 
opcji Nie przeszkadzać z menu Usługi. 

 

Blokada  połączeń wychodzących 

 Włączenie lub wyłączenie usługi Blokady połączeń wychodzących (#21, #20 lub F9*) 
wymaga podania czterocyfrowego klucza blokady. Aby włączyć usługę wciśnij OK (wejście do 
menu głównego), wybierz kolejno Usługi, Blok. poł. wych., Włącz, gdy pojawi się napis Klucz 
blokady podaj czterocyfrowy kod i zatwierdź OK. Analogicznie, aby wyłączyć blokadę należy 
zamiast opcji Włącz wybrać Wyłącz, podać Klucz blokady i zatwierdzić klawiszem OK. 

 

Parkowanie rozmów 

Usługa Parkowanie rozmów (#31 lub  F10* ) umożliwia zawieszenie prowadzonej rozmowy 
na czas realizacji innego połączenia. Aby zawiesić aktualne połączenie w trakcie rozmowy 
naciśnij OK (wejście do menu głównego), wybierz kolejno Usługi, Parkowanie rozmów, Parkuj. 
W słuchawce słychać sygnał zgłoszenia centrali, który umożliwia realizację kolejnego 
połączenia, natomiast po drugiej stronie abonent słyszy melodię oczekiwania. Aby powrócić 
do połączenia z pierwszym rozmówcą wybierz Usługi, Parkowanie rozmów, Odparkuj. 

 

Uprawnienia 

Uaktywnienie usługi Uprawnienia powoduje stałe przypisanie uprawnień konta (#53 lub 
F11*). Od tej chwili telefon może realizować wszystkie rozmowy na koszt przywołanego konta 
z jego uprawnieniami. Aby uaktywnić usługę wybierz w podmenu Usługi opcję Uprawnienia, 
podaj Numer konta (czterocyfrowy numer abonenta), wciśnij OK, następnie Klucz konta i 
zatwierdź OK. Uprawnienia zostają przywołane do momentu ich odwołania – Odwołaj. 

 

Przeniesienie wywołań 

Usługa Przeniesienie (#76 lub F12*) pozwala przekazywać wszystkie przychodzące, 
nieodebrane połączenia na inny numer telefonu podłączonego do tej samej centrali lub sieci 
miejskiej. Przeniesienie jest aktywne do czasu wyłączenia jego przez użytkownika. Aby 
aktywować usługę wybierz z menu Usługi opcję Przeniesienie, następnie wybierz Uaktywnij, 
podaj Numer telefonu, na  który będę przekazywane wywołania i zatwierdź OK.  

Aby odwołać przeniesienia: wybierz z podmenu opcję Anuluj i zatwierdź OK. 
 

Konferencja 

Usługa Konferencja i połączenie trójstronne (#41 lub F13*) pozwala na prowadzenie 
rozmowy więcej niż dwóm abonentom jednocześnie. Maksymalna ilość uczestników 
konferencji to 10-ciu abonentów.  

Korzystanie z usługi:  
a. w trakcie prowadzonej rozmowy z abonentem nr 1 wciśnij klawisz Flash,  
b. na słyszanym sygnale zgłoszenia centrali wybierz numer telefonu abonenta nr 2, 
c. wybierz opcję Konferencja z menu Usługi,  
d. w celu dołączenia następnych abonentów do konferencji powtarzaj kroki a, b i c. 
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Uwaga! 
Korzystanie z niektórych usług wymaga dokonania stosownych ustawień przez serwis 

centrali CCA 2720 oraz odpowiedniej wersji programu centrali. 
Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej konfiguracji centrali i dostępnych usług udzieli 

serwis centrali. 
*) - Dostęp do usług w fabrycznie ustawionym telefonie możliwy jest również za pomocą 

klawiszy programowalnych F1-F17: 
 

6.7.6.7.6.7.6.7.    Ustawienia (menu 5)Ustawienia (menu 5)Ustawienia (menu 5)Ustawienia (menu 5)    
 

Dźwięk dzwonka 

Telefon umożliwia wybór jednego z pięciu dostępnych dzwonków. W tym celu należy 
wybrać opcję Dźwięk dzwonka z menu Ustawienia, ustawić odpowiednie brzmienie dzwonka, 
a następnie zatwierdzić klawiszem OK. 

 

Głośność dzwonka 

Ta funkcja pozwala wybrać jeden z sześciu poziomów głośności sygnału dźwiękowego, 
który sygnalizuje nadejście połączenia. Wybierz Ustawienia i Głośność dzwonka. 

 

Kontrast wyświetlacza 

W celu ustawienia optymalnej widoczności znaków na wyświetlaczu LCD, należy wybrać 
opcję Kontrast z menu Ustawienia. 

 

Język 

Telefon umożliwia wyświetlanie komunikatów na wyświetlaczu w języku polskim lub 
angielskim. Domyślnie ustawiony jest język polski. Zmianę języka dokonuje się poprzez 
wybranie opcji Język z menu Ustawienia. 

 

Automatyczne odbieranie połączeń – auto answer 

Telefon umożliwia automatyczne odbieranie połączeń przychodzących, bez ingerencji 
użytkownika, przez włączanie układu głośnomówiącego.  

Aby włączyć opcję należy wybrać z menu Ustawienia wybrać opcję Auto answer. 
 

Szybkie wybieranie jednym klawiszem - auto dial 

Włączenie opcji umożliwia szybkie wybieranie numeru, zapisanego pod klawiszem 
programowalnym, bez konieczności podnoszenia słuchawki lub włączenia układu 
głośnomówiącego.  

W celu uruchomienia opcji należy wybrać z menu Ustawienia opcję Auto dial. 
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Wzmocnienie 

Istnieje możliwość regulacji wzmocnienia głośnika układu głośnomówiącego, wzmocnienia 
głośnika słuchawki, czułości mikrofonu systemu głośnomówiącego, czułości mikrofonu 
słuchawki. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję: Głośnik głośn., Głośnik słuch., 
Mikrofon głośn., Mikrofon słuch., wyregulować poziom oraz zatwierdzić przyciskiem OK. 

 

Numer własny 

Opcja umożliwia podgląd numeru telefonu, który został przydzielony dla telefonu z centrali 
telefonicznej. 

 

Cyfra wyjścia na miasto 

Zaprogramuj cyfrę wyjścia na miasto, którą musisz wybrać celem wykonywania rozmów 
miejskich (zwykle 0). Ustawienie, to jest konieczne jest do prawidłowego oddzwaniania na 
numery odebrane i nieodebrane oraz do  wybierania numerów z książki telefonicznej. 

Gdy Twoja linia telefoniczna jest skonfigurowana do bezpośredniego wyjścia na miasto 
(wybieranie numerów miejskich bez zera) pozostaw to pole puste. 

 

Słuchawki 

Opcję należy włączyć w celu uaktywnienia słuchawek nagłownych, gdy telefon jest 
wykorzystywany dla stanowiska telefonistki, wówczas przycisk SPK służy do nawiązywania i 
odbierania połączeń. 

Telefon współpracuje z zestawami słuchawek nagłownych różnych producentów. Poniższy 
rysunek przedstawia rozkład wyprowadzonych sygnałów celem porównania z instrukcja 
obsługi słuchawek.  

do adaptera
słuchawkowego

Opis sygnałów na złączu słuchawkowym w telefonie CTS-200

-  mikrofon
+ głośnik
-  głośnik
+ mikrofon

 
Nazwa własna 

Opcja umożliwia wprowadzenie nazwy telefonu (np. sekretariat, magazyn, itp.) pojawiającej 
się na ekranie spoczynkowym. 

 

Ustawienia fabryczne  

Funkcja powoduje wykasowanie wszelkich ustawień dokonanych przez użytkownika. 
Należy pamiętać, iż następuje również usunięcie wszelkich numerów zapisanych w książce 
telefonicznej oraz numerów zaprogramowanych pod klawiszami. 

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych telefonu wybierz z menu Ustawienia opcję 
Ustaw. fabryczne. 
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