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I I

Dikkat Edilecek Hususlar:

•  Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz 
 ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız.
•  Cihazınızın bağlantılarında yapılacak bir hata, cihazınıza ya 
 da telefon santralınıza hasar verebilir. Özellikle santral 
 bağlantısı Yetkili Teknik Servislerce yapılmalıdır. Kullanım 
 kılavuzunda yer alan bağlantılarla ilgili açıklamalar bilgi 
 vermek amacı ile konulmuştur.
•  KAREL telefon santrallarına bağlı telekomünikasyon   
 şebekesi dışında başka bağlantı yapmayınız.
•  Cihazınızın içinde bakım-onarım yapabileceğiniz bir kısım 
 yoktur; bunun için cihazınızın arızalanması durumunda 
 yetkili servise başvurunuz.
•  Cihazınızı direkt güneş ışığı alan yerlerden koruyunuz.
•  Cihazınızın üzerine sıvı bir maddenin dökülmesine izin 
 vermeyiniz.
•  Cihazınızın dış temizliğini hafif nemli bir bezle yapınız.
•  Temizlik için herhangi bir kimyasal kullanmayınız.
•  Cihazınızın yerini değiştirmek istediğinizde lütfen yetkili 
 satıcınızı arayınız; cihazı  taşımanız gerektiğinde  kendi   
 ambalajını kullanınız.

DSS20-28 � DSS10-28 - TTKK - REV AAA - 28/05/2004
KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliþtirme ve 
iyileþtirme yapmak amacý ile, önceden haber vermeden deðiþiklik 
yapabilir. Ürünlerde yazýlým ve donaným versiyonlarýna göre 
yazýlanlardan farklý özellikler bulunabilir.
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Sayın Müşterimiz,

Firmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene 
teşekkür ederiz. Seçtiğiniz telefon seti Türk Telekom onaylı olup, 
yurt çapındaki yaygın servis ağı ve KAREL güvencesiyle sizlere 
sunulmaktadır. Lütfen cihazınızın montajını Garanti Belgesi’nde 
yer alan Yetkili Satıcı/Yetkili Teknik Servis’ e yaptırınız.
Satın almış olduğunuz ürünün fiyatına, ürünün montajı ve 
programlanması dahil, tesisat (malzeme+işçilik) hariçtir.

Cihazınızın Garanti Belgesini mutlaka satıcınıza onaylatınız. 
Satın aldığınız santral-telefon seti, teslim tarihinden itibaren 
2 yıl süreyle garanti kapsamındadır. Garanti Belgesi üzerinde 
seri numaralarında tahribat yapılması veya ürün üzerinde seri 
numaralarının olmaması garantiyi geçersiz kılar. Satıcı, satış 
esnasında garanti belgesini tam olarak doldurmakla yükümlüdür. 
Garanti Belgesinin tam olarak doldurulmadığı durumlarda, 
garanti süresinin başlangıcı olarak ürünün Karel’den çıkış  tarihi 
dikkate  alınır. 

Garanti süresi boyunca servis hizmetleri Garanti Belgesi’nde yer alan 
Yetkili Satıcı/Yetkili Teknik Servis tarafından yerine getirilecektir.

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır ve bu arızaların 
giderilmesi ücret karşılığında yapılır;
¨ Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan arızalar
¨ Tabii afet, yıldırım düşmesi, yangın, kaza, ürünü hor kullanma 
gibi durumlarda  oluşan hasar ve arızalar

Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı diler, ürünümüzden 
memnun kalacağınızı umarız.

Saygılarımızla,

KAREL A.Ş.

ÖNSÖZ

Bu kýlavuz içinde yer alan bölümler, DSS10-28 ve DSS20-28 
Aboneye Doðrudan Eriþim Birimleri hakkýnda teknik tanýtým 
esaslý bilgi gereksinimi duyan kiþilere detaylý teknik bilgi sunmak, 
bu birimin programlanmasý ve kullanýmý hakkýnda bilgi vermek 
amacýyla hazýrlanmýþtýr.  Bu sayede Aboneye Doðrudan Eriþim 
Birimlerinin yetenekleri, müþteri taleplerine uygun olarak nasýl 
çalýþtýrýlacaðý ve panonun tam performansla çalýþabilmesi için 
neler yapýlmasý gerektiði anlaþýlabilir. Kýlavuz içinde anlatým 
kolaylýðý saðlanmasý amacýyla modül DSS28 olarak 
anlatýlacaktýr.

Ýlk bölüm -”Teknik Tanýtým”- DSS28 Eriþim Biriminin donaným ve 
yazýlým yapýlarý hakkýnda teknik bilgiler içerir. Mekanik, elektrik 
ve elektronik bilgi birikimi gerektirebilecek bu bölümdeki bilgiler 
birimin yapýsýnýn tanýnmasýný hedeflemektedir. 

Ýkinci bölüm -”Montaj”- DSS28’in montajýnda  izlenecek yöntemler 
anlatýlýr. Bu bölüm birimin montajýný yapacak kiþilerce, montaja 
baþlanmadan önce kesinlikle okunmalýdýr.

Üçüncü bölüm -”Programlama”- DSS28 Aboneye Doðrudan 
Eriþim Biriminin iþlevlerini zenginleþtirecek, ve kullanýcýlarýn 
günlük iletiþim ihtiyaçlarýný daha kapsamlý karþýlanmasý için 
kullanýlabilecek olan yazýlým özellikleri hakkýnda kýsa bilgiler 
verir. 

Dördüncü bölüm- “Kullaným”- DSS28 Biriminin programlandýktan 
sonra kullanýmý hakkýnda bilgiler içerir. Programlanan tuþlarýn 
kullanýmý bu bölümde detaylý olarak anlatýlmýþtýr. 

Ýyi çalýþmalar dileriz,

Karel A.Þ.

IIIII
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TANITIM

DSS28, KAREL DS ve MS Serisi santrallarý için tasarlanmýþ; 
abonelerin diðer abonelere ve santrallarýn bir takým özelliklerine 
kolaylýkla eriþebilmelerini ve ayrýca dýþ hat ve abonelerin 
durumlarýný gözleyebilmelerini saðlayacak Aboneye Doðrudan 
Eriþim Birimidir. 

DSS28, üzerindeki özel amaçlý tuþlar ve göstergesi aracýlýðý 
ile kullanýcýlarýn fonksiyonel iþlemleri tek tuþla yapabilmelerini 
ve tuþlara atanmýþ iþlevlerin durumlarýný gözleyebilmelerini 
saðlar. 

DSS28 Aboneye Doðrudan Eriþim Birimi tuþ takýmýndan oluþur. 
Tuþlara atanmýþ iþlevler, üzerindeki ýþýklar (LED’ler) yardýmýyla 
gözlenebilir. DSS28 biriminin tuþ takýmý, programlanabilir 28 
adet özel amaçlý tuþtan oluþmaktadýr ve ayrýca herbir tuþ için 
çift renkli bir adet LED bulunmaktadýr. 28 adet tuþtan bir kýsmý 
programlamaya giriþ anýnda özel amaçla kullanýlmaktadýr. Birim 
normal çalýþma konumunda iken tüm tuþlarýn kullanýmý ortaktýr. 
Her tuþa iki farklý iþlev programlanabilir. Böylece 56 numaraya 
tek tuþ ile ulaþým saðlanabilir.
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MONTAJ
DSS28 Doðrudan Eriþim Biriminin santral ile baðlantýsý, FT10/FT20 
telefon setlerinin üzerindeki baðlantý noktasýndan saðlanýr. Bunun 
için DSS28 biriminin sevk donanýmýnda bulunan baðlantý kablosu, 
FT10/FT20 telefon setlerinin altýndaki DSS baðlantý noktasýna 
baðlanýr.  

DSS28 birimi ile FT10/FT20 telefon setleri arasýndaki fiziksel 
baðlantýyý saðlamak için sevk donanýmýnda bulunan metal 
baðlantý parçasý, vidalar ile sabitlenmelidir. 
Karel BT101 ve Karel BT102 telefon setlerinde de baðlantý 
noktalarý bulunmaktadýr.

FT10 ve FT20 telefon setlerine ve DSS28 birimine ayný yöntemle 
birden fazla DSS baðlanabilir.

32

UYGUNLUK

DSS10-28 tüm MS Serisi santrallar ile uyumludur.
DSS20-28 tüm DS Serisi santrallar ile uyumludur.

ÜRÜN SEVK DONANIMI

Doðrudan Eriþim Biriminin ambalajý içinde bulunan parçalar:

-DSS28 Aboneye Doðrudan Eriþim Birimi
-DSS28 Teknik Tanýtým ve Kullaným Kýlavuzu
-Telefon Baðlantýsý Ýçin Aksesuar Paketi:
 -Konsol Baðlantý Kablosu
  -Metal Baðlantý Parçasý
  -Baðlantý Vidalarý (4 Adet)
  -Montaj Resmi

TEMEL ÖZELLÝKLER

-  DSS20-28, DS Serisi santrallarý ile seri iletiþim hattý üzerinden, 
 DS sistemler için tasarlanan KTS protokolünü kullanarak 
 haberleþir. 
-  DSS20-28 ile DS Serisi santrallar arasýndaki iletiþimde iki 
 telli yapý kullanýlýr.
-  DSS10-28, MS Serisi santrallarý ile seri iletiþim hattý 
 üzerinden, MS Serisi için tasarlanan KTS protokolünü 
 kullanarak haberleþir. 
-  DSS10-28 ile MS Serisi santrallar arasýndaki iletiþimde üç 
 telli yapý kullanýlýr. 
-  DSS28 birimini sisteme tanýtabilmek için, birimi kullanan 
 abonenin fiziksel numarasý birim üzerinden girilir. (Terminal 
 numarasý programlama)
-  DSS28 üzerinde yapýlacak terminal numarasý ayarlamasý ve 
 tuþ programlama iþlemleri sonucunda elde edilecek bilgiler 
 besleme kesilmesinde yok olmayacak þekilde saklanmaktadýr.

TEMEL TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Aðýrlýk: 440 gr
Ölçüler: Geniþlik: 112mm, Uzunluk: 229mm, Yükseklik: 52mm
Çalýþma Sýcaklýðý: 0-45 °C
Depolama Sýcaklýðý: -20+60 °C
Nem: 0-%80
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TEMEL YAPI

DSS28 biriminin tuþ takýmý yukarýdaki þekilde gösterildiði gibi 
14x2 matris yapýda 28 adet programlanabilir tuþtan oluþmak-
tadýr. Hafýza kaðýdýnýn üzerine programlama konumuna giriþ 
esnasýnda kullanýlmasý gereken ve tuþlara ilk etapta özel olarak 
atanmýþ özellikler gösterilmektedir. Bu özelliklerin programlama 
ve normal konumlarda doðru þekilde kullanýlabilmesi için 3 farklý 
iþlev tanýmlanmýþtýr. Bu iþlevlerin kullanýmý aþaðýda açýklanmýþtýr.

1. iþlev:  Tuþun tek bip duyulacak kadar basýlý tutulmasý 
2. iþlev:  Tuþun iki bip duyulacak kadar basýlý tutulmasý
3. iþlev:  Tuþun üç bip duyulacak kadar basýlý tutulmasý

Versiyon Bilgisi Gösterimi:

DSS28 normal çalýþmaya baþlamadan önce tüm LED’lerini kýrmýzý 
ve yeþil olarak tek tek yakýp söndürür. Daha sonra tüm LED’lerini 
sýrasýyla kýrmýzý ve yeþil olarak yakýp söndürür ve versiyon 
bilgisini gösterir.

Versiyon bilgisini görmek için DSS birimi çalýþma konumunda iken 
“Tuþ silme” tuþuna üçüncü bip sesi duyulana kadar basýldýktan 
sonra ardýndan onay “?” tuþuna üçüncü bip sesi duyulana kadar 
basýlýr.

Örnek versiyon bilgisi gösterimi; 

-Versiyonu “ABD” olan bir modül için numara tuþlarýnýn 1. LED 
bir saniye, 2. LED bir saniye, 4.LED bir saniye yanacaktýr.

-Versiyonu “AAA” olan bir modül için ise 1.LED birer saniyelik 
süreler halinde üç defa arka arkaya yanacaktýr.

Terminal Numarasý Gösterimi:

DSS10-28 modülü santral ile haberleþmeye geçtiði anda (konsol 
ile baðlantý yapýldýðýnda) atanan terminal numarasý DSS 
modülündeki tuþ takýmýnýn hangi numaralý tuþuna denk geliyor 
ise o tuþun yeþil LED’I yanacak ve terminal numarasýný bu þekilde 
gösterecektir. 

Örnek: Eðer DSS modülünün terminal numarasý 26 ise ve santrala 
baðlý 26. abone 26. tuþa programlanmýþsa o LED 3 kez yeþil 
olarak yanýp sönecektir.

4
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Tuþlarýn tanýmlanan bu iþlevlerine göre programlamaya giriþ 
saðlanabilir, programlama esnasýnda yapýlan iþlemlerin onay-
lanmasý gerçekleþtirilebilir, numara giriþi yapýlabilir ve pro-
gramlama konumundan çýkýlabilir.

Birimi programlama konumuna almak için yazýlýmsal olarak ilk 
etapta tuþlara atanmýþ olan bu özellikler programlama iþlemi 
bittikten sonra, yani birim normal çalýþma konumuna geçtiðinde, 
devre dýþý olacaktýr ve tüm tuþlar üzerlerine programlanan iste-
nilen özellikleri yerine getirecektir. Tekrar programlama konu-
muna geçmek için, yine bu tuþlarýn yukarýda açýklanan iþlevleri 
kullanýlarak gerçekleþtirilebilecektir.

Aþaðýdaki tabloda programlamaya giriþ için hangi tuþlarýn hangi 
iþlevlerinin kullanýlacaðý kýsaca özetlenmiþtir.

Programlama iþlemleri tuþ iþlevleri.

6 7

LED DURUMU

DSS28 biriminde yer alan 28 tuþun herbirinde 2 adet iþlev pro-
gramlanabilir ve programlama sýrasýnda ilk iþlev kýrmýzý LED ile 
ikinci iþlev yeþil LED ile ifade edilir. 

Normal kullanýmda sadece tuþlarýn ilk iþlevlerine atanmýþ olan 
fonksiyonlarýn LED durumlarý izlenebilir. Tuþlarýn ikinci iþlevleri 
için LED durumlarý gözlenemez. 

Tuþlarýn iþlevlerine ortak veya özel hafýza programlamasý yapýlmýþ 
ise LED iþlevleri gerçekleþmeyecektir.

Tuþlarýn ilk iþlevlerine atanan fonksiyonlarýn LED durumlarý 
“Fonksiyon Tuþu Kullaným” bölümünde verilmiþtir.



 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU  REV AAA ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ

8

PROGRAMLAMA

Programlama iþleminin baþlatýlabilmesi için tuþ takýmýnýn sað 
üst bölümünde yer alan 8 adet tuþ kullanýlýr. 8 adet tuþun herbiri, 
farklý programlama iþlemine geçiþ için kullanýlýr. Tuþ takýmýnýn 
sol üst bölümündeki 10 tuþ numara girme iþlemi için kullanýlýr. 

Ayrýca tuþ takýmýnýn sað alt köþesinde yer alan “X” tuþu 
programlamadan çýkýþ, altýndaki “3” tuþu da onaylama iþlemi 
için kullanýlýr. 

Yukarýda bahsedilen 8 adet programlama tuþlarýndan istenilen 
birisine 3. iþlevi kullanýlarak basýlýrsa DSS28 birimi programlama 
konumuna girer. Bu esnada tüm programlama tuþlarýnýn LED’leri 
kýrmýzý yanar ve seçilen programýn kýrmýzý LED’i hýzlý hýzlý yanýp 
söner. 
NOT: Bir tuþun 3. iþlevinde, üçüncü bip sesi ilk iki bip sesinden 
biraz daha geç gelmektedir.

Programlama iþleminden çýkýþta ya da programlama iþlemi 
bitiminde “X” tuþunun 3. iþlevi kullanýlýrsa DSS28 birimi 
programlama konumundan çýkar, program LED’leri söner ve bu 
andan itibaren tüm tuþlarýn ve LED’lerin normal fonsiyonlarý 
çalýþmaya baþlar. Bu durum normal çalýþma konumu olarak 
adlandýrýlýr.

Programlama durumunda 30 saniye içerisinde hiçbir tuþa 
basýlmazsa DSS28 birimi otomatik olarak normal çalýþma 
konumuna geçer. 

Her programlama iþlemi sonunda eðer programlama baþarýlý 
bir þekilde tamamlanýrsa ince, baþarýsýz bir programlama olursa 
kalýn ve daha uzun süreli bir bip sesi alýnýr. 

9

PROGRAMLAMAYA GÝRÝÞ

Programlamaya giriþ sýrasýnda menü tuþlarý ile ifade edilen ana 
menüler aþaðýda açýklanmýþtýr:

• Terminal Numarasý Programlama “Terminal No”
• Abone Programlama   “Ýç Hat”
• Dýþ Hat Programlama   “Dýþ Hat”
• Ortak Hafýza Programlama  “Ortak Hafýza”
• Özel Hafýza Programlama  “Özel Hafýza”
• Özel Fonksiyon Programlama  “Fonksiyon”
• Otomatik Programlama   “Otom. Prog.”
 ¨ Otomatik Programlama Opsiyon 1  
 ¨ Otomatik Programlama Opsiyon 2   
 ¨ Otomatik Programlama Opsiyon 3  
 ¨ Otomatik Programlama Opsiyon 4  
 ¨ Otomatik Programlama Opsiyon 5  
 ¨ Otomatik Programlama Opsiyon 6  
 ¨ Otomatik Programlama Opsiyon 7  
• Tuþ Silme    “Tuþ Silme”

Programlamada "Onay" Ýþlemi (3):

Programlama iþlemi içerisinde, tuþ takýmýnýn sað en alt köþesinde 
bulunan tuþ, “3” tuþu olarak kullanýlýr. Menü seçimleri, menüler 
içerisinde numara girildikten sonra onaylama iþlemleri bu tuþla 
yapýlmaktadýr. 

Programlamada “Ýptal” Ýþlemi (X):

Programlama iþlemi içerisinde, “3” tuþunun üstündeki tuþ Ýptal 
(X) tuþu olarak kullanýlýr. Programlama konumundan çýkmak, tuþ 
seçme iþleminden çýkmak için (3. iþlev) ve ayrýca programlama 
içerisinde iptal iþlemi için (1. iþlev) kullanýlýr.
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ABONE PROGRAMLAMA ÝÞLEMÝ
Abone numarasý santralýn iç hatlarýnýnýn her birinin numarasýdýr.  
Sýk aranan aboneleri tek bir tuþa basarak aramak ve meþguliyet 
durumlarýný bu tuþun ýþýðý ile gözlemleyebilmek için bir tuþa 
istediðiniz abonenin numarasýný programlayabilirsiniz. 

DSS28 modülünün normal kullanýmý sýrasýnda “Ýç Hat” tuþunun 
üçüncü iþlevi ile “Abone Programlama” iþlemi baþlatýlýr.

Ýçeriði boþ olan tuþlara ait LED’ler sýrasýyla kýrmýzý ve yeþil 
olmak üzere deðiþmeli olarak yanar. Kýrmýzý yanan LED tuþun 
1.iþlevinin boþ olduðunu, yeþil yanan LED ise 2.iþlevinin boþ 
olduðunu gösterir.

Abone numarasý için programlanabilir tuþlardan herhangi birisi 
seçildikten sonra “Numara Girme Ýþlemi” bölümünde anlatýldýðý 
þekilde programlanmak istenen abone numarasý girilir ve “3” 
tuþu ile girilen numara onaylanýr. Bu durumda iken seçilen tuþun 
iþlevine göre LED kýrmýzý (1. iþlev) veya yeþil (2.iþlev) olarak 
yanacaktýr.

Programlama iþlemi baþarýyla tamamlanmýþ ise DSS28 
modülünde tüm tuþlara ait yeþil LED’ler belli bir süre yanýp ve eþ 
zamanlý olarak onay tonu üretilir. Ardýndan abone programlama 
ana menüsüne geri dönülür. (Onay Bildirimi)

Programlama iþlemi baþarýsýz olursa, tüm tuþlara ait kýrmýzý 
LED’ler yanýp ve yine eþ zamanlý olarak hata tonu üretilecektir. 
Ardýndan abone programlama ana menüsüne geri dönülür. (Hata 
Bildirimi)

Girilen numara “3” tuþu ile onaylandýðý anda kontrol amaçlý 
olarak, DS Serisi santrallarda girilen numara için sistemdeki 
eriþim tablolarýna bakýlarak sorgulama yapýlýr. MS Serisi 
santrallarda ise girilen numaranýn tanýmlý abone numaralarý 
aralýðýnda olup olmadýðýna bakýlýr. (Fiziksel abone numarasý 
kullanýlmalýdýr.)

DS Serisi sistemler için girilen abone numaralarý en az 1, en 
fazla 8 basamaklý olabilir. MS Serisi sistemler için girilen abone 
numaralarý en az 2, en fazla 4 basamaklý olabilir.

PROGRAMLAMADA NUMARA GÝRME

Programlanabilir tuþ takýmýnýn sol üst kýsmýndaki ilk 10 tuþ 
numara girilmesi gerektiði durumlarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
0 olmak üzere numara ifade eden tuþlar olarak kullanýlýr. Bu 
tuþlarýn LED’leri numara girme iþlemini ifade edecek þekilde 
yukarýdan aþaðýya doðru yanýp sönerek ilerler.

PROGRAMLAMADA TUÞ SEÇME 
Tuþlarýn programlanmamýþ ilk iþlevleri için kýrmýzý, ikinci iþlevleri 
için ise iliþikli yeþil LED’leri sýrasýyla belirli frekansta yanýp söner. 
Bu þekilde, programlama yapýlmamýþ tuþlarýn iþlevleri için veya 
önceden programlý bir tuþun her iki iþlevi için ayrý ayrý seçim 
yapabilecektir. Programlama, onay, iptal ve numara tuþlarý dahil 
olmak üzere tüm tuþlarýn her iki iþlevi için de programlama 
girilebilir.

TERMÝNAL NUMARASI PROGRAMLAMA 
Terminal numarasý DSS28’in hangi telefona hizmet edeceðini 
belirtecek numaradýr. Terminal numarasý girilmeden birimin tuþ 
iþlevleri gerçekleþmez ancak LED durumlarý gözlenebilir.

Normal kullaným sýrasýnda “ Terminal No.” iþaretli tuþ ile pro-
gramlama iþlemi baþlatýlýr. 

“Numara Girme Ýþlemi” bölümünde anlatýldýðý þekilde ayarlan-
mak istenilen abone numarasý MS serisi için (11-26)*, DS serisi 
için 0-99999999 girilir ve “3” tuþu ile girilen numara onaylanýr.

Terminal numarasý ile sisteme baðlanacak olan cihaz kendisini 
sisteme DSS olarak tanýtacaktýr. 

· MS Serisinde girilen numara, baþlangýç durumu abone numa-
rasýnýn son iki basamaðýdýr.
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DIÞ HAT PROGRAMLAMA

Santrala baðlý dýþ hatlardan belirli birini tek bir tuþa basarak 
almak ve meþguliyet durumunu bu tuþun ýþýðý (LED) ile 
gözlemleyebilmek için bir tuþa istediðiniz dýþ hat numarasýný 
programlayabilirsiniz.

DSS28 modülünün normal kullanýmý sýrasýnda “Dýþ Hat” tuþunun 
üçüncü iþlevi ile “Dýþ Hat Programlama” iþlemi baþlatýlýr.

Abone programlama iþlemi ile ayný biçimde gerçekleþtirilir. 

Girilen numara “3” tuþu ile onaylandýðý anda kontrol amaçlý 
olarak, DS Serisi santrallarda girilen numara için sistemdeki 
eriþim tablolarýna bakýlarak sorgulama yapýlýr. MS Serisi 
santrallarda ise girilen numaranýn tanýmlý dýþ hat numaralarý 
aralýðýnda olup olmadýðýna bakýlýr. 

DS Serisi sistemler için girilen dýþ hat numaralarý en az 1, en 
fazla 8 basamaklý olabilir. MS Serisi sistemler için girilen dýþ hat 
numaralarý 2 basamaklý olabilir.

TORTAK HAFIZA PROGRAMLAMA

Ortak hafýza, sistem yöneticisi tarafýndan kaydedilen ve yetkili tüm 
abonelerin ortak kullanýmýna sunulmuþ, DS serisi sistemler için 
1000 adet, MS serisi sistemler için 100 adet telefon numarasýnýn 
kaydedilebileceði bir alandýr. 

50 adet ortak hafýza  numarasýný DSS modülünüze tek tuþla 
eriþebilmek için programlayabilirsiniz. Ortak hafýza 
programlanmasý doðrudan hafýza numaralarý girilerek yapýlýr. 
Hafýza içine kaydedilen harici numaralar daha önceden 
tanýmlandýðý için ayrýca girilmez. 

DSS28 modülünün normal kullanýmý sýrasýnda “Ortak Hafýza” 
tuþunun üçüncü iþlevi ile “Ortak Hafýza Programlama” iþlemi 
baþlatýlýr.

Abone programlama iþlemi ile ayný biçimde gerçekleþtirilir. 

DS Serisi sistemler için girilen ortak hafýza numaralarý 1, en fazla 
3 basamaklý olabilir. MS Serisi sistemler için girilen ortak hafýza 
numaralarý en az 1, en fazla 2 basamaklý olabilir.

Girilen numara “3” tuþu ile onaylandýðý anda kontrol amaçlý 
olarak, tanýmlý ortak hafýza numaralarý aralýðýnda olup olmadýðýna 
bakýlýr. 

13
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TÖZEL HAFIZA PROGRAMLAMA

Özel hafýza numaralarý DSS28 modülüne, tek tuþla eriþim 
için programlanabilir. DSS modülü için en fazla 20 adet özel 
hafýza numarasý programlanabilir. 20’den fazla tuþa özel hafýza 
numarasý programlanmak istendiðinde hata verir.

DSS28 modülünün normal kullanýmý sýrasýnda “Özel Hafýza” 
tuþunun üçüncü iþlevi ile “Özel Hafýza Programlama” iþlemi 
baþlatýlýr.

Abone programlama iþlemi ile ayný biçimde gerçekleþtirilir 
ancak DSS10-28 ve DSS20-28 modülleri üzerine özel hafýza 
programlanmasýnda bir takým farklar vardýr:

DSS20-28 modülü üzerine özel hafýza programlamasý yapýlýrken 
daha önce kullanýcýnýn belirlediði en az 1, en fazla 2 basamaklý özel 
hafýza numaralarý girilir (Týpký ortak hafýza programlamasýnda 
olduðu gibi)

DSS10-28 modülü üzerine özel hafýza programlamasý yapýlýrken 
telefondan dýþ hatta doðrudan çevrilecek numaralar girilir. 
Burada geçerli olan numara özel hafýzanýn içeriðidir.

NOT: Özel hafýza atamasýna yirminci özel hafýza numarasýndan 
baþlanarak geriye doðru atamalar yapýlýr. Bu þekilde ilk on hafýza 
numarasý bozulmamýþ olur. 

Girilen numara “3” tuþu ile onaylandýðý anda kontrol amaçlý 
olarak, tanýmlý özel hafýza numaralarý aralýðýnda olup olmadýðýna 
bakýlýr.

TFONKSÝYON PROGRAMLAMA 

DSS28 modülünün normal kullanýmý sýrasýnda “Fonksiyon” 
tuþunun üçüncü iþlevi ile “Fonksiyon Programlama” iþlemi 
baþlatýlýr.

Abone programlama iþlemi ile ayný biçimde gerçekleþtirilir.

Sisteme girilen fonksiyon numaralarý en az 1, en fazla 2 basamaklý 
olabilir.

Girilen numara “3” tuþu ile onaylandýðý anda kontrol amaçlý 
olarak, tanýmlý fonksiyon numaralarý aralýðýnda olup olmadýðýna 
bakýlýr.

Fonksiyonlar baðlý olduðu santral tarafýndan desteklenmemesi 
durumunda iþlevsiz olurlar. 

Fonksiyon numaralarýna karþýlýk gelen iþlevler aþaðýda 
verilmiþtir.

Programlanabilir  fonksiyon listesi

(T): Fonksiyonda “Tuþ” kullanýlýr.
(L): Fonksiyonda “LED” kullanýlýr.

*Santral tarafýndan desteklenmeyen fonksiyonlar için kullanýcý 
hatalý iþlem tonu alacaktýr. Bu durum santral yazýlým versiyonunun 
eski olmasý durumunda ortaya çýkabilir.
*Fonksiyon Tuþlarýnýn kullaným detaylarý “Kullaným” bölümünde 
verilmiþtir.
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TOTOMATÝK PROGRAMLAMA 

DSS28 modülünün normal kullanýmý sýrasýnda “Otom. Prog” 
tuþunun üçüncü iþlevi ile “Otomatik Programlama” iþlemi 
baþlatýlýr.

 “Otomatik Programlama” seçildiðinde 1’den 7’ye kadar olan 
numara tuþlarýna ait kýrmýzý LED’ler belli bir frekansta yanýp 
söner. Bu þekilde kullanýcýya seçmek istediði opsiyonlarýn 
atamalarý için seçenekler aktarýlmýþ olur. 

MS ve DS serisi sistemler için otomatik program opsiyonlarý ve 
içerikleri sýrasýyla aþaðýdaki tablolarda verilmiþtir. 

MS serisi otomatik programlama opsiyonlarý:

DS serisi otomatik programlama opsiyonlarý:
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TTUÞ SÝLME 

DSS28 modülünün normal kullanýmý esnasýnda “Tuþ Silme” tuþu 
3. iþlevi kullanýlarak programlama iþlemi baþlatýlýr. 

DSS28 modülü silinebilecek tuþlarý belirtmek için, içeriði dolu 
olan tuþlara ait LED’leri sýrasýyla kýrmýzý ve yeþil olmak üzere 
deðiþmeli olarak yakar. Kýrmýzý yanan LED, tuþun 1. iþlevinin, 
yeþil yanan LED ise tuþun 2. iþlevinin dolu olduðunu gösterir.

Herhangi bir tuþun 1. veya 2. iþlevi baþarý ile silindi ise bu durumu 
belirtmek için belli bir süre onay tonu üretilir ve programlamada 
tuþ silme konumuna geri dönülür. (Bu durumda en son silinen 
tuþa ait LED, kadanslý kýrmýzý-yeþil yanma sýrasýnda içeriði boþ 
olduðu için sönük kalacaktýr)

KULLANIM
DSS28 modülü üzerinde programlanan tuþlarýn farklý durumlar 
için bir takým kullaným özellikleri vardýr. “Temel Yapý” bölümünde 
de anlatýldýðý üzere her tuþun üç farklý iþlevi bulunmaktadýr. Ýlk 
iþlev için tuþa tek bip duyulana kadar basýlý tutmak, ikinci iþlev 
için iki bip duyulana kadar basýlý tutmak ve üçüncü iþlev için üç 
bip duyulana kadar basýlý tutmak gereklidir.

Tuþlarýn genel olarak kullanýmý, üzerine programlanan 
fonksiyonlarýn özelliklerine göre aþaðýda açýklanmýþtýr.

Abone/Dýþ Hat Tuþu Kullanýmý:

Bir abone aranmak istendiðinde ya da bir dýþ hatta çýkýlmak 
istendiðinde ilgili programlanmýþ tuþa basmak yeterlidir.

Bir abone ya da dýþ hatla görüþme durumunda iken baþka bir 
abone ya da dýþ hat tuþuna basýlýrsa ilk hattý bekletme konumuna 
alýr ve diðer ikinci hatla görüþme konumuna geçilir. Görüþmekte 
olan dýþ hat tuþuna basýlarak o dýþ hat park edilebilir ve ya 
görüþmekte olan abone tuþuna basýlarak o abone bekletilebilir. 
Bu sayede, konferans, aktarma, bilgi alma gibi özelliklerden 
kolayca faydanýlabilir. 

Ortak/Özel Hafýza Tuþu Kullanýmý:

Bir ortak/özel hafýza numarasý aranmak istendiðinde 
programlanmýþ ilgili tuþa basýlarak eriþim saðlanýr.

Fonksiyon Tuþu Kullanýmý:

01-Telefon kilitleme: Çevir sesi alýnýrken basýlýp ardýndan þifre 
girilirse telefon dýþ hatlara kapanýr. Bu durumda iken ayný iþlem 
tekrarlanýrsa telefon tekrar dýþ aramalara açýlýr. Ýlgili LED telefon 
kilitli iken yanar, telefonun kilidi çözüldüðünde ise söner.

02-Mesaj Dinleme: EVM Modülü olan sistemlerde, aboneye 
býrakýlan yeni mesajlarý dinlemek için kullanýlýr. Çevir sesi 
alýnýrken basýldýðýnda ilk mesaj dinlenir. Mesaj dinlerken 
basýldýðýnda bir sonraki mesaja geçilir. Operatör telefonunda 
programlandýysa Gece Servisi Mesajlarýný dinlemek için kullanýlýr. 
Mesaj varken ya da dinlenirken LED yanýp söner, mesaj yokken 
sönüktür.

18
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03-Otomatik Arayýcý Çalýþtýrma: Bir dýþ hat numarasý aranýp 
meþgul, yanlýþ iþlem veya çalýyor sesi alýnýrken basýldýðýnda 
Otomatik Arayýcý’yý devreye sokar ve LED yanýp sönmeye baþlar. 
Bu durumda, çevir sesi alýnýrken tekrar basýlýrsa otomatik 
aramayý iptal eder ve LED söner. Otomatik Arayýcý devrede deðil 
ve çevir sesi alýnýrken, son aranan numarayý aramak üzere 
Otomatik Arayýcý’yý devreye sokar.

04-Alarm: Çevir sesi alýnýrken basýlýp, ardýndan saat ve dakika 
girilirse, alarm özelliðini devreye sokar ve LED yanar. Uyarý 
saati geldiðinde buzzer çalar ve LED yanýp sönmeye baþlar, tuþa 
basýldýðýnda susar ve LED söner. Alarm saati gelmeden çevir sesi 
alýnýrken basýlarak alarm iptal edilebilir.
   
05-Rahatsýz Edilmeme: Çevir sesi alýnýrken basýlýrsa o aboneyi 
“Rahatsýz Edilmeme” konumuna alýr ve LED yanar. Bu durumda 
abone arandýðýnda buzzer bir kere çalar. Çevir sesi alýnýrken 
tekrar basýlýrsa rahatsýz edilmeme iptal edilir ve LED söner.

06-Yönlendirme: Çevir sesi alýnýrken basýlýp ardýndan baþka bir 
abonenin numarasý girilirse o aboneye yönlendirme gerçekleþir 
ve LED yanar. Çevir sesi alýnýrken tekrar basýlýrsa yönlendirme 
iptal edilir ve LED söner.

07-Dýþ Hat Park Etme: Bir dýþ hatla konuþulurken basýldýðýnda 
o dýþ hat beklemeye alýnýr ve LED yanar. Çevir sesi alýnýrken 
basýlarak tekrar o dýþ hatla konuþma durumuna geçilir. Bir dýþ 
hat beklemede iken, bir diðer dýþ hat bekletilmek istenirse, o dýþ 
hat beklemeye alýnýr, daha önce beklemede olan hat ile konuþma 
durumuna geçilir.

08-Paralel Operatör: DSS modülünün bu fonksiyonu sadece 
operatör tarafýndan kullanýlabilir. Çevir sesi alýnýrken basýlýrsa 
Paralel Operatör’leri devreye alýr ve LED yanar. Ayný iþlem 
tekrarlanýrsa devreden çýkarýr ve LED söner. Diðer normal 
kullanýcýlar bu özelliði sadece LED ile izleyebilir. (Bu özellik 
santral tarafýndan destekleniyorsa kullanýlabilir.)

09-Robop: DSS modülünün bu fonksiyonu sadece operatör 
tarafýndan kullanýlabilir. Robop opsiyonu olan sistemlerde çevir 
sesi alýnýrken basýldýðýnda Robop’u devreye alýr ve LED yanar. 
Tekrar basýlýrsa Robop iptal olur ve LED söner. Diðer normal 
kullanýcýlar bu özelliði sadece LED ile izleyebilir.

10-Gece Servisi: DSS modülünün bu fonksiyonu sadece operatör 
tarafýndan kullanýlabilir. Çevir sesi alýnýrken basýlýrsa sistemi 
Gece Servisi konumuna alýr ve LED yanar. Tekrar basýlýrsa 
Gündüz konumuna alýr ve LED söner.

11-Yerimde Yokum Mesajý Kaydý: Telefon açýkken bu tuþa 
basýldýktan sonra sinyal sesi alýnýr ve býrakýlmak istenen mesaj 
býrakýlýr. Bu iþlemden sonra aboneyi arayan kiþi býrakýlan mesajý 
dinler. Bu fonksiyonun LED ile izlenebilme durumu yoktur. 
(Yerimde yokum mesajýnýn iptali için geçerli program kodunun 
tuþlanmasý gerekir.)

12-Müzik: Sistemde dahili ya da harici müzik devrede ise bu 
opsiyon kullanýlabilir. Çevir sesi alýnýrken basýldýðýnda handsfree 
telefon müzik dinleme konumuna geçer ve LED yanar. Müzik 
dinlenirken veya çevir sesi alýnýrken tekrar basýldýðýnda telefon 
müzik dinleme konumundan çýkar.

13-Dýþ Çaðrý Yakalama: Çevir sesi alýnýrken basýldýðýnda, o anda 
gelen bir dýþ çaðrý varsa yakalanýr. Bu fonksiyonun LED ile 
izlenebilme durumu yoktur.

14-Konferans: Bir dýþ veya iç hatla konuþma durumunda iken bir 
diðer iç veya dýþ hattý konferansa almak için kullanýlýr. Eðer bir 
dýþ hat konferansa alýnmak isteniyorsa bu tuþa basýlýp konuþulan 
hat beklemeye alýnýr ve konferansa alýnacak dýþ hatla konuþma 
durumuna geçilir. Bu durumda iken tekrar bu tuþa basýlýrsa üçlü 
konferans kurulur. Eðer iç hat konferansa alýnmak isteniyorsa, 
iç vaya dýþ hatla konuþma durumunda iken çatalaltý yapýlýp 
konferansa alýnmak istenen iç hat aranýr. Bu hatla konuþma 
durumuna geçildikten sonra bu tuþa tekrar basýlarak üçlü 
konferans oluþturulur. Bu fonksiyonun LED ile izlenebilme 
durumu yoktur.

15-Sýraya Girme: Bir iç hat arandýðýnda meþgul veya cevap 
vermiyor ise, bir dýþ hat alýnmak istendiðinde meþgul sesi alýnýyor 
ise bu tuþa basýlarak o iç/dýþ hattýn sýrasýna girilir. Çevir sesi 
alýnýrken tekrar basýldýðýnda tüm sýraya girme iþlemleri iptal edilir. 
Bu fonksiyonun LED ile izlenebilme durumu sadece DS serisi 
santrallarda kullanýlan DSS20-28 modülleri için geçerlidir.

16-Anons: Çevir sesi alýnýrken bu tuþa basýlarak telefonlarýn 
hoparlörlerinden duyulmak üzere anons yapýlabilir. Bu fonksiyon 
için abone grubu numarasýnýn çevrilmesi gereklidir.

17-Röle: Herhangi bir durumda bu tuþa basýlarak özel röle 
aktive edilebilir. (Bu özellik santral tarafýndan destekleniyorsa 
kullanýlabilir.)

18-Diyafon: Diyafon baðlý olan sistemlerde LED diyafonun 
meþguliyet durumunu gösterir. Çevir sesi alýnýrken bu tuþa 
basýldýðýnda diyafon ile görüþme konumuna geçilir. (Bu özellik 
santral tarafýndan destekleniyorsa kullanýlabilir.)
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DSS20-00
DSS20-00 Meþguliyet Panosu Birimi, DSS20-28 ve DSS10-16 ile 
birlikte kullanýlabilirler.

DSS20-00 Meþguliyet Panosu Birimlerinden birden fazlasý bir 
arada kullanýlarak büyük kapasiteli santrallarýn operatör 
ihtiyaçlarýný en hýzlý biçimde ve hatasýz olarak giderebilir.

DSS20-28 
DSS20-28 DSS20-00 Doðrudan Eriþim Birimi ile birlikte 
kullanýlabilirler.

DSS20-28 Doðrudan Eriþim Birimlerinden birden fazlasý bir arada 
kullanýlarak büyük kapasiteli santrallarýn operatör ihtiyaçlarýný 
en hýzlý biçimde ve hatasýz olarak giderebilir.

19-Çatalaltý: Herhangi bir durumda bu tuþa basýldýðýnda çatalaltý 
iþlemi gerçekleþir.

20-Kapama: Herhangi bir durumda bu tuþa basýldýðýnda kapama 
iþlemi gerçekleþir.

AKSESUARLAR
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