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MONTAJ BÝLGÝLERÝ
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Santralýn Yerine Takýlmasý:
Montajýn yapýldýðý oda temiz, tozsuz olmalý ve sistem doðrudan güneþ ýþýðýna maruz
kalmamalýdýr. Santralý duvara monte edebilmek için, santralýn ön kapaðýnýn ve ana kartýnýn
çýkartýlmasý gerekir. Ön kapaðý açabilmek için her iki yanýnda bulunan mandallara (þekil-1)

Montaj þablonu yardýmý ile santralýn duvardaki yeri belirlenir ve vida yerleri iþaretlenir.
Adaptörün takýlabilmesi için 2 metre yakýnda bir priz bulunmalýdýr. Santralýn alt kenarýnýn,
yerden 150cm yükseklikte olmasý tavsiye edilir. Duvarda iþaretlenen noktalara, verilen
dübeller kaydýrýlmadan takýlýr (þekil-3/a) ve vidalar, baþlarý 7mm dýþarýda kalacak þekilde
vidalanýr (þekil-3/b) (vida baþlarýnýn yüksekliði, montaj þablonunun kenarý ile kontrol
edilebilir).

bastýrarak ön kapaðý arka kapaktan ayýrmak gereklidir (þekil-2/a). Kartý çýkarmak için
alt kenardan kartý tutan mandala bastýrmak ve kartý kendinize doðru çekerek santral
kutusundan ayýrmak yeterlidir (þekil-2/b).
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Üstteki vida; santralýn arka kapaðýndaki üst vida yuvasýna geçecek þekilde takýlýp (þekil-4)
santral aþaðýya doðru çekilir (þekil-5).
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Güç Ünitesi:
Güç ünitesi, çýkýþ voltajý dýþ etkenlerden etkilenmeyecek bir prize takýlýr. Güç baðlantý
kablosu, ucundaki konnektör ile, santraldaki güç ünitesi giriþine takýlarak, santral baðlantýsý
yapýlýr. Sistemin çalýþma voltajý 24 V DC’ dýr. Güç kaynaðý ~230 V ±% 10 50 Hz.'de
çalýþmak için tasarlanmýþtýr.
Eðer þebeke gerilimi bu deðerler uygun deðilse normal çalýþma için araya bir voltaj
regülatörü koymak gereklidir. Güç kaynaðýnýn almaþýk akým giriþinde T - Tipi 250 V / 630
mA deðerinde bir sigorta bulunmaktadýr. (T 630 mA L 250V)

Topraklama Bilgileri:

Sistemin üzerine telefon hatlarýndan gelebilecek yýldýrým etkilerini azaltmak için telefon
hatlarýnýn yýldýrým etkisine açýk olduðu bölgelerde topraklama yapýlmalýdýr. (Yaðýþlý havalarda,
telefon baðlantýsýnýn sýk sýk kesilmesi, telefon hatlarýnýn yýldýrým etkisine açýk olduðunun
göstergesi olabilir.)

Bu sýrada arka kapaðýn alt kenarý yukarý kaldýrýlarak diðer vidanýn kutunun hareketine engel
olmasý önlenir. Üst vida, en üst noktaya geldiðinde alttaki vida yuvasýna alt kapaðýn hafifçe
saða döndürülmesi ile takýlýr (þekil-6). Santralýn yere göre dik konuma gelmesi, alt kapak
saða-sola kaydýrýlarak ayarlanýr ve alt vida sýkýþtýrýlarak santral duvara sabitlenir (þekil-7).

MS 26S santralýnýn anakartýnýn sol alt köþesindeki "M1" isimli topraklama deliðine
(Bkz. sayfa 29) irtibatlayacaðýnýz kabloyu topraða çakacaðýnýz bakýr levhaya oksitlenmeyecek
þekilde lehimleyiniz ya da vida ile sýkýnýz. Daha sonra da irtibatladýðýnýz yeri vazelinle
kaplayýnýz.

Tesisat Baðlantýlarý:

Daha sanra kart, çýkarýldýðý þekilde yerine takýlýr. Mandalýn, kartýn üzerine bastýðýndan “klik”
sesini duyarak emin olmak gerekir. Tesisat ve ek birimlerin baðlantýlarý yapýldýktan sonra
santral kapaðý takýlýr.
8

Santralýnýzýn iç ve dýþ hat tesisat baðlantýlarý devre kartýnýn alt kýsmýndaki sýkýþtýrmalý
tip konnektörlerle yapýlýr. Her dýþ ve iç hat baðlantýsý için bir çift kablo (toprak
baðlantýsý kullanýlmaz) gerekmektedir. Tesisatýn telefona özel kablolardan oluþmasý, elektrik
v.s. kablolarýnýn kullanýlmamasý önemlidir. (Baðlantý konumlarý sayfa 29’daki þekilde
gösterilmiþtir.)
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SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ

Sistem yapýsý :

MS 26S DP (darbe göndermeli) veya DTMF (ton göndermeli) tip standart telefon apareyleri
ile çalýþabilecek þekilde imal edilmiþ olup, ayrýca MS 26S için özel olarak üretilen akýllý telefon
setleri baðlandýðýnda santralýn bir çok özelliðinden tek bir tuþa basarak yararlanýlabilinir.

Enerji kesintilerinde çalýþma :
Sistemin enerjisi kesildiðinde PTT hatlarý aþaðýdaki þekilde dahili abonelere direkt olarak
baðlanacaktýr.
PTT 1…….> 11 no’lu aboneye
PTT 2…….> 12 no’lu aboneye
Programlar NiCd pil ile korunmakta olup elektrik kesintisinden etkilenmez, bu nedenle enerji
geldiðinde sisteminiz tekrar normal çalýþma durumuna geçecektir.
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Hatalý iþlem sesi :
Bu ses üç kýsa ton ve bir uzun ton þeklinde olup meþgul sesiyle karýþtýrýlmamalýdýr. Bu ses
abone tarafýndan hatalý bir iþlem yapýldýðýný gösterir.
PTT çevir sesi :
PTT hattýna çýkýldýðýnda duyulan tondur. Bu tonu aldýðýnýzda dýþ hat numaranýzý
çevirebilirsiniz.
Çatalaltý iþlemi :
Aktarma sýrasýnda yapýlan bir iþlemdir. Çatalaltý yapmak için telefonunuzun açma / kapama
mandalýna kýsa bir süre basýp býrakmanýz gerekir. MF telefonlarda # tuþu bu iþlem için
kullanýlabilir.

Özel röle baðlantýsý :
MS 26S, kapý otomatiðini telefonunuzdan çalýþtýrabilmeniz için özel bir röle sistemi ile
donatýlmýþtýr. Bir anahtar iþlevi gören rölenin konnektörüne kapý otomatiðinin uçlarýndan
herhangi birini baðlayarak, telefonunuzdan “23” çevirerek kapýyý açabilirsiniz.
MS 26S’nýn özel rölesi istenirse ilave zil devresi için de anahtar olarak kullanýlabilir ( bkz.
programlama ).

* ve # tuþlarý ( MF telefonlar için ) :

Telefon apereyinizin MF olduðu durumlarda tuþ takýmýnýn üzerindeki * ve # tuþlarýný
aþaðýdaki iþlemler için kullanabilirsiniz :
* tuþu : Bu tuþa basýnca telefonunuz kapanýp tekrar açýlýr. Aktarma ya da ton tazeleme
iþlemleri için bu tuþu kullanabilirsiniz.
# tuþu : Bu tuþa basýnca “çatalaltý” iþlemi gerçekleþir. Aktarma ya da bilgi alma iþlemleri
için bu tuþu kullanabilirsiniz.
Bu iki tuþa diðer tuþlara oranla daha uzun bir süre basmak gereklidir.

Çevir sesleri ve çatalaltý tanýmý :

Dahili çevir sesi :
Abone mikrotelefonunu kaldýrdýðýnda bu tonu alýr. Bu ton herhangi bir iþlem için numara
çevirilebileceðini gösterir. Baþlangýç durumunda kesik kesiktir. Programla sürekli hale
getirilebilir ( bkz. programlama ).
Çalýyor sesi :
Abone herhangi bir dahili aboneyi ararsa ve bu abone o anda meþgul deðilse, duyulan
tondur.
Meþgul sesi :
Meþgul sesi aranan abonenin meþgul olduðunu, eðer dýþ hatta çýkýlmak istendiyse o sýrada
o dýþ hattýn veya hatlarýn meþgul olduðunu gösterir.
Özel çevir sesi :
Özel çevir sesi, kesikli bir ton olup, abonenin o anda aktarma durumunda olduðunu gösterir.
Bir dahili ya da harici abone ile görüþme konumunda iken çatalaltý yapýldýðýnda bu ses
dinlenir.
10
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KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER
Bu bölümde MS 26S Elektronik Telefon Santralýnýzýn kullanýmý ile ilgili özellikler açýklanmýþtýr.
Santralýnýzý verimli bir þekilde kullanmak için bu bölümü mutlaka okuyunuz.
Santralýnýzýn numaralama sistemi iki haneli olup, abone numaralarý 11’den 16’ya kadardýr.
Operatör (11 numaralý abone) ‘0’ kodu ile de aranabilir, ancak herhangi bir program
girilirken 11 kullanýlmalýdýr.
Aþaðýdaki özellikler tüm aboneler tarafýndan kullanýlabilir :

Dahili abone ile görüþme:
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• Görüþmek istediðiniz abonenin numarasýný çevirin*
• Çalýyor sesini dinleyin**
• Karþý taraf cevapladýðýnda görüþme gerçekleþecektir
* Operatörü aramak için 11 yerine 0 çevirebilirsiniz.
** Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan beklediðinizde aradýðýnýz abonenin
meþguliyeti sona erer ermez görüþme gerçekleþecektir.
Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan “8” çevirerek sýraya girme servisini
kullanabilirsiniz.
Meþgul ya da çalýyor sesi alýrken, baþka bir aboneyi aramak isterseniz telefonunuzu
kapatmadan diðer abonenin numarasýný çevirebilirsiniz.

Harici abone ile görüþme:

• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 9 çevirin
• PTT çevir sesini dinleyin *
• Görüþmek istediðiniz dýþ hat numarasýný çevirin
* Meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan “8” çevirerek sýraya girme servisini
kullanabilirsiniz.

Seçerek dýþ hat alma:

Santralýnýz “9” çevirdiðinizde, 2. dýþ hattan baþlamak üzere ilk boþ hattý size baðlayacaktýr.
Siz özellikle belli bir dýþ hattý almak istiyorsanýz :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 7, ardýndan dýþ hat numarasýný çevirin (1-2)
• PTT çevir sesini dinleyin *
• Görüþmek istediðiniz dýþ hat numarasýný çevirin
* “71” ya da “72” çevirdiðinizde meþgul sesi alýrsanýz telefonunuzu kapatmadan o dýþ hattýn
serbest kalmasýný bekleyebilir ya da “8” çevirerek sýraya girme servisini kullanabilirsiniz.
Dýþ hattýn kapalý olduðu veya bu hatta çýkýþ yetkinizin olmadýðý durumlarda hatalý iþlem sesi
alýrsýnýz.

Meþgulde sýraya girme ( iç / dýþ hat ) :
Aradýðýnýz dahili abone, ya da çýkmak istediðiniz dýþ hat meþgul ise sýraya girme servisini
kullanarak hat serbest kaldýðýnda santralýnýzýn size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Bunun
için :
12
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• Meþgul sesi aldýðýnýzda 8 çevirin
• Hat boþaldýðýnda telefonunuz çalar ve açtýðýnýzda otomatik olarak baðlantý kurulur
Ýptali için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 81 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin

Dýþ hattý yeniden arama:

Son aradýðýnýz dýþ hat numarasýný tekrar aramak istediðinizde :
• Meþgul ya da düþmedi sesi aldýðýnýzda telefonunuzu kapatýp tekrar açýn (MF telefonlarda
* tuþu ) ve dahili çevir sesini dinleyin
• 70 çevirin ve telefonu kapatmadan santralýnýzýn numaranýzý aramasýný bekleyin

Dýþ hat otomatik arama :

Santralýnýz, çok kullanýþlý ve zaman kazandýrýcý bir özellik olan, otomatik arama servisine
sahiptir. Otomatik arayýcý servisi numaranýzý belli aralýklarla arar ve karþý tarafý çalýyor durumda
bulduðunda telefonunuzu çaldýrarak baðlantýyý kurar. Baðlantý sýrasýnda telefonunuz meþgul
ise kulaðýnýzdan kýsa “bip” sinyalleri ile uyarýlýrsýnýz, bu durumda görüþmenizi mümkün olan
en kýsa sürede sona erdirmeniz, ya da görüþtüðünüz hattý bekleterek otomatik arayýcýnýn
baðladýðý hattý cevaplamanýz gerekir.
Otomatik arayýcý onbeþ kere denemesine raðmen dýþ hat ile baðlantý kuramaz ise aramayý
otomatik olarak iptal eder. Otomatik arayýcýyý çalýþtýrmak için :
• Meþgul ya da düþmedi sesi aldýðýnýzda telefonunuzu kapatýp tekrar açýn (MF telefonlarda
* tuþu ) ve dahili çevir sesini dinleyin
• 770 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin. Dahili çevir sesini alamazsanýz otomatik arama
gerçekleþmeyecektir *
• Mikrotelefonu yerine koyun ve otomatik arayýcýnýn numaranýzý bulup size baðlamasýný
bekleyin
* Sistemde otomatik arayýcý devresi meþgul ise hatalý iþlem ses alýrsýnýz.
Ýptali için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 77 çevirin ve mikrotelefonu yerine koyun

Ortak hafýzadan arama:

Santralýnýzýn herkesin kullanýmýna açýk olan 100 adet ortak hafýzasý vardýr. Sýk aradýðýnýz
numaralarý bu hafýzalara kaydettirerek arama yapabilirsiniz. Ortak hafýzadaki bir numarayý
aramak için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 5, ardýndan hafýza numarasýný (00-99) çevirin
• Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin
Ortak hafýzalara nasýl numara girileceði operatör ile ilgili özellikler bölümünde
açýklanmýþtýr.

Özel hafýzaya numara girme :

Santralýnýzda her abonenin kendine özel 24 adet hafýzasý vardýr.
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 84, ardýndan hafýza numarasýný (00-23), ardýndan dýþ hat numarasýný (en çok 16 rakam ) çevirin
• Mikrotelefonu yerine koyun
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Örnek : 04 numaralý özel hafýzanýza 4678931 numarasýný girmek için “84044678931”
çevirmeniz gerekir.
Eðer telefonunuz MF ya da LT 26S özel Telefon seti ise “#” tuþunu rakamlar arasýnda bir
saniyelik bekleme süresi oluþturmak için kullanabilirsiniz. “#” tuþuna her basýþ bir saniyelik
bekleme süresi içindir, bir saniyeden fazla bekleme süresi için “#” tuþuna istenilen sayýda
basmak gerekir.
Örnek : “84120 # # 3124680266” çevirdiðinizde 12. hafýzaya 0 312 4680266 numarasýný
kaydetmiþ olursunuz ve 12. hafýzayý aramak istediðinizde santralýnýz 0 çevirdikten sonra
diðer numaralarý çevirmeden önce iki saniye bekler.

Dýþ hattý bekletmek:

Özel hafýzadan arama:

• Dahili çevir sesini alýrken 4 çevirin
Eðer beklettiðiniz hattý 1.5 dakika içinde geri almazsanýz hat otomatik olarak geri döner.
Ayný anda iki hattý birden bekletmek isterseniz, ikinci hattý bekletmek için “#4”çevirmeniz,
birinci hatta geri dönmek için “4” çevirmeniz gerekir.

Özel hafýzadan arama yapmak için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 6, ardýndan hafýza numarasýný ( 00-23 ) çevirin
• Santralýnýzýn numaranýzý aramasýný bekleyin *

Çaðrý yakalama:

Baþka bir aboneye gelen çaðrýyý kendi telefonunuzdan cevaplamak için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 82, ardýndan telefonu çalmakta olan abonenin numarasýný çevirin (11-16)
Herhangi bir aboneye gelen dýþ hat çaðrýsýný kendi telefonunuzdan cevaplamak için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 3 çevirin
Meþgul bir abonenin sýrasýnda bekleyen dýþ hat çaðrýsýný da kendi telefonunuzdan “3”
çevirerek yakalayabilirsiniz.

Dýþ hat çaðrýsý aktarma:
Bir dýþ hatla görüþme durumunda iken bu hattý bir baþka aboneye aktarabilir ya da bu
aboneden bilgi aldýktan sonra dýþ hatla görüþmenize geri dönebilirsiniz. Bunun için :
• Çatalaltý ( MF telefonlarda # tuþu ) yapýn
• Özel çevir sesini dinleyin
• Görüþmeyi aktarmak istediðiniz aboneyi arayýn ( 11-16 ) *
• Görüþmeyi aktaracaðýnýzý söyleyin
• Aktarmak için mikrotelefonu yerine koyun (MF telefonlarda * tuþu ayný iþlemi yapar)
* Aradýðýnýz abonenin meþgul olduðu, ya da cevap vermediði durumlarda
çatalaltý
yaparak görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilir, numarasýný çevirerek baþka bir aboneyi
arayabilir, ya da mikrotelefonu yerine koyarak (MF telefonlarda * tuþu) hattý meþgul ya da
cevap vermeyen aboneye aktarabilirsiniz. Cevap vermeyen aboneye aktarýlan dýþ hat bir
dakika içerisinde cevaplanmaz ise operatöre geri döner.
Üzerine dýþ hat aktarýlan meþgul abone kulaðýndan kýsa “bip” sinyalleri ile uyarýlacaktýr. Bu
durumda abonenin görüþmesini en kýsa sürede sona erdirmesi ya da bekleterek üzerine
baðlanan hatta cevap vermesi gerekir. Aktarmak ya da bilgi almak için aradýðýnýz abone ile
konuþma durumuna geçtikten sonra aktarmaktan vazgeçerseniz görüþmekte olduðunuz
dýþ hatta geri dönmek için çatalaltý yapmanýz ( MF telefonlarda # tuþu ), ya da görüþtüðünüz
abonenin telefonunu kapatmasý gerekir. Aktarma sýrasýnda herhangi bir yanlýþ iþlem yapýp
telefonunuzu kapatýrsanýz dýþ hat otomatik olarak size geri dönecektir.
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Bazý durumlarda konuþmakta olduðunuz dýþ hattý bekletmeye alýp baþka bir iþlem yapmanýz
gerekebilir (diðer dýþ hattan gelen çaðrýyý cevaplamak, ya da diðer hattan arama yaparak
bilgi almak gibi). Bunun için :
• Dýþ hatla konuþma durumunda iken çatalaltý ( MF telefonlarda # tuþu ) yapýn
• 4 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
• Hat bekleme durumuna geçer ve telefonunuz tamamen serbest kalýr.

Beklettiðiniz hattý geri alma:

Baþka bir abonenin beklettiði bir dýþ hattý geri alma:
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 4, ardýndan geri almak istediðiniz dýþ hattýn numarasýný ( 1-2 ) çevirin

Çaðrý yönlendirme:
Yerinizden ayrýldýðýnýz zaman size gelen çaðrýlarýn bir baþka dahili abone telefonuna
yönlenmesini istediðinizde :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 85, ardýndan çaðrýlarýn yönlenmesini istediðiniz abonenin numarasýný (11-16) çevirin
ve dahili çevir sesini dinleyin
Örnek : 12 numaralý aboneden “8513” çevirdiðinizde 12 numaraya gelen çaðrýlar 13
numaralý aboneye yönlenir.
Ýptali için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 85 çevirin ve mikrotelefonu yerine koyun *
* “850” kodu da ayný iþlemi yapar

Konferans yapma:

Bir dahili abone ya da bir dýþ hatla konuþurken baþka bir dahili aboneyi konferansa almak
için :
• Birinci hatla görüþme durumundayken çatalaltý yaparak konferansa almak istediðiniz
abonenin numarasýný çevirin
• Aradýðýnýz abone ile konuþma durumuna geçtikten sonra 3 çevirin, konferans
gerçekleþecektir *
* Aradýðýnýz abone meþgul ya da cevap vermiyor ise çatalaltý yaparak ( MF telefonlarda #
tuþu ) ilk hatta geri dönebilirsiniz
Konferans durumunda iken ayný iþlemleri tekrarlayarak tüm dahili aboneleri konferansa
dahil edebilirsiniz.
Bir dýþ hatla konuþurken ikinci dýþ hattý konferansa almak için :
• Çatalaltý ( MF telefonlarda # tuþu ) yapýn
• 4 çevirerek konuþmakta olduðunuz dýþ hattý bekletin
• Diðer dýþ hatla konuþma durumuna geçtikten sonra çatalaltý yapýp “9” çevirin, konferans
gerçekleþecektir.
V 002
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Konferans gerçekleþtikten sonra ilk bölümde anlatýlan iþlemleri tekrarlayarak istediðiniz
kadar aboneyi bu konferansa dahil edebilirsiniz.

Araya girme:

Aradýðýnýz dahili abone o anda bir dýþ hatla konuþuyorsa ve konuþmasýnýn arasýna girmek
isterseniz :
• Meþgul sesi aldýðýnýzda 0 çevirin
Telefonunuzu kapattýðýnýzda konuþmasýnýn arasýna girdiðiniz abone normal konuþma
durumuna döner.
Eðer araya girdiðinizde arkanýzda bir dýþ hat varsa çatalaltý yaparak (MF telefonlarda #
tuþu) aradan çýkýp dýþ hatla tekrar konuþma durumuna geçebilir ya da mikrotelefonu
yerine koyarak (MF telefonlarda * tuþu) arkanýzdaki dýþ hattý konuþmasýnýn arasýna girdiðiniz
abonenin üzerine aktarabilirsiniz. Bu durumda o abone kulaðýndan kýsa “bip” sinyalleri ile
uyarýlacak ve telefonunu kapatýr kapatmaz aktardýðýnýz dýþ hatla baðlantý kuracaktýr.

Ýki dýþ hattý birbirine baðlama:

Bir dýþ hatla görüþürken, bu hattý ikinci dýþ hatta baðlamak istediðinizde :
• Dýþ hatla konuþma durumundayken çatalaltý yapýn ( MF telefonlarda # tuþu )
• 4 çevirerek o hattý bekletmeye alýn
• Ýkinci dýþ hatla görüþmenizi gerçekleþtirin
• Ýkinci hatla konuþma durumuna geçtikten sonra çatalaltý yapýp ( MF telefonlarda # tuþu),
6 çevirin
Ýki dýþ hattý birbirine baðlama iþlemi gerçekleþtiðinde, konuþma durumuna geçildikten 4
dakika sonra taraflar özel bir tonla uyarýlýr ve uyarýdan 30 saniye sonra görüþme santral
tarafýndan sona erdirilir. Bundan önce taraflar telefonlarý kapatýrlarsa, santral PTT çevir
sesini alýr almaz otomatik olarak hatlarý çözer. Uyarý tonundan sonra MF telefonu olan
herhangi bir taraf “9” çevirirse konuþma süresi 2 dakika uzatýlýr.

Þifre kullanýmý :

Telefonunuzun, baþkalarý tarafýndan bilginiz dýþýnda dýþ hat aramalarý ya da sistem
yetkilisi iseniz (bkz. programlama) program giriþleri için kullanýlmasýný engellemek isterseniz,
yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzu þifrenizi kullanarak kilitleyebilirsiniz.
1) Þifrenizi belirlemek için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 836, ardýndan þifrenizi, (001-999) çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
2) Þifrenizi deðiþtirmek için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 836, ardýndan þifrenizi ardýndan yeni þifrenizi çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
3) Þifrenizi iptal etmek için:
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 836, ardýndan þifrenizi girin
• Mikrotelefonu yerine koyun
4) Telefonunuzu kilitlemek için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 837, ardýndan þifrenizi ardýndan 1 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Örnek : 12 numaralý abonenin þifresi 113 ise ve telefonunu kilitlemek istiyorsa
“8371131”çevirmelidir.
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Eðer 837sss2 kodunu kullanýrsanýz sadece programlamaya giriþi kýsýtlarsýnýz.
Ýptali için:
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 837, ardýndan þifrenizi, ardýndan 0 çevirin
11 numaralý abone telefonunu kilitlerse gece servisi kodlarý girilemez.
Sistem yetkilisi abone telefonunu kilitlerse program girilemez.

Hatýrlatma servisi:

Sistemin önceden belirlediðiniz bir zamanda sizi uyarmasýný saðlayabilirsiniz. Bunun için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 838, ardýndan o andaki saati (ssdd formatýnda), ardýndan uyarýlmak istediðiniz saati (ssdd
formatýnda) girin.
Uyarý zamaný geldiðinde telefonunuz hýzlý bir kadansta çalar. Cevapladýðýnýzda sürekli bir
ton dinlersiniz.
Eðer telefonunuz LT 26S ise, setin özel zili çalar. Susturmak için alarm tuþuna basmanýz
gerekir.
Örnek : Saat 09:20 de, saat 12:05 de uyarýlmak için “83809201205” çevirmeniz gerekir.
Ýptali için:
Uyarý saati gelmeden servisi iptal etmek isterseniz :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 838 çevirin
• Mikrotelefonu yerine koyun

Rahatsýz edilmeme :

Rahatsýz edilmeme konumunda iken size gelen çaðrýlarda telefonunuz yalnýzca bir kere
çalar (dýþ hat çaðrýlarýnda daha uzun olmak üzere) ve susar. Çalma süresinden sonrada
mikrotelefonu kaldýrarak çaðrýyý cevaplayabilirsiniz.
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 831 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Ýptali için:
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 830 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin

Özel röle sistemi :

Gerekli baðlantýlar yapýldýðýnda özel röle sistemi sayesinde telefonunuzdan kapý otomatiðini
çalýþtýrabilirsiniz. Bunun için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 23 çevirin

Diyafon ile görüþme:

Sisteminizde diyafonun baðlý olduðu durumlarda diyafon kanalý ile görüþmek için:
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 10 çevirerek diyafonla görüþme durumuna geçin *
* Meþgul sesi alýrsanýz, baþka bir abone diyafonla konuþma durumunda demektir.

V 002
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Müzik dinleme:
Eðer serbest konuþmalý ( handsfree ) bir telefonunuz veya handsfree LT 26S telefonunuz
varsa ve sisteminize müzik baðlantýsý yapýldýysa telefonunuzdan müzik dinleyebilirsiniz.
Bunun için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 857 çevirin
Telefonunuzu handsfree açýk konuma getirin (LT 26S ise telefonunuzu kapayýn ) Bir süre
sonra müzik baðlanacaktýr. Herhangi bir çaðrý geldiðinde bir uyarý tonuyla müzik kesilir ve
otomatik olarak arayan abone ile baðlantý kurulur. Eðer telefonunuz LT 26S ise müzik kesilir
ve telefonunuz çalmaya baþlar, açtýðýnýzda konuþma gerçekleþir. Konuþma bittiðinde tekrar
müzik baðlanýr.
Ýptali için :
• Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 857 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu

OPERATÖR ÝLE ÝLGÝLÝ SERVÝSLER
Aþaðýdaki özellikler sadece 11 numaralý abone (operatör) tarafýndan
kullanýlabilir :
Gece servisi:
• 11 numaralý mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 879 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Bu durumda dýþ hat aramalarý için gece servisi yetki tablosu geçerli olur. Daha detaylý bilgi
için lütfen programlama bölümüne bakýnýz.
Ýptali için:
• 11 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 878 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin

Bir dýþ hattý baþka bir dýþ hatta yönlendirme:
Eðer sisteminizde iki dýþ hat baðlýysa, herhangi bir dýþ hattan gelen çaðrýyý bir baþka dýþ hat
numarasýna yönlendirebilirsiniz (örneðin büronuza gelen çaðrýlarý evinize yönlendirebilirsiniz).
Bunun için :
• 11 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 83499 kodunu kullanarak çaðrýlarýn yönlendirilmesini istediðiniz numarayý 99 numaralý
ortak hafýzaya girin ( örnek : 4672308’e yönlendirmek için 834994672308 )
• 11 numaralý aboneden 795 çevirerek sistemi dýþ hat yönlendirme konumuna alýn, bu
durumda dýþ hat ýþýklarý yanýp sönmeye baþlayacak ve dýþarýdan gelen tüm çaðrýlar 99
numaralý hafýzaya girilen numaraya yönlendirilecektir.
Sistem dýþ hat yönlendirme konumundayken gelen bir dýþ hat çaðrýsýna cevap verirseniz dýþ
hat yönlendirme iþlemi gerçekleþmez.
Yönlendirme gerçekleþtiðinde, konuþma durumuna geçildikten 4 dakika sonra taraflar özel
bir tonla uyarýlýr ve uyarýdan 30 saniye sonra görüþme santral tarafýndan sona erdirilir.
Bundan önce taraflar telefonlarýný kapatýrlarsa, santral PTT çevir sesini alýr almaz otomatik
olarak hatlarý çözer. Uyarý tonundan sonra MF telefonu olan herhangi bir taraf “9” çevirirse
konuþma süresi 2 dakika uzatýlýr.
Gün içerisinde servisi iptal etmek için :
• 11 numaralý dahili abone mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 795 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Ýptali için:
• 11 numaralý dahili abone mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 83499 çevirin ve mikrotelefonu yerine koyun
Bu iþlem 99. hafýzayý silerek dýþ hat yönlendirme iþlemini tümden iptal edecektir.

Saati ayarlama:
• 11 numaralý abone mikrotelofonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 88ssdd çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin ( ss = saat, dd = dakika )
Saat bilgisi çaðrý kayýt özelliðinde kullanýlýr. Elektrik kesilmelerinde saat durur. Eðer
santralýnýza KY16 ya da CM 26 çaðrý kayýt sistemi baðlý ise belli aralýklarla saat bilgisini
girmeniz tavsiye edilir.
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Tarihi ayarlama:
• 11 numaralý abone mikrotelofonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 833ggaa çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin ( gg = gün, aa = ay )
Tarih bilgisi çaðrý kayýt özelliðinde kullanýlýr.

Bekletme müziði:

• 11 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• Müziði devre dýþý býrakmak için “8320”, harici müzik kaynaðýný devreye almak için
“8321”, santralýn bekletme müziðini devreye almak için “8322” çevirin ve dahili çevir sesini
dinleyin
Bekletmekte olduðunuz hatlara santralýnýza baðlý teyp, radyo gibi harici müzik kaynaðýndan
yayýnlanmakta olan müziði ya da santralýnýzýn kendi müzik devresinde kayýtlý melodileri
dinletebilirsiniz.
“8320” girildiðinde beklemedeki hatlar kýsa bekleme tonlarý duyarlar.
Baþlangýç durumunda santralýn bekletme müziði devrededir ( 8322 ).

Ortak hafýzaya numara girme:
• 11 numaralý dahili abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 834, ardýndan hafýza numarasýný (00-99), ardýndan dýþ hat numarasýný (en çok 16 rakam)
çevirin
• Mikrotelefonu yerine koyun
Örnek : 02 numaralý ortak hafýzaya 0 312 2678931 numarasýný girmek için
8340203122678931 çevirmeniz gerekir.
Eðer telefonunuz MF ya da LT 26S Özel Telefon Seti ise “#” tuþunu rakamlar arasýnda bir
saniyelik bekleme süresi oluþturmak için kullanabilirsiniz “#” tuþuna her basýþ bir saniyelik
bekleme süresi içindir, bir saniyeden fazla bekleme süresi için “#” tuþuna istenilen sayýda
basmak gerekir.
Örnek : “834120 # # 3124680266” çevirdiðinizde 12. hafýzaya 0 312 4690266 numarayý
kaydetmiþ olursunuz ve 12. hafýzayý aramak istediðinizde santralýnýz 0 çevirdikten sonra
diðer numaralarý çevirmeden önce iki saniye bekler.

Dýþ hatlarý otomatik açma:

Santralýnýz otomatik olarak dýþ hatlarý kontrol edip uygun sinyalleþme sisteminde ( DP ya
da MF ) kullanýma açma, arýzalý hatlarý ise kullanýma kapatma özelliðine sahiptir. Bu servisi
kullanmak istediðinizde :
• 11 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 827 çevirin
Bu kod çevrildiðinde, o anda yapýlmakta olan tüm görüþmeler kesilir, santral yaklaþýk 10
saniye içinde gerekli kontrollarý yapar ve normal çalýþma durumuna geçer.

Sistem programlarýný tekrar yükleme:
• 11 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 824 çevirin
Sistem programlarýnýn önemli bir kýsmý özel bir hafýzada saklanmaktadýr. Sistem her açýlýþýnda
bu programlarý yükler. Eðer, sistemin çalýþmasýnda birtakým farklýlýklar oluþur ve programlarýn
bozulduðundan kuþkulanýrsanýz, bu kod ile programlarý tekrar yükleyebilirsiniz.
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Aþaðýdaki özellikler sisteme KY 16 yazýcý veya CM26 baðlý ise
kullanýlabilir.
Yazýcýyý devreye alma:
Yazýcýyý devreye almak için :
• 11 numaralý abone mikrotelofonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 8761 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Yazýcýyý devreden çýkarmak için :
• 11 numaralý abone mikrotelofonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 8760 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Herhangi bir harici hattan yapýlan bütün görüþmelerin detaylý dökümünü ve dahili aboneler
hakkýndaki çaðrý kayýt bilgilerini KY16 mini yazýcý ile elde edebilirsiniz. Santralýnýzýn yazýcýya
bu bilgileri göndermesi için yazýcý devrede kodu girilmelidir.
8760 programý ile yazýcý devre dýþý býrakýldýðýnda sistem görüþme detaylarýný hafýzasýnda
saklar, yazýcý devreye alýndýðýnda bu bilgileri yazýcýya gönderir.

Yazýcýda sayfa veya satýr atlatma:

KY16 Mini Yazýcýda satýr atlatmak için :
• 11 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 8762 çevirin *
• Mikrotelefonu yerine koyun
Bundan sonra her 2 çevirdiðinizde yazýcý bir satýr atlar.
KY16 Mini Yazýcýda sayfa atlatmak için :
• 11 numaralý abone mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 8763 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Yazýcýdan dökümünü aldýðýnýz son kayýtlarý görebilmek için kaðýdý yýrtmadan önce yazýcýda
sayfa atlatýlmalýdýr.

Ortak hafýza dökümü :

Yazýcýdan ortak hafýza dökümünü almak istiyorsanýz:
• 11 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 8764 çevirin
• Mikrotelefonu yerine koyun
Not: Ortak hafýza dökümü CM26s’den alýnamaz.

Saat ve tarih bilgisi dökümü :

Yazýcýdan saat ve tarih dökümünü almak istiyorsanýz :
• 11 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 8765 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Not: Saat ve tarih bilgisi dökümü CM26s’den alýnamaz.

Çaðrý kayýt dökümü :

Yazýcýdan ya da CM26’dan harici abonelerle yapýlan son görüþmelerin detaylý dökümünü
tekrar almak istiyorsanýz :
• 11 numaralý abonenin mikrotelefonunu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin
• 8767 çevirin ve dahili çevir sesini dinleyin
Sistem hafýzasýnda kayýtlý konuþmalar ile ilgili çaðrý kayýt bilgilerini yazýcýdan dökecektir.
Eðer dökümünü aldýðýnýz hafýza kayýtlarýný belirli bir noktada kesmek istiyorsanýz “8768”
çevirerek iþlemi iptal edebilirsiniz.
V 002
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PROGRAMLAMA
Bu bölüm MS 26S Elektronik Telefon Santralýnýzýn programlamasýnda size yardýmcý olmak
amacýyla hazýrlanmýþtýr. Bu bölümde belirtilen iþlemlerden herhangi biri ile ilgili daha detaylý
bilgi edinmek isterseniz lütfen Yetkili Satýcýnýzý ya da KAREL’i arayýnýz.
Ýlk programlama sadece 11 no’lu abone (baþlangýçta sistem yetkilisi) telefonundan
yapýlabilir. Herhangi bir program girilebilmesi için ilk önce 877777 çevirilerek çevir sesi
alýnmalýdýr. Bu iþlem bir dakika için santralý programlama durumuna sokar. Herhangi
bir program girildiðinde, bu süre yeniden baþlar. Bir dakika süre ile program girilmez
ise, santral programlama durumundan çýkar. Eðer sistem programlama konumunda iken
877778 çevirirseniz, normal konuma geçer. Programlarýn baþlangýç deðerlerini deðiþtirmek
istemediðiniz sürece hiçbirþey yapmanýz gerekmez.

Dýþ Hat Açma/Kapama (890) :

890tka
t = dýþ hat numarasý
k = 0, servise kapalý
k = 1, servise açýk
a = 0, DP aramalý
a = 1, MF aramalý
89010
= Bir numaralý dýþ hat servise kapalý
890110
= Bir numaralý dýþ hat servise açýk (DP aramalý)
890111
= Bir numaralý dýþ hat servise açýk (MF aramalý)
89020
= Ýki numaralý dýþ hat servise kapalý
890210
= Ýki numaralý dýþ hat servise açýk (DP aramalý)
890211
= Ýki numaralý dýþ hat servise açýk (MF aramalý)
PTT hatlarýnýn DP mi, yoksa MF mi olduðunu bilmiyorsanýz 827 çevirerek otomatik hat
açma özelliðinden faydalanabilirsiniz. Bir çok durumda 827 özelliðini kullanmak daha pratik
olacaktýr ( Bu özelliði kullanmadan önce PTT hatlarýnýzýn satralýnýza baðlý olduðunu kontrol
etmeniz gerekir ). Hatlar otomatik olarak açýldýktan sonra herhangi bir hattýnýzýn sadece
dýþarýdan gelen çaðrýlara açýk olmasýný, kimsenin bu hatta çýkamamasýný istiyorsanýz o hattý
890 programýný kullanarak servise kapatmanýz gerekir ( 89010 veya 89020 koduyla )
Baþlangýçta tüm dýþ hatlar servise açýktýr.

Dýþ Hat Arama Yetki Seviyesinin Belirlenmesi (87) :

aa
= Abone numarasý (11’den 16’ya kadar)
87aa0 = “aa” numaralý abone dýþ hat alamaz, ortak hafýzadan arama yapamaz.
87aa1 = “aa” numaralý abone dýþ hat alamaz, ortak hafýzadan her türlü arama
yapabilir.
87aa2 = “aa” numaralý abone þehiriçi arama yapabilir, ortak hafýzadan
yalnýz þehiriçi arama yapabilir.
87aa3 = “aa” numaralý abone þehiriçi arama yapabilir, ortak hafýzadan her
türlü arama yapabilir.
87aa4 = “aa” numaralý abone þehiriçi, þehirlerarasý ve ortak hafýzadan her türlü
arama yapabilir.
87aa5 = “aa” numaralý abone her türlü arama yapabilir.
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Önce 879 kodu çevirilerek bu programlar girildiðinde gece servisi yetki seviyeleri belirlenmiþ
olur. Baþlangýçta tüm abonelerin gündüz konumu için tam arama yetkileri vardýr, gece
servisi konumunda ise hiçbir abone dýþ hat aramasý yapamaz.

Çaðrý kayýt statüsünü belirleme (877) :

877(0,1,2,3)n
8773 = Çaðrý kayýt sistemi tüm dýþ hat aramalarýný kaydeder
8772 = Çaðrý kayýt sistemi sadece þehirlerarasý ve milletlerarasý aramalarý
kaydeder
8771 = Çaðrý kayýt sistemi sadece milletlerarasý aramalarý kaydeder
8770 = Çaðrý kayýt sistemi hiçbir dýþ hat aramasýný kaydetmez
n
= 1, CM seçilir
= 0, KY seçilir.

Ücretlendirme bilgisi (8778) :

8778düüüü
d
:Ücretlendirme bilgisi girilecek dýþ hat numarasý ( 1-2 )
üüüü
:PTT ücret sinyali baþýna ücret
Örnek : 2 numaralý dýþ hattý ücretlendirmeye açýp, PTT ücret sinyali baþýna 1600 lira
girilmesi için 877821600 çevirmek gerekir.
Herhangi bir dýþ hat ücretlendirmeye açýldýðýnda, eðer o dýþ hatta PTT ücret sinyali baðlý
deðilse çaðrý kayýt hiçbir konuþmayý yazmaz. Ücret sinyalinin baðlý olduðu durumlarda, eðer
ücret bilgisi 6 haneyi geçerse, yazýcý ücret yerine “!” iþareti basar. Bu durumda konuþmanýn
ücreti ücret sinyali sayýsý ile sinyal baþýna ücret çarpýlarak ayrýca hesaplanmalýdýr.
Ücretlendirmenin iptali için 8778, ardýndan da dýþ hat numarasýný (1-2) çevirip telefonu
kapatmak yeterlidir (örneðin 87782)

Ücret çarpaný (87789):

87789 (0/1/2)
877890 : Çarpan yok (baþlangýç durumu)
877891 : 8778 ile girilen ücret 10 ile çarpýlýr
877892 : 8778 ile girilen ücret 100 ile çarpýlýr

Sistem tablolarýnýn silinmesi (825) :
Santralýnýzý kýsmen veya tamamen yeniden programlamak istediðinizde bu özelliði
kullanabilirsiniz.

V 002
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8250 = Tüm hafýza kayýtlarýný siler
8251 = Tüm çaðrý kayýt bilgilerini siler
8252 = Tüm þifre ve kilitleme bilgilerini siler
8258 = Hafýzalar hariç tüm tablolarý siler
8259 = Santralý baþlangýç durumuna sokar

Dýþ hatlarýn çalacaðý abonelerin belirlenmesi (800) :
800daa
d = dýþ hat numarasý ( 1-2 )
aa = abone numarasý (11-16 )
d numaralý dýþ hattan gelen çaðrýlar aa numaralý dahili abonede çalar.
Baþlangýç durumunda tüm çaðrýlar 11 numaralý dahili abonede çalar.
Baþlangýç durumuna dönüþ için “800d0” çevrilmelidir.

PTT þehirlerarasý/milletlerarasý arama kodunun belirlenmesi
(80019) :
80019k
k : PTT Þehirlerarasý / Milletlerarasý Arama Kodu ( 0/9 )
Þehirlerarasý, milletlerarasý arama için kullanýlan PTT kodu bu programla girilir. Dýþ hat
arama yetki kontrolü bu programla girilen numara esas alýnarak yapýlýr. Bu özellik PTT
kodunun deðiþebileceði veya bazý ülkelerde “9” kodunun kullanýldýðý gerçeðinden hareketle
sisteme ilave edilmiþtir.
Baþlangýç deðeri 0’dýr.

Dýþ hat alma þekli (8005) :

8005d0 = Dýþ hatta hem 9 hem de 7d ile çýkýlýr
8005d1 = Dýþ hatta sadece 7d ile çýkýlýr
d
= Dýþ hat numarasý
Dýþ hat alma istenilen þekle göre programlanabilir.

Dýþ hat çaðrý durumu belirleme (8006) :
Herhangi bir dýþ hattan çaðrý geldiðinde telefonlar dört ayrý þekilde çaldýrýlabilir. Bunlarýn
içinden kullanýmýnýza en uygun olanýný seçiniz.
Konum 1 : Herhangi bir çaðrý geldiðinde telefonlar 11 numaralý aboneden baþlamak
üzere ikiþer kez çalar ve açýlmadýðý taktirde bir sonraki aboneye geçer. Bu sýrada bir
abone meþgulse geçiþ bir sonraki aboneye olur. 16 numaralý aboneden tekrar 11 numaralý
aboneye atlar
Konum 2 : Bu konum aynen birinci konum gibidir. Sadece telefonlar ikiþer kez yerine üçer
kez çalar.
Konum 3 : Bu konumda çaðrý 11 numaralý aboneden baþlamak üzere üçer kez
çalarak 11 ve 12 numaralý aboneleri dolaþýr. Çaðrý geldiðinde 11 numaralý abone meþgulse
12 numaralý abone çalar. Ýki abonede meþgulse 11 numaralý abone kulaðýndan uyarýlýr.
Konum 4 : Bu konumda 11 numaralý abone tam bir sekreter olur. Dýþ çaðrýlar sadece 11
numaralý telefonu çaldýrýr. Herhangi bir dýþ çaðrý geldiðinde 11 numaralý abone meþgulse
kulaðýndan uyarýlýr.
80060 = Konum 1
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80061 = Konum 2
80062 = Konum 3
80063 = Konum 4
Baþlangýçta sistem konum 4’tedir.

Alan kodu veya ön kodla aranabilir numara belirleme (8007):
8007mnnnn
m = 0 Kimse tarafýndan aranamaz
m = 1 Gece servisinde kimse tarafýndan aranamaz
m = 2 Þehirlerarasý kodundan sonra aranamaz
m = 3 Yetkisi þehiriçi olanlar arayamaz
m = 4 Yetkisi þehiriçi olanlar þehirlerarasý kodundan sonra arayabilir
m = 5 Yetkisi þehiriçi olanlar sadece nnn ile baþlayan numaralarý arayabilirler
nnn = Alan kodu veya ön kod
Bu þekilde 10 adet kod girilebilir. Bundan sonra yapýlan denemelerde hatalý iþlem sesi alýnýr.
Ýptali için “8008” çevrilmelidir. Bu iþlem girilen tüm ön kodlarý siler.
Örnek : Ýstanbul’un Anadolu yakasýndaki bir santralda yetkisi þehiriçi olanlar normal olarak
þehirlerarasý kodundan sonra hiçbir numarayý arayamazlar, dolayýsýyla Avrupa yakasýný da
arayamazlar. 80074212 programý ile yetkisi þehiriçi olanlarýn 212 alan kodlu numaralarý
arayabilmeleri saðlanýr.

Faks yönlendirici ( 8009 ) :
8009daa(0/1/2)
d
= dýþ hat numarasý
aa
= abone numarasý (11’den 16’ya kadar, faks cihazýnýn baðlandýðý abone
numarasý)
0 = Faks yok
1 = Mod 1
2 = Mod 2
Mod 1 : d numaralý dýþ hattan gelen çaðrý bir abone tarafýndan cevaplandýktan
sonra 10 saniye içinde faks sinyali gelirse otomatik olarak “aa”
numaralý aboneye yönlendirilir.
Mod 2 : d numaralý dýþ hattan gelen çaðrý santral tarafýndan otomatik olarak
cevaplanýr, 10 saniye içinde faks sinyali gelirse “aa” numaralý
aboneye, gelmezse 11 numaralý ( veya 800daa programý ile belirtilen
aboneye ) yönlendirilir
Ýptali için 8009daa0 çevrilmelidir.

Abone dýþ hat eriþim gurubu (801) :

aa
= abone numarasý (11’den 16’ya kadar)
801aa0 = “aa” numaralý abone iki hattý da alabilir.
801aa1 = “aa” numaralý abone yalnýz birinci hattý alabilir.
801aa2 = “aa” numaralý abone yalnýz ikinci hattý alabilir.
Dýþ hat grubu her tür hat eriþimi için geçerlidir.

Abonelerin dýþ hat konuþma sürelerinin kýsýtlanmasý (801aa9):
aa
= abone numarasý ( 11’den 16’ya kadar )
t
= süre ( 2’den 9’a kadar dakika )
801aa9t = “aa” numaralý abone herhangi bir dýþ hat aramasý yaptýðýnda “t”
V 002
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dakika sonra konuþma otomatik olarak kesilir.
801aa90 = “aa” numaralý abonenin dýþ hat konuþmalarý ile ilgili zaman
sýnýrlamasý yoktur
Konuþma kesilmeden 15 saniye önce abone kulaðýndan kýsa tonla uyarýlýr. Dýþarýdan gelen
çaðrýlar için kýsýtlama yoktur.

Bazý MF telefonlar, tuþa basýldýðýnda sürekli deðil çok kýsa süreli bir ton yollar. Bu tür
telefonlarýn “3” tuþu ile konferans özelliðini kullanabilmeleri için 80631 programý girilerek
filtre deðeri küçültülmelidir.

aa
= abone numarasý ( 12’den 16’ya kadar )
8015aa = “aa” numaralý dahili abone paralel operatör olarak tanýmlanýr*
8016
= Paralel operatör iptali
*En fazla dört abone paralel operatör olarak tanýmlanabilir. Bundan sonraki denemelerde
hatalý iþlem sesi alýnýr.
Örnek : 12 ve 13 numaralý aboneleri paralel operatör yapmak için 11 numaralý abone
telefonundan 801512 ve 801513 programlarý girilmelidir
11 numaralý dahili aboneye dýþ hattan bir çaðrý gelirse paralel operatör olarak tanýmlanan
bütün aboneler 11 numara ile birlikte çalmaya baþlar. Mikrotelefonu ilk kaldýran abone
çaðrýyý yakalar.
8016 programý girilen tüm paralel operatörleri iptal eder.

aa
= abone numarasý ( 11-16 )
807aa11 = aa numaralý dahili abone * # tuþlarýný kullanabilir, çatalaltý
yapabilir *
807aa10 = aa numaralý dahili abone * # tuþlarýný kullanabilir, çatalaltý
yapamaz
807aa01 = aa numaralý dahili abone * # tuþlarýný kullanamaz, çatalaltý
yapabilir
807aa00 = aa numaralý dahili abone * # tuþlarýný kullanamaz, çatalaltý
yapamaz
* Telefonun açma/kapama düðmesi ile

Paralel operatör tanýmlama (8015) :

Dahili çevir sesini belirleme (8022) :
80220 = Çevir sesi kesik kesiktir.
80221 = Çevir sesi süreklidir.
Baþlangýçta sistem 80220 konumundadýr

Tarife programý (8023) :

8023asss
a
=arama türü ( 1, 2, 3 : Þehiriçi, Þehirlerarasý, Milletlerarasý )
sss
= 001ile 255 saniye arasýnda kontör atma süresi
Bu program arama þekline göre birim ücretlendirme süresini ayarlar. Tarife programý
girildikten sonra ilk ücret arttýrýmý, aranan taraf cevapladýktan 6 saniye sonra yapýlýr. Bundan
sonra arama türüne göre belirtilen sürede bir ücret arttýrýlýr. Þehiriçi veya þehirlerarasý için
ayrý bir zaman girilmemiþse, þehiriçi zaman baz alýnýr. Ücret arttýrýmý için ücretlendirme
bilgisi ( 8778düüüü programý ile girilen ) kullanýlýr.
Bu program PTT ücretlendirme sinyalinin bulunmadýðý durumlarda gerçeðe yakýn
ücretlendirme yapmak için kullanýlabilir.
80239 kodlu program ile tüm tarife programý iptal edilir.

Sistem yetkilisinin belirlenmesi (803) :

803aa
aa = abone numarasý ( 11’den 16’ya kadar )
Sistemin programlanmasý sadece “aa” numaralý abone tarafýndan yapýlabilir.
Baþlangýçta sistem yetkilisi 11 numaralý abonedir.

MF telefon konferansa alma filtre süresini belirleme (8063 ) :
80630 = Filtre deðeri 200 ms.
80631 = Filtre deðeri 80 ms.
Baþlangýçta santralýnýz 80630 konumundadýr, yani MF telefonlarda konferansa alma (3
tuþu ) iþlemini yapabilmek için “3” tuþuna en az 200 milisaniye basmak gereklidir. Tiz seslerin
santral tarafýndan 3 çevirilmiþ gibi algýlanmasýný önlemek için kýsa süreli basýþlar algýlanmaz.
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MF telefon *, # tuþlarý kullanýmýnýn ve çatalaltý yapabilme
özelliðinin belirlenmesi (807) :

Baþlangýç durumunda tüm MF aboneler * # tuþlarýný kullanabilirler ve çatalaltý yapabilirler
( 807aa11 ).
Sistemin baðlý olduðu PTT santralýnýn birtakým servislerinden yararlanmak için * ve #
tuþlarýnýn kullanýlmasýnýn gerektiði durumlarda veya bir abonenin telefonun açma/kapama
düðmesi ile aktarma yapmasý istenmiyorsa bu program kullanýlmalýdýr.
807aa00 programý girilirse o abone hiçbir þekilde aktarma yapamaz.
Eðer kullandýðýnýz telefon apereyi MF ise, ve aktarma için # tuþunu kullanýyorsanýz, 807aa10
programýný girerek, telefonun açma/kapama düðmesi ile çatalaltý yapýlmasýný engellemeniz
kullanýmýnýzý kolaylaþtýracaktýr.

MF arama parametresini belirleme (8088) :
80880 = MF telefonlar direkt arama yapabilir
80881 = Tüm MF aramalarý santral yapar.
Baþlangýçta sistem 80880 konumundadýr. Eðer bazý telefonlarla yapýlan aramalarda sýk sýk
yanlýþ numara düþüyorsa 80881 konumu denenmelidir.

Harici zil programý (809) :
8091 = Harici zil programý devrede
8090 = Harici zil programý devrede deðil
8091 programý girildiðinde, dýþ hatlardan bir çaðrý geldiði zaman, özel röle zil kadansýnda
çekip býrakýr.
Bu özellik gürültülü yerlerde sisteme harici bir zil üretecinin baðlanmasý için kullanýlabilir.

Özel röle çekili kalma süresi (8094) :
8094tt
tt = 01’den 25’e kadar saniyenin onda biri cinsinden çekili kalma süresidir
Kapý rölesi tt süresi boyunca çekili kalýr.
Örnek : Rölenin çekili kalma süresini 2 saniye yapmak için, 11 numaralý abone
telefonundan 809420 programý girilmelidir.
Baþlangýç deðeri 1 saniyedir ( 809410 ).
V 002
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Ýlave Birimler ve Yerleþimleri:

LT 26S Özel Telefon Seti:

LT 26s telefon seti Karel MS26s sistemi ile kullanýlan, bu sistemin özelliklerinin kullanýmýnda
kolaylýk ve hýz saðlayan bir telefondur. LT 26s telefon seti, normal telefon iþlevinin yaný
sýra üzerindeki özel amaçlý tuþlar ve LCD göstergesi aracýlýðý ile kullanýcýlarýn bir takým
iþlemleri sisteme ait özel kodlarý bilmelerine gerek kalmadan tek tuþla yapabilmelerini, kendi
durumlarýný ve kendileri ile ilgili bilgileri gözleyebilmelerini saðlar.

KY16 Mini Yazýcý:

Telefon giderlerinizi kontrol altýnda tutabilmeniz, gerçek ücretlendirme özelliðinden
yararlanarak görüþme tutarlarýný saðlýklý bir þekilde saptayabilmeniz için geliþtirilmiþ mini
bir yazýcýdýr. MS 26S santralýnýzýn hafýzasýnda saklanan dýþ hat görüþmelerine ait, arayan
abone, aranan harici numara, tarih, baþlangýç zamaný, görüþme süresi, görüþmeyi bitiren
abone, PTT ücret sinyali sayýsý ve ücret gibi çaðrý kayýt bilgilerini yazýlý olarak alabilmenize
olanak saðlamaktadýr.

DY 01 Diyafon:

DY 01 sayesinde kapý ile telefonunuzdan görüþebilir ve özel röle kontaðýný kullanarak
kapýnýzý açabilirsiniz. DY 01’i sekreterinizle veya diðer hizmet birimleri ile haberleþmede
kullanmanýz da mümkündür.

CM 26s Bilgisayar Ara Birimi ve Raporlama Sistemi:

Dýþ hat görüþmelerinizle ilgili çaðrý kayýt bilgilerini izlemek, çok seçenekli raporlama
imkanlarýndan yararlanmak ve telefon trafiðinizle ilgili istatistiki bilgiler almak üzere kiþisel
bilgisayarýnýz ve santralýnýz arasýndaki iletiþimi ve raporlamayý saðlamaktýr. Siz bilgisayarýnýzý
baþka iþleriniz için kullanmaya devam ederken MS 26S’den gelen konuþma bilgileri arka
planda çalýþan bir program yardýmýyla bilgisayarýnýza aktarýlmaktadýr.

BBU 38 Akü Baðlantý Modülü:

Enerjinin çok sýk kesildiði dolayýsýyla santralýnýzýn normal iþlevlerini yerine getiremediði
durumlarda akü baðlantýsýna olanak saðlayan BBU 38, 12V aküden santral için gerekli
olan tüm çalýþma voltajlarýný üretecek þekilde tasarlanmýþ, anahtarlamalý bir besleme
modülüdür.

SF 04 Yýldýrým Koruyucu Devre:

Yýldýrýma açýk olan sahalarda PTT ve / veya dahili hatlarý yýldýrýmdan korumak için
geliþtirilmiþtir.
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