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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.

DSS10-00  DSS20-00 - TTKK - REV AAB - 13/07/2004

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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MEÞGULÝYET PANOSU

Sayın Müşterimiz,

ÖNSÖZ

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.

Bu kýlavuz içinde yer alan bölümler, DSS10-00 ve DSS20-00
Meþgul Panolarý hakkýnda teknik tanýtým esaslý bilgi gereksinimi
duyan kiþilere detaylý teknik bilgi sunmak, meþguliyet panosu
programlamasý ve kullanýmý hakkýnda bilgi vermek amacýyla
hazýrlanmýþtýr. Bu sayede DSS10-00 ve DSS20-00 Meþgul
Panolarýnýn yetenekleri, müþteri taleplerine uygun olarak nasýl
çalýþtýrýlacaðý ve panonun tam performansla çalýþabilmesi için
neler yapýlmasý gerektiði anlaþýlabilir. Kýlavuz içinde yer alan bazý
bölümlerde anlatým kolaylýðý saðlanmasý amacýyla meþguliyet
panosu DSS00 olarak anlatýlacaktýr.

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.

Ýlk bölüm -”Teknik Tanýtým”- meþguliyet panolarýnýn donaným ve
yazýlým yapýlarý hakkýnda teknik bilgiler içerir. Mekanik, elektrik
ve elektronik bilgi birikimi gerektirebilecek bu bölümdeki bilgiler
panolarýn yapýsýnýn tanýnmasýný hedeflemektedir.
Ýkinci bölüm -”Montaj”- meþguliyet panolarýnýn montajýnda
izlenecek yöntemler anlatýlýr. Bu bölüm meþguliyet panolarýnýn
montajýný yapacak kiþilerce, montaja baþlanmadan önce kesinlikle
okunmalýdýr.

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

Üçüncü bölüm -”Programlama”- meþgul panolarýnýn iþlevlerini
zenginleþtirecek, ve kullanýcýlarýn günlük iletiþim ihtiyaçlarýný
daha kapsamlý karþýlanmasý için kullanýlabilecek olan yazýlým
özellikleri hakkýnda kýsa bilgiler verir.

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

Karel A.Þ.

Ýyi çalýþmalar dileriz,

Saygılarımızla,
KAREL A.Ş.
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MEÞGULÝYET PANOSU

CÝHAZIN ÖZELLÝKLERÝ
TANITIM
DSS10-00 KAREL MS Serisi santral sistemleri için tasarlanmýþ;
sistem operatörlerinin dýþ hat ve abonelerin durumlarýný
gözleyebilmelerini saðlayacak bir meþguliyet izleme panosudur.
DSS10-00, bir telefon seti (FT10 2/4 satýr) ile birlikte
kullanýldýðýnda, üzerindeki göstergesi aracýlýðý ile operatörlerin
sistemin durumunu gözleyebilmelerini saðlar. Bu sayede hangi
abone ve dýþ hatlarýn meþgul olduðu bir bakýþta kolayca
görülebilir.
DSS20-00 KAREL DS Serisi sayýsal santral sistemleri için
tasarlanmýþ; sistem operatörlerinin dýþ hat ve abonelerin
durumlarýný gözleyebilmelerini saðlayacak bir meþguliyet izleme
panosudur. DSS20-00, bir telefon seti (FT20 2/4 satýr) ile birlikte
kullanýldýðýnda, üzerindeki göstergesi aracýlýðý ile operatörlerin
sistemin durumunu gözleyebilmelerini saðlar. Bu sayede hangi
abone ve dýþ hatlarýn meþgul olduðu bir bakýþta kolayca
görülebilir.
DSS00 ile ayný anda 200 abonenin durumu gözlenebilir. Bu
durumda DSS10-00 ile MS128 ve MS224 santrallarýnýn tüm
aboneleri, DSS20-00 ile DS200M ve DS200S santrallarýnýn tüm
aboneleri birden görüntülenebilir.

AKSESUARLAR:.............................................................15
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200’den fazla abonesi ya da abone numarasý olan DS200
sistemlerinde ise, istenilen yüzler basamaðý numaralarý ile
baþlayan iki farklý grubun meþguliyet durumlarý DSS20-00 ile
ayný anda görüntülenebilir.
Örneðin: Üstteki grup 11 ile baþlayan 1100-1199 arasý, alttaki grup
12 ile baþlayan 1200-1299 arasý abone numaralarýný gösterebilir.
200’den fazla abone numarasý olan DS200 sistemleri için, eðer
tüm aboneler ayný anda gözlenmek istenirse, birden fazla
DSS20-00 (birbirlerinden baðýmsýz olarak santrala baðlanarak)
yanyana kullanýlabilir. Böyle bir durumda yanyana en fazla 25
adet DSS20-00 Meþgul Panosu baðlanabilir.
MS Serisi sistemlerde kullanýlan DSS10-00 birden fazla
baðlanmak istendiðinde (birbirlerinden baðýmsýz olarak santrala
baðlanarak) en fazla 20 adet pano yanyana kullanýlabilir.
DSS10-00, MS Serisi santrallarla uyumlu FT10 ve DSS10-28 ya da
DSS10-16 özel telefon setleri ile birlikte veya doðrudan santrala
baðlý olarak, bir standart telefon setinin yanýnda kullanýlabilir.
DSS20-00, DS Serisi santrallarla uyumlu FT20 ve DSS20-28 özel
telefon setleri ile birlikte veya doðrudan santrala baðlý olarak, bir
standart telefon setinin yanýnda kullanýlabilir.
DSS00 Meþguliyet
oluþmaktadýr:

Panosu

gösterge

ve

tuþ

MEÞGULÝYET PANOSU

ÜRÜN SEVK DONANIMI
Meþguliyet panosu ambalajý içinde bulunan parçalar:
-

DSS00 Meþgul Panosu
Teknik Tanýtým ve Kullaným Kýlavuzu
Telefon Baðlantýsý Ýçin Aksesuar Paketi:
Konsol Baðlantý Kablosu
Metal Baðlantý Parçasý
Baðlantý Vidalarý (4 Adet)
Montaj Resmi

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

takýmýndan

1. Gösterge: DSS00 panosunun gösterge kýsmý 210 adet LED
(6x35’lik matris) ve bunun sol tarafýnda yer alan 2 adet sayýsal
göstergeden oluþur.
2. Tuþlar: DSS00 panosunun tuþ takýmýnda, iki adet tuþ bulunur.

UYGUNLUK
DSS10-00 tüm MS Serisi santrallar ile uyumludur.
DSS20-00 tüm DS Serisi santrallar ile uyumludur.
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MONTAJ
DSS10-00 Meþguliyet Panosunun santral ile baðlantýsý, FT10
telefon seti üzerindeki baðlantý noktasýndan saðlanýr. Bunun
için DSS10-00 panosunun sevk donanýmýnda bulunan baðlantý
kablosu, FT10 telefon setinin altýndaki baðlantý noktasýna
baðlanýr.
DSS20-00 Meþgul Panosunun santral ile baðlantýsý ise benzer
þekilde, FT20 telefon seti üzerindeki baðlantý noktasýndan
saðlanýr. Bunun için DSS20-00 panosunun sevk donanýmýnda
bulunan baðlantý kablosu, FT20 telefon setinin altýndaki baðlantý
noktasýna baðlanýr.

MEÞGULÝYET PANOSU

GÖSTERGE
DSS00 panosunun gösterge kýsmýnda 10x21 matris yapýsýnda 210
adet LED ve bunlarýn sol tarafýnda 2 adet iki basamaklý gösterge
vardýr. Ýki grup da (00 - 99) numaralý toplam 200 adet LED, ilk
2 basamaðý ile hizalarýnda bulunan ön kodlarla (iki basamaklý
büyük rakamlarla) birlikte okunarak sistemdeki abonelerin ve
dýþ hatlarýn durumlarýný gösterir.
DSS10-00 için, en alt satýrdaki 10 LED,
DSS20-00 için, en alt satýrdaki 7 LED ise santralýn fonksiyonlarýn
dan bazýlarýnýn devrede olup olmadýðýný gösterir.
Göstergede yer alan bilgilerin okunmasýnda, þu noktalara dikkat
edilmelidir.
1. 00 - 99 numaralý LED’ler (100 adet) sistemdeki abonelerin
durumlarýný göstermek için kullanýlýr.
2. Eðer sistemdeki abone sayýsý 200’den az ise, tüm abonelerin
durumu ayný anda görüntülenebilir.
3. 200’den fazla abonenin olduðu sistemlerdeki tüm abonelerin
durumlarýný ayný anda göstermek olanaksýz olduðu için, ayný
anda 100 adetlik iki grup halinde toplam 200 abonenin durumu
görülebilir. Diðer gruplardaki aboneleri görmek için sayfa yöntemi
kullanýlýr.

DSS00 panosu ile FT telefon seti arasýndaki fiziksel baðlantýyý
saðlamak için sevk donanýmýnda bulunan metal baðlantý parçasý,
vidalar ile sabitlenmelidir.
FT10 veya FT20 telefon setlerine ve DSS10-00 & DSS20-00
meþguliyet panolarýna ayný yöntemle birden fazla DSS
baðlanabilir.

4. Tuþlara basýldýðýnda, sýra ile önceden programlanan sayfalarýn
ön kodlarý ekrana gelir. Son sayfadan sonra sayfa numarasý baþa
dönerek ilerlemeye devam eder.
5. Ekranda görüntülenecek sayfalar için en fazla 2 basamaklý
sayfa ön kodlarý DSS00 panosu üzerinden girilir. Bu konuda
ayrýntýlý bilgiyi “Programlama” baþlýðý altýnda bulabilirsiniz.
ÖRNEK: Ýki basamaklý büyük ýþýklardan üstte görünen 11 rakamý,
üst bölümde bulunan 100 ýþýðýn 1100-1199 arasýndaki aboneleri
gösterdiðini anlatýr. Küçük rakamlardan 23, 40 ve 68 in yanýyor
olmasý, 1123, 1140 ve 1168 numaralý abonelerin meþguliyet
durumunu gösterir. Alttaki 12 rakamý da alt 100 ýþýk grubunun
1200-1299 arasýný gösterdiðini anlatýr, yanan 25, 67 ve 98
numaralarý da 1225, 1267 ve 1298 numaralý abonelerin meþguþiyet
durumunu gösterir.
En alt satýrda yanan “Pa” yazýsý ise “Paralel Operatör”
fonksiyonunun santralda devrede olduðunu gösterir.
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Bir dýþ hattýn durumunu gösteren LED þu bilgileri verir:
Sönük: Dýþ hat meþgul deðil.
Yanýyor: Dýþ hat meþgul.
Yanýp sönüyor: Dýþ hattan gelen çaðrý var.
Hýzlý yanýp sönüyor: Dýþ hat bekletmeye alýnmýþ.
Ayrýca sadece DSS20-00 için dýþ hat servise kapalý ise, LED
deðiþik bir hýzla yanarak bu durumu belirtir.
Fonksiyon sembolleri aþaðýda tanýmlanmýþtýr:
Gece Servisi: Sistem gece servisinde iken yanacak, diðer
zamanlarda sönük olacaktýr.
Paralel Operatör: Sistemde paralel operatör olduðu zaman
yanacaktýr.
Robop: Otomatik çaðrý yönlendirme özelliði devrede iken
yanacak, diðer zamanlarda sönük olacaktýr.
Program: Sistem programlama konumunda iken yanýp
sönecek, diðer zamanlarda sönük olacaktýr.
Hata: Tüm dýþ hatlar servise kapalý, abone telefonu açýk gibi
bir hata söz konusu olduðunda yanýp sönecek, diðer zamanlarda
sönük olacaktýr.
Alarm: Kart arýzasý gibi daha sonra belirlenecek bir takým
alarm durumlarýnda yanýp sönecek, diðer zamanlarda sönük
olacaktýr.
Müzik: Sistemde müzik devrede ise yanacaktýr. Diðer
durumlarda sönük kalacaktýr.
Bir abonenin durumunu gösteren LED, aþaðýdaki þu bilgileri verir:
Sönük: Abonenin telefonu kapalý.
Yanýyor: Abone meþgul.
Yanýp sönüyor: Abonenin telefonu çalýyor.
Hýzlý yanýp sönüyor: Abone operatörü arýyor.
Ayrýca sadece DSS20-00 için abonenin telefonu uzun süre açýk
kaldýðýnda, LED deðiþik bir hýzla yanarak bu durumu belirtir.
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Yönlendirme: Terminal numarasý olarak ayarlanmýþ abonede
yönlendirme aktiflendiðinde yanar. (Sadece DSS10-00 için)
Telefon Kilitleme: Terminal numarasý olarak ayarlanmýþ
abone telefonunu kilitlediðinde yanar. (Sadece DSS10-00 için)
Mesaj Uyarýsý: Terminal numarasý olarak ayarlanmýþ
aboneye mesaj geldiðinde yanar. (Sadece DSS10-00 için)
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TUÞLAR
DSS00 panosunda iki tuþ bulunur. Tuþlara uzun veya kýsa süreli
basýlarak farklý iþlevler kontrol edilir.
Bu tuþlarýn kullaným sýrasýndaki asýl iþlevi, ekranda görüntülenen sayfanýn deðiþtirilmesidir. Ayrýca programlama için de bu
tuþlar kullanýlýr.
Tuþlarýn farklý durumlardaki iþlevleri aþaðýda belirtilmiþtir.
Üst Tuþ:
Normal Kullaným Ýþlevleri:
Bir sonraki sayfaya geçmek. (Kýsa basýþ)
Bir önceki sayfaya geçmek. (Uzun basýþ)
Programlama Ýçerisinde Kullaným Ýþlevleri:
Programlama menüleri arasýnda geçiþ yapma. (Kýsa basýþ)
Programlama menüsüne giriþ yapma (Uzun basýþ)
Menü içerisinde girilen sayýnýn (basamak) sola kaydýrýlmasý (Kýsa basýþ)
Menü içerisinde yapýlan iþlemin onaylanmasý (Uzun basýþ)
Alt Tuþ:
Normal Kullaným Ýþlevleri:
Bir sonraki sayfaya geçmek. (Kýsa basýþ)
Bir önceki sayfaya geçmek. (Uzun basýþ)

MEÞGULÝYET PANOSU

PROGRAMLAMA
DSS00 meþguliyet panosunda programlama iki tuþ kullanýlarak
yapýlýr.
Programlama üst ve alt sayfalar için ayrý ayrý yapýlýr. Bu sayfalara
yeni sayfa programlanabilir, tek tek veya tüm sayfalar silinebilir.
Programlama için iki tuþa birlikte basýlarak programlama
konumuna girilir. Bu konumda üst ekranda iki harfli kýsaltmalar
görülür. Üst ekran yanýndaki tuþa kýsa basýþlarla sýra ile
yapýlabilecek program seçeneklerinin kýsaltmasý ekrana gelir,
uzun basýþla ekrandaki program seçilir. Ýþlem yapýldýktan sonra
iki tuþa birlikte basýlarak programlama konumundan çýkýlýr.

Programlar ve ekranda gösterilen kýsaltmalarý þunlardýr:
Terminal numarasý girme (Sadece DSS10-00 için)
Sayfa programlama; (Üst Grup)
Sayfa programlama; (Alt Grup)
Sayfa silme; (Üst Grup)
Sayfa silme; (Alt Grup)
Sayfalarýn tümünün silinmesi; (Üst Grup).
Sayfalarýn tümünün silinmesi; (Alt Grup).

Programlama Ýçerisinde Kullaným Ýþlevleri:
Menü içerisinde sayý girme (Kýsa basýþ)
Menü içerisinde girilen sayýnýn silinmesi (saða kaydýrma) (Uzun basýþ)
Tuþlarýn ayný anda basýlmasý:
Normal Kullaným Ýþlevleri:
Programlamayý Baþlatma.
Programlama Ýçerisinde Kullaným Ýþlevleri:
Programlamayý bitirme.
Menü içerisinden iþlem yapýlmadan çýkýlmasý.
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“Tn”
“SU”
“SA”
“DU”
“DA”
“HU”
“HA”
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TERMÝNAL NUMARASI GÝRME
Bu iþlem sadece DSS10-00 Meþguliyet Panosu için geçerlidir.
Menüye Giriþ:
Ýki tuþa ayný anda birlikte basýlarak programlama konumuna
gelinir, ekranda “Tn” yazana kadar üst tuþa tek tek basýlýr.
Terminal Numarasý Programlama:
Üst tuþa uzun basýlýr, üst ekranda “Tn” yanýp sönmeye baþlar ve
bu esnada alt ekranda DSS10-00 panosunun baðlý olduðu abone
numarasý gösterilir. (Abone numarasý 11 ile 26 arasýnda olacaktýr. Fiziksel numaralar baz alýnýr.) Alt tuþa her basýþta terminal
numarasý bir arttýrýlýr. En son 26 numarasýndan sonra tekrar 11
numaraya dönülür. Alt tuþa uzun süre basýlýrsa terminal numarasý bir azaltýlýr.
Üst tuþa uzun süre basýlarak terminal numarasý onaylanýr.
Programlamadan Çýkýþ:
Ýki tuþa ayný anda birlikte basýlýr.

MEÞGULÝYET PANOSU

SAYFA PROGRAMLAMA
Sayfa ön kodu bir veya iki basamaklý olabileceði gibi boþ da olabilir.
Sayfa ön kodlarý esnek numaralandýrma planýna baðlý olarak, o
sayfada görüntülenecek abone / dýþ hat numaralarýný belirler.
DS200 hem dýþ hat hem de abone numaralarýnda esnek
numaralandýrmayý destekler. Bu yüzden dýþ hat ve abone
numaralarý arasýnda ayrým yapýlmamýþtýr. DSS20-00 panosu
ekranýnda görüntülenecek dýþ hat ve aboneler sistemdeki esnek
numaralandýrma planýna baðlýdýr.
Örnek olarak; 100 dýþ hatlý bir sistemde dýþ hatlar 00-99 þeklinde
numaralandýrýlmýþ ise, ilk sayfanýn ön kodu boþ girildiðinde bu
sayfada dýþ hatlarýn durumu gözlenebilir. Ayný þekilde 200-299
arasýnda numaralandýrýlmýþ abonelerin durumu sayfa ön kodu 2
olan bir sayfada, 1200-1299 arasý numaralandýrýlmýþ abonelerin
durumu sayfa ön kodu 12 olan sayfada izlenebilir.
Önemli Not: Esnek Numaralandýrma ile deðiþtirilen numaralar
DSS10-00 panosunda deðiþmez. DSS10-00 panosu için sistemin
fiziksel numaralarý geçerlidir.
Alt ve üst ekran sayfalarý için ayrý ayrý sayfa programý girilir.
Her bir grup için yapýlacak iþlem aþamalarý:
Esnek numaralandýrma ile tanýmlanmýþ abone ve dýþ hat numaralarý belirlenir. Bunlarýn hangilerinin alt hangilerinin üst ekranda
görüntüleneceði belirlenir.

Üst Sayfa Programlama:
Menüye Giriþ:
Ýki tuþa ayný anda birlikte basýlarak programlama konumuna
gelinir, üst ekranda “SU” yanar.
Üst Sayfa Programlama Seçme:
Üst tuþa uzun basýlýr, Üst ekranda “SU” yanýp sönmeye baþlar.
Girilecek Sayfa Numarasýnýn Birinci Basamaðýnýn Yazýlmasý:
Alt tuþa istenilen rakam alt ekrana gelinceye kadar kýsa basýþlarla
ilerlenir.
Girilecek Sayfa Numarasýnýn Birinci Basamaðýnýn Onaylanmasý:
Üst tuþa kýsa basýþla, alt ekrandaki rakam soldaki basamaða
kayar.
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MEÞGULÝYET PANOSU

Girilecek Sayfa Numarasýnýn Ýkinci Basamaðýnýn Yazýlmasý:
Alt tuþa istenilen rakam alt ekranda sað basamaða gelinceye
kadar kýsa basýþlarla ilerlenir.

Sayfa Silme:

Girilecek Sayfa Numarasýnýn Ýkinci Basamaðýnýn Onaylanmasý:
Üst tuþa uzun basýþla, üst ekranda “OK” yazýsý çýkar, bir süre
sonra üst ekranda “SU” alt ekranda “SA”yazýlarý çýkarak bir
sonraki sayfa kayýdýna hazýr hale gelir.

Üst Ekrandan Sayfa Silmek:
Her iki tuþa da basýlarak menüye girildikten sonra üst tuþa kýsa
basýþlarla ilerlenerek üst ekran sayfa silme konumu olan “DU”
ekrana getirilir. Üst tuþ uzun basýlarak seçim onaylanýr. Üst
göstergedeki “DU” harfleri menüye girildiðini belirtmek için yanýp
sönmeye baþlar ve alt ekranda üst ekrana ait sayfa kodu (mevcut
ilk sayfadan baþlayarak) yanýp sönmeye baþlar .
Alt programlama tuþu kýsa basýþlarla ilerlenir ve silinmek istenen
sayfa numarasýna gelindiðinde üst tuþ uzun basýlarak seçim
onaylanarak sayfa silinir. Her silinen sayfadan sonra bir sonraki
sayfa alt ekranda gösterilir. Tüm sayfalarýn silinmesi durumunda
alt ekran “_ _” þeklinde gözükecektir.

Üst Sayfaya Yeni Sayfa Numaralarý Eklemesi:
Ayný yöntem istendiði kadar tekrar edilir.
Programlamadan Çýkýþ:
Ýki tuþa birlikte basýlýr.
DSS10-00 Meþguliyet
Numaralarý:

Panosu

Ýçin

Girilebilecek

Sayfa

Aboneler için:

Dýþ Hatlar için:

_0, _1, _2, _3

_7

00, 01, 02, 03

07

11, 12, 13

Programlanan sayfa silinmek istenirse bu yöntem uygulanýr. Üst
ve alt ekrana programlanan sayfalar ayrý ayrý silinir.

Menüden çýkma iþlemi her iki programlama tuþuna ayný anda
basýlarak yapýlýr.
Alt Ekrandan Sayfa Silmek:
Her iki tuþa da basýlarak menüye girildikten sonra üst tuþa kýsa
basýþlarla ilerlenerek üst ekran sayfa silme konumu olan “DA”
ekrana getirilir. Üst tuþ uzun basýlarak seçim onaylanýr. Bundan
sonrasý üst ekran silmek ile aynýdýr

Örneðin; Aboneler 1100, 1299, 1355 ya da 0023, 0100, 0299, 0366
ya da _010, _126, _200 þeklinde tanýmlanabilir. Dýþ hatlar da
_700, _701 ya da 0700, 0701 þeklinde tanýmlanabilir.
NOT: Yukarýda belirtilen numaralarýn dýþýnda giriþ yapýlmak
istenirse hata mesajý alýnýr.

Alt Sayfa Programlama:
Üst sayfa programlama ile ayný þekilde menüye girilir; Üst tuþa
kýsa basýlarak üst ekranda “SA” yazýlmasý saðlanýr. Üst tuþa
uzun basýlarak bu seçenek onaylanýr. Bundan sonrasý üst sayfa
programlama ile aynýdýr.
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Tüm Sayfalarý Silme:

Programlanan tüm sayfalarý silmek için bu yöntem uygulanýr. Üst
ve alt ekrana programlanan sayfalar ayrý ayrý silinir.
Üst Ekrandanki Tüm Sayfalarý Silmek:
Her iki tuþa da basýlarak menüye girildikten sonra üst tuþa kýsa
basýþlarla ilerlenerek üst ekran sayfa silme konumu olan “HU”
ekrana getirilir. Üst tuþ uzun basýlarak seçim onaylanýr. Üst
göstergedeki “HU” harfleri menüye girildiðini belirtmek için yanýp
sönmeye baþlar ve alt ekranda “DE” yanýp sönmeye baþlar.
Üst programlama tuþuna uzun basýlarak silme tamamlanýr ve
iþlemin baþarýyla tamamlandýðýný belirtecek “OK” yazýsý üst
ekranda bir süre gösterilir. “HU” ana menüsü üst ekranda
görüntülenir ve alt ekran “_ _” olur.

MEÞGULÝYET PANOSU

AKSESUARLAR
DSS10-00 ve DSS20-00 Doðrudan Eriþim Birimleri, sýrasýyla
DSS10-28 ve DSS20-28 ile birlikte kullanýlabilirler.
DSS10 ve DSS20 Meþguliyet Panolarý ve Doðrudan Eriþim
Birimleri, birden fazlasý bir arada kullanýlarak büyük kapasiteli
santrallarýn operatör ihtiyaçlarýný en hýzlý biçimde ve hatasýz
olarak giderebilir.
DSS10/20-28 Doðrudan Eriþim Birimi

Menüden çýkma iþlemi her iki programlama tuþuna ayný anda
basýlarak yapýlýr.
Alt Ekrandanki Tüm Sayfalarý Silmek:
Her iki tuþa da basýlarak menüye girildikten sonra üst tuþa kýsa
basýþlarla ilerlenerek üst ekran sayfa silme konumu olan “HA”
ekrana getirilir. Üst tuþ uzun basýlarak seçim onaylanýr. Bundan
sonrasý üst ekran tüm silme iþlemi ile ayný þekilde devam eder.
Her tuþa 2, toplam 56 servis programlanarak tek tuþla eriþim ve
tuþlarýn ýþýklarý ile o servisin durumunu izleyebilme özelliði.
Örnek Konfigürasyon:
KAREL DS200 santralý iki raklý, 350 abone kapasiteli bir santral
operatörünün kullanabileceði telefon seti konfigürasyonu;

Bu konfigürasyonda, 44 programlanabilir hýzlý eriþim tuþu ve 400
abonenin meþguliyeti izlenebilir. Resimdeki örnekte, 23, 24 ve 25
ile baþlayan 300 i. Hat abonesinin ve 7 ile baþlayan dýþ hatlarýn
durumu izlenmektedir.
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