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MT26 Santralý Montaj Bilgileri

MT26
SANTRAL MONTAJ BÝLGÝLERÝ
VE
SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ

MT26 santralýnýn monte edilmesinden önce aþaðýdaki hususlara önem
verilmesi gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmek santralýnýzýn
performansýný arttýracak, kesintisiz iletiþim saðlayacaktýr.

Santralýn Monte Edileceði Yerin Seçimi
Santralýn monte edileceði yer, aþaðýdaki özelliklere sahip olmalýdýr.

MT26 Santral Kutusu Ýçindekiler
Santralýnýz taþýma sýrasýnda zarar görmemesi için bir köpük içine
yerleþtirilmiþ ve bu köpükte bir ambalaj kutusu ile sarýlmýþtýr. Kutuyu
açtýðýnýzda santralýnýzla beraber aþaðýdaki parçalar çýkacaktýr. Eksiklik
görürseniz cihazýnýzý lütfen aldýðýnýz yere iade ediniz.
1. MT26 santral kabineti
(varsa aksesuarlarýyla beraber)
2. Montaj þablonu
3. 3 er adet dübel ve vida
4. Montaj ve kullaným kýlavuzu kitabý
5. Kýsa kullanma kýlavuzu kartý (2 adet)
6. Garanti belgesi

* Nem, su sýzýntýsý, toz, duman bulunmayan temiz yerlere monte
edilmelidir.
* Jeneratör, kesintisiz güç kaynaðý, yüksek gerilim hattý gibi manyetik
alan yaratan cihaz ve ortamdan mümkün olduðu kadar uzaða
yerleþtirilmelidir.
* Santral radyatör üstü, doðrudan güneþ ýþýðý alan ve santrallarýn
gereksiz ýsýnmasýna sebep olabilecek yerlere monte edilmemelidir.
* Santralýn bakýmýnýn kolaylýkla yapýlabilmesi için tercihen çevresi
açýk olmalý ve yerden 1.5 metre kadar yükseðe monte edilmelidir.
* Bulunan ortamýn aydýnlýk olmasý bakým personelinin iþini
kolaylaþtýracaðýndan tercihen karanlýk yerlere monte edilmemelidir.
* Tercihen santral, herkesin kolaylýkla ulaþamayacaðý bir alana
yerleþtirilmelidir.

Santralýn Topraklanmasý
MT26 santralý çalýþmasý için topraklamaya gerek duymaz. Ancak
yüksek gerilim ve yýldýrýma karþý santralýn saðlýklý bir þekilde korunmasý
için muhakkak iyi bir þekilde topraklama yapýlmalýdýr.
Santral beslemesi topraklý olup, besleme kablosu topraklý bir prize
baðlanmalýdýr.
ÝYÝ BÝR TOPRAKLAMA TANIMI
Ýyi bir topraklamanýn yapýldýðýndan emin olmak için toprak hattý ile nötr
arasýndaki voltaj farkýnýn 1.5VAC'den fazla olmamasý gerekir. Santralýn
topraklanmasý için santral ütünde bir topraklama pabucu temin
edilmiþtir.

MT26 santral kutusu

MT26 santral kabineti
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DÝKKAT: Santrala toprak yerine faz baðlarsanýz bu hem çok
tehlikelidir ve hem de santral koruma varistörlerini yakar ve
Telekom hatlarýna zarar verir.

Santralýn Montajý
Santralýn tutturulmasý
Santralýn monte edileceði yere, verilen kaðýt þablonu kullanarak yerden
1-1.5 metre yükseklikte üç adet delik açýn, dübelleri yerleþtirin ve
vidalarý sonuna kadar sýkýþtýrýn. Santralý tutturun.
Santral kablolarýnýn montajý
Santrala 1 m kadar uzakta MDF kutu ve regletlerini yerleþtirin. Santral
kapasitesine baðlý olarak MDF kablosunu bu regletlere çakýn veya
vidalayýn. Kablonun diðer uçlarýný santral klemenslerine ittirerek takýn.
Abone telefonlarýndan gelen kablolarý (tesisat) MDF'e baðlayýn.
Santrala operatör konsolunun baðlanmasý
KTS300 ve KTS500 konsollarý, santrala hazýr olarak verilen 5m
uzunluðunda iki taraflý plaglý kablo ile baðlanýr. Santralda konsol jaký
sað alt taraftadýr.
Tesisatýn Aktarýlmasý
Santral arýzasýnýn %70 inin tesisattan kaynaklandýðýný düþünerek, temiz
ve uzun ömürlü bir tesisat yapmaya çalýþýn. Özellikle tesisatta 220V
kaçaklý bir kablo varsa santrala baðlandýðýnda santrala zarar vereceðini
bilin. Telefon kablolarýný santrala baðlamadan teker teker santral
topraðýyla kablolar arasýnda voltaj olmadýðýný görün. Bütün tesisatý bu
þekilde test ederek montajýnýzý tamamlayýn.
Benzer þekilde telekom hatlarýnýzý test edin, Telekom hatlarýnýzda
gerilimin 50-56 VDC olduðunu, kaçak alternatif akým olmadýðýný ölçün.
Çevir sesi alarak bir arama yapýn, uygunluðunu gördükten sonra
santralýnýzý baðlayýn. Bu iþlemi teker teker bütün harici hatlarýnýza
uygulayýn.
Santralýn 220 kablosunun baðlanmasý
Santralýn 220V kablosunu santral için ayrýlmýþ bir duvar prizine takýn.
Bu amaçla uzatma kablosu kullanmanýz tavsiye edilmez..
Varsa akü uçlarýnýn baðlanmasý
Santraldan aküye doðru en az 2 mm2 kesitinde bir çift kabloyla akü +ve 'sine baðlantýyý hazýrlayýn. Santrala beslemeyi verdikten sonra + ve -'ye
çok dikkat ederek bu kablolarý kabinetin üst tarafýnda bulunan akü
klemenslerine baðlayýn.
NOT: + ve - kablolarý ters baðlanýrsa akü modülü kartý üstündeki 3A'lýk
sigorta atar. Bunun deðiþtirilmesi gerekir.
Santrala enerji verilmesi
Santralýn 220V kablosunu prize taktýðýnýzda santrala enerji gelir. Bu
amaçla ayrýca bir buton yoktur.
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Aþaðýda telefon santralýna baðlanacak çevre birimlerinin yerleri ve ana
kartýn blok yapýsý verilmektedir. Baðlantý klemenslerinin anlamý ayrýntýlý
olarak verilmektedir.
0, 1, 2, 3, 4, 5
T1, T2
ÖZR
PRA, PRB

Konnektörleri:
Konnektörleri:
Konnektörü:
Konnektörü:

DTR

Konnektörü:

TYP
E

Konnektörü:
Konnektörü:

KTS-300

Konsol Soketi:

Dahili abone baðlantý noktalarý
Harici hat baðlantý noktalarý
Özel röle baðlantý noktasý
Printer veya bilgisayar raporlama
program çýkýþ baðlantý noktasý
(Pra þase, Prb canlý uç)
Santralýn printerin veya
bilgisayarýn açýk veya kapalý
olduðunu anladýðý giriþ noktasý
Harici müzik giriþi
Topraklama noktasý
KTS-300 ve KTS-500 konsollarýn
baðlantý soketidir.

E

F
ROBOT+CID
SOKETLERÝ

AKÜ
MODÜL
SOKETÝ

+
+
+

220V TRAFO
BESLEME SOKETÝ

ABONE
2

P2

RING KÖPRÜSÜ

ABONE
1

PÝL
1

LED PANEL SOKETÝ

+

G
12KHZ KART
SOKETÝ

PÝL HAFIZA
KÖPRÜSÜ

H
1
ABONE
3

12

ABONE
4

HAT1
H1

ABONE
5
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ab

DTR
TYPE

OZR
PRN

45

Hafýza Pil Köprüsü:
Kýsa devre jamper takýldýðýnda hafýzanýn silinmesini engelleyen pilin
devrede olmasýný saðlayan köprüdür.
Eprom:
Santral programýnýn yüklü olduðu entegre
Abone 0,1,2,3,4,5:
Santral ana kart üzerindeki abone devrelerinin bulunduðu kýsýmlardýr.

HD63B03R

HAT2
H2

T1
T2

23

Hafýza Pili:
Hafýzanýn silinmesini engelleyen 3.6V Nicd pil.

EPROM

ABONE + HARÝCÝ HAT VE KONSOL BAÐLANTI KONNEKTÖRLERÝ

01

Robot operatör ve Caller ID kart soketi:
Sisteme robot operatör ve arayan numaranýn konsolda görülebilmesi için
takýlacak modül soketleridir.
12KHZ Kart Soketi:
Sistemde Türk Telekom tarafýndan verilecek 12 KHZ ücretlendirme
sinyalinin algýlandýðý kart takma soketidir.

MULTÝTEK
MT26-S ANAKART
ABONE
0

PC nin konsol olarak kullanýldýðý
durumlarda PC ile santral
arasýndaki baðlantýyý saðlayan
soket
220 V Trafo Besleme trafo soketi: Santralýn besleme trafosunun
çýkýþ uçlarýnýn baðlandýðý noktadýr.
Akü Modül Soketi:
Sisteme akü modülü takýldýðýnda
akü modülünün baðlantý soketidir.
Ring Köprüsü:
Telefon zillerinin çalabilmesi için
kýsa devre edilmesi gerekli jumper.
Sisteme akü modülü baðlandýðýnda
telefon zillerinin çalabilmesi için
konumun deðiþtirilmesi gereklidir.
Led Paneli Soketi:
Santral abonelerinin ve harici
hatlarýn meþgul durumlarýný
gösteren ledlerin bulunduðu kartýn
baðlantý noktasý
PC Konsol Soketi:

MT26 Santralý Kablo Baðlantýsý

E

SAT300 KTS300
KONSOL KONSOL

HAT1, HAT2:
Santral harici hat devrelerinin bulunduðu kýsým.

PC
KONSOL
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MT26 Santralý Sistem Özellikleri
Santralýn kapasitesi:
Santral 2 harici hat ve 6 dahili aboneden oluþur.

Santrala baðlanan Telefon/Terminaller:
Santrala DTMF veya DP, standart herhangi bir telefon baðlanabildiði
gibi faks, modem, data derminali, telesekreter, telsiz telefon, anons
sistemi gibi çevre birimlerini de baðlamak mümkündür.
Þart olmamakla beraber santrallara özel olarak geliþtirilmiþ MULTÝTEK
KTS 300 ve KTS 500
konsol telefonlarý da baðlanabilir. MT26
santrallarýnda bütün abonelere KTS 300 ve KTS 500 konsol seti
baðlanabilir.

Santralýn programlanmasý:
Santral sadece 0 numaralý dahili telefondan veya programlama þifresini
bilen kiþilerce uzaktan programlanabilir. Ýstenirse 0 nolu telefondan
7021 XYZT * tuþlayarak (XYZT 1-4 rakkamlý herhangi bir numara)
programa girilmesi kilitlenebilir. Þifreyi bilen kiþi tekrar ayný kodlarý
tuþlayarak programlamayý açabilir.

Santralýn güç kaynaðý:
Sistem 50 Hz 190-250 VAC arasýndaki þebeke gerilimlerinde çalýþýr. Bu
sýnýrlar dýþýndaki þebeke gerilimi için bir voltaj regülatörünün
kullanýlmasý gerekir. Sistem þebeke giriþinde 0.6 A lik sigortayla
korunmuþtur. Azami yükte 10W kadar enerji tüketir.

Þarjý bitmiþ büyük kapasiteli aküler sistemin çalýþmasýný etkileyebilir.
Bu durumda akü grubunun harici bir kaynakla þarj edilmesi gerekebilir.
DÝKKAT:
- AKÜLERÝN TERS BAÐLANMASI SANTRALINIZI BOZABÝLÝR.
- AKÜ BAÐLI SÝSTEMLERDE 220 V ÞEBEKE GERÝLÝMÝNÝN GECE
VE TATÝL GÜNLERÝ KESÝLMESÝ SANTRALIN NORMAL
ÇALIÞMASINI ETKÝLER.

Santrala yazýcý baðlanmasý-Çaðrý kayýt sistemi:
Santrala standart RS232C seri arabaðlantý devresi olan herhangi bir
yazýcý veya MULTÝTEK MPR648 mini yazýcý baðlanabilir. Bu maksatla
gerekli yazýlým ve donaným santral üstünde hazýr olup baðlantýdan baþka
herhangi bir iþleme gerek yoktur. Baðlanacak yazýcý aþaðýdaki þekilde
ayarlanmalýdýr.
XON / XOFF

600 Baud

8 Data bit

No parite

Yazýcý ve santral iki telle veya üç telle birbirine baðlanýr. Seri yazýcý
jakýnýn 7 ve 3 numaralý uçlarý santralda PRa ve PRb yazan yerlere
baðlanýr. Seri yazýcý 20 nolu ucu DTR ucuna baðlanýr ve 7447964
programý tuþlanýr (iptali 7447965). Bu þekilde santral seri printerin baðlý
olup olmadýðýný veya çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol eder. Eðer
çalýþmýyorsa bunu anlar ve yazýcý çalýþmaya baþladýðýnda o ana kadar
yapýlan bütün görüþmeleri printere gönderir. (Ayný iþlem bilgisayar için
de geçerlidir) Yazýcý, yapýlan bütün dýþ hat görüþmelerini detaylý olarak
yazar. Konuþmayý baþlatan abone numarasý, aranan harici numara,
aramanýn tarihi, baþlama zamaný, konuþmanýn süresi, varsa kontör sayýsý
ve konuþmanýn parasal tutarý ve hangi harici hattan konuþulduðu yazýlýr.
ÖRNEK:

Santrala akü baðlantýsý:

Sýra
#0026

220V lu þebeke geriliminin sýk sýk kesintiye uðradýðý durumlarda
santrala 24V luk azami 7 A saatlik bakýmsýz kuru akülerin baðlanmasý
tavsiye olunur. Bu aküler santral kullanýmýna baðlý olarak 4-7 saat
arasýndaki enerji kesintilerinde santralý beslerler. Þebeke gerilimi
geldiðinde aküler santral tarafýndan otomatik olarak þarj edilir.

Sistem harici hatlarý 12KHz ücretlendirme dedektörleriyle donatýlmýþtýr.
PTT den 12KHz ücretlendirme sinyali gönderildiðinde herbir harici
konuþmanýn kontör sayýsý yazýcýya dökülür. Kontör ücreti girilmiþse
konuþmanýn parasal deðeri yazýlýr. 12KHz sinyalinin gelmediði
durumlarda 20 saniyeden kýsa harici aramalar kaydedilmez, ancak daha
uzun aramalar konuþulsun konuþulmasýn yazýcýya dökülür.
Ayný özellikler Multitek MPR mini yazýcý için de geçerlidir. Ancak bu
yazýcý DTR ucunu kullanmaz.
SIRA ARAYAN
HAT
#0004
H1
ARANAN NO
1234567890
TARÝH BAÞLAMA
SÜRE 01/01
1830
01:33
PULS
ÜCRET 12
80000

Santrala akü modülü baðlantýsý:
- Akü modülü devresi santral kabinetine tutturulur ve bir jakla santral ana
kartýnýn sað üst köþesindeki jaka baðlanýr.
Santrallarda akü baðlantýsý için iki adet AKÜ baðlantýsý klemensi vardýr.
Bu uçlara akünün + ve _ uçlarý baðlanýr.
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Arayan
0T2

Hat
H1

Aranan No
0232456378900

Tarih
01/01

Baþlama Süre Puls Ücret
1026
01:05 0005 50000
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Santral hafýzasýnýn korunmasý:

Santral numaralama planý:

Elektrik kesilmelerine karþý santral hafýzasýný korumak amacýyla 3.6
voltluk NÝCd pil kullanýlmýþtýr. Pil santral tarafýndan otomatik þarj edilir.

Santraldaki dahili aboneler, standart olarak 0 operatör olmak üzere 0 - 5
arasýnda numaralanmýþtýr.

Enerji kesilmelerinde harici hatlarýn baðlantýsý:
Þebeke geriliminin kesildiði ve akü baðlantýsýnýn olmadýðý durumlarda
1. ve 2. PTT hattý sýrasýyla 0 ve 1 numaralý abonelere baðlanýr.

Bekletmede müzik/radyo-teyp baðlantýsý:
Santral harici hatlarý bekletmeye alýndýðýnda bu hatlara santral içinde
mevcut standart müzik yayýný yapar. Santrala ayrýca radyo/teyp
baðlayarak bekletmedeki hatlara istenilen müziði dinletmek
mümkündür. Radyo/teyp çýkýþý santraldaki TEYP a-b uçlarýna baðlanýr
ve standart müzik programlama ile devre dýþý býrakýlýr.

Özel röle baðlantýsý:
Santralda 71 çevirerek kapý otomatiðini açmak mümkündür. Bu
maksatla kapý otomatiði devresinin santralda ÖZR a-b yazan yerler
arasýna baðlanmasý gerekir. 71 çevirdiðinizde özel röle isteðe baðlý
olarak 1 sn veya 2 sn süreyle iki ucu kýsa devre eder.

Genel gece servisi:
Sistem genel gece servisine alýndýðýnda:
- Yetki verilen aboneler dýþýndakilerinin harice çýkma yetkisi kalkar.
- Gelen çaðrýlar tanýmlanan en fazla dört abonenin ayný anda zilini
çaldýrýr.
- Gündüz yetkisiz gece yetkili aboneler sadece þehir içi arayabilir.

MT26 santrallarýnda çatalaltý iþlemi:
(Çatalaltý/Flash yaparak hattý bekletme)
Çatalaltý (flash) konuþmalarý aktarma veya bilgi alma için telefonunun
açma kapama mandalýný kýsa süreli (yarým saniye kadar) basýp býrakma
iþlemidir. Ýstenirse süresi 600 veya 80 msn olarak programlanabilir.
(Program 83 aa 4/5 koduna bakýnýz).
Baþlangýçta abonelerin hýzlý flash (80 msn) özelliði vardýr.
NOT: Çatalaltý iþlemi için bazý telefonlarda FLASH tuþu konmuþtur.
Flash tuþu yaklaþýk 600 ms süreyle hattý açýp kapattýðýndan telefonun
çatalaltý (flash) anlama süresi 600 ms olarak programlanmalýdýr. Yoksa
FLASH tuþu konuþmayý keser.

Arayan Numarayý Gösteren Telefonlarýn Takýlmasý

MF telefonlarýnda * ve # tuþlarý:

MT26 santrallarýnda arayan numarayý gösterme özelliði için CALLER
ID modül kartýnýn takýlý olmasý gerekir. (OPTIONAL) Eðer Telekom
hatlarýnda arayan numara gösterme özelliði varsa gelen çaðrý numaralarý
konsol ekranýnda veya DTMF CID özellikli bir Arayan Numarayý
Gösteren Telefon ekranýnda gözükür. Santrala Arayan Numarayý
Gösteren Telefonlar (DTMF / FSK özellikli) takýldýðýnda dahili arayan
numaralarý da ekranda görülür. Ayrýca gelen çaðrýlar dahili telefonlara
aktarýldýðýnda cevap vermeden harici arayan numara ekranda belirir.
MT26 santrallarýnda dahili ve harici arayan numara gösterme özelliði
mevcuttur. (Not: Operatör numarasý 000 olarak görünür.) Arayan
numaralar santral hafýzasýnda saklanýr ve konsolda incelenir. Ayný
zamanda da arayan numara bilgisi bir bilgisayar veya yazýcýya
gönderilir. Bilgisayara gönderilen arayan numara datasýnýn baþýnda *
iþareti vardýr.

Telefon apareylerinin MF olduðu durumlarda tuþ takýmý üstündeki * ve #
tuþlarý standart olarak aþaðýdaki iþlemler için kullanýlýr:
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* tuþu: *tuþuna basýlýnca "çatalaltý" (flash) iþlemi yapýlmýþ gibi
konuþma bekletmeye geçer. Aktarma ve bilgi alma iþlemleri
için bu tuþ kullanýlýr. Bu tuþ ayný zamanda ilk çevir sesi
alýndýðýnda harici hat 1 e çýkmada kullanýlýr.
# tuþu: Bu tuþ telefonu kapatýp tekrar açmada kullanýlýr. Bu tuþa
basarak telefonunuzu kapatýp tekrar açmýþ gibi dahili çevir sesi
alýrsýnýz. # ayný zamanda ilk çevir sesi alýndýðýnda harici hat 2
ye çýkmada kullanýlýr.
956 programý ile # tuþunu harici hatlara çatalaltý (flash)
göndermede ve ana santral hattýný bekletmeye almada
kullanmak mümkündür.
DÝKKAT: Bu tuþlara diðer tuþlara nazaran daha uzun süreli basmak
gereklidir.
NOT: * uzaktan programlamada çatalaltý (flash) iþlemi için kullanýlýr.
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MT26 santrallarýnda tonlar:
DAHÝLÝ ÇEVÝR SESÝ:
Abonenin telefonunu kaldýrdýðýnda aldýðý sürekli tondur. Bir numara
çevirebileceðini gösterir.

OTOMATÝK ARAMA ZÝL SESÝ:
Kýsa fasýlalarla hýzlý hýzlý telefonunuzu çaldýrýr ve istediðiniz numaranýn
baðlandýðýný ifade eder.

ÇALIYOR SESÝ:
Abone dahili bir aboneyi ararsa ve aranan abone o anda meþgul deðilse
duyulan tondur. Çalýyor sesi ayný zamanda bir abonenin baþlattýðý
özelliðin santral tarafýndan kabul edildiðinin/onaylandýðýnýn ifadesi
olarak verilir.
MEÞGUL SESÝ:
Aranan abonenin meþgul olduðunu veya harici hatlara çýkýlmak istenirse
harici hatlarýn meþgul olduðunu gösterir.
HATALI ÝÞLEM SESÝ:
Abone tarafýndan yapýlan iþlemin hatalý olduðunu veya abonenin o
iþlemi yapmaya yetkisi olmadýðýný ifade eder. Üç kýsa ton bir uzun ton
þeklinde olup meþgul sesiyle karýþtýrýlmamalýdýr.
BEKLETMEDE ÇEVÝR SESÝ:
Hýzlý hýzlý kesik aralýklarla verilen ton olup abonenin o anda bir harici
veya dahili hattý bekletmeye aldýðýnýn ve bir numara çevirebileceðinin
ifadesidir. Konuþma esnasýnda çatalaltý (flash) yapýlýrsa konuþma
bekletmeye geçer ve bu ton alýnýr.
KULAKTAN ÝKAZ/ARAYA GÝRME/ÞÝFRE GÝRÝLMÝÞ ABONE
SESLERÝ:
Aralýklarla kulakta kýsa süreli duyulan ton sesi size bir baþka çaðrýnýn
geldiðini veya konuþmanýzýn arasýna bir baþkasýnýn girdiðini veya
telefonunuza þifre girdiðinizin ifadesidir.
TELEKOM ÇEVÝR SESÝ:
TELEKOM hattýna çýkýldýðýnda duyulan ton olup dýþ hat numarasý
çevrilebileceðinin ifadesidir.

MT26 Santrallarýnda zil sesleri:
HARÝCÝ ZÝL SESÝ:
Uzun aralýklarla telefonun zilini çaldýrýr ve size gelen çaðrýnýn harici bir
hattan olduðunu ifade eder.
DAHÝLÝ ZÝL SESÝ:
Hýzlý hýzlý telefonunuzu çaldýrýr ve sizi arayanýn dahili bir abone
olduðunu ifade eder.
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KULLANICILAR ÝLE ÝLGÝLÝ
SANTRAL ÖZELLÝKLERÝ
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Dahili aboneler arasýnda görüþme:

Tekrar aramak için (harici hat)-Son numara tekrarý:

- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn.
- Görüþmek istediðiniz abonenin numarasýný tuþlayýn.
- Çalýyor sesini dinleyin.
- Eðer meþgul sesi alýrsanýz, 1 çevirip beklerseniz abone görüþmesini
bitirip telefonunu kapattýðýnda zili çalar ve açtýðýnda görüþürsünüz.
- Eðer meþgul sesi aldýðýnda 48 çevirir telefonunuzu kapatýrsanýz dahili
sýraya girmiþ olursunuz. Abone serbest kaldýðýnda ziliniz çalar ve
görüþme yaparsýnýz.
- Görüþmenizi yapýn.
- Mikrotelefonu yerine koyun.

Aradýðýnýz harici numara meþgulse veya düþmediyse veya tekrar aramak
istiyorsanýz:
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn.
- 87 tuþlayýn.
- Aradýðýnýz numaranýn cevap vermesini bekleyin.

Harici abonelerle görüþme
(Harici grup kodunu çevirerek):
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn.
- 9 (veya harici grup kodunu) çevirin.
(Programlayarak 9 kodu yerine 0 kullanabilirsiniz. Program 968/969
kodlarýna bakýnýz. Bu durumda operatör numarasý 9 olur.)
- Meþgul alýrsanýz 48 çevirerek sýraya girebilirsiniz.
- Aradýðýnýz harici numarayý tuþlayýn.
- Görüþmenizi yapýn.
- Mikrotelefonu yerine koyun.
- Harici grup kodlarý:
81 çevrilerek 1. hatta çýkýlýr.
82 çevrilerek 2. hatta çýkýlýr.

Harici abonelerle görüþme
(Harici hat kodunu çevirerek):
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn.
- 8 ardýndan dýþ hat numarasýný (1-2) çevirin.
- 81 kodu 1. hatta, 82 kodu da 2. hatta çýkmada kullanýlýr.
- Meþgul alýrsanýz 48 çevirerek sýraya girebilirsiniz.
- Týkanýklýlýk tonu alýrsanýz ya o dýþ hat kapalýdýr veya sizin o hatta
çýkma yetkiniz yoktur.
- TELEKOM çevir sesini dinleyin.
- Aradýðýnýz harici numarayý tuþlayýn.
- Görüþmenizi yapýn.
- Mikrotelefonu yerine koyun.
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Çaðrý yönlendirme (beni takip et):
Yoksam beni takipet:
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn.
- 740 ardýndan çaðrýnýn yönlenmesini istediðiniz dahili numarayý
çevirin. (Yoksam beni takip et için 742 tuþlayýn).
- Onay tonunu duyduktan sonra mikrotelefonu yerine koyun.
Bu iþlemden sonra telefonunuza gelen çaðrýlar tanýmladýðýnýz numaraya
yönelecektir. (Yoksam beni takip et yapmýþsanýz çaðrý telefonunuzu üç
kere çaldýracak ve yönlenecektir.)

Çaðrý yönlendirilme iptali
(Yoksam beni takip et iptali):
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn.
-740 tuþlayýn.(KTS300 ve KTS500 telefonun ekranýnda ÝPTAL EDÝLDÝ
yazar)
- (Yoksam beni takip et için 742 tuþlayýn).
- Onay tonunu duyduktan sonra mikrotelefonu yerine koyun.

Konferans yapmak:
a) DAHÝLÝ ABONE ÝLE KONFERANS:
Bir iç ya da dýþ hatla görüþürken bir dahili aboneyi konuþmaya dahil
etmek isterseniz:
- * (flash) yaparak konuþmanýzý bekletmeye alýn ve bekletmede çevir
sesini alýn.
- 73 ardýndan konferansa almak istediðiniz dahili abonenin numarasýný
tuþlayýn. (Meþgul ise * ile konuþmanýza geri dönebilirsiniz)
- Aboneyle görüþün
- Tekrar * (flash) yapýn, konferansa baþlayýn.
- Dahili aboneler telefonu kapattýkça konferanstan çýkarlar.

20

b) ÝKÝ HARÝCÝ HAT ÝLE KONFERANS:
Bir dýþ hatla görüþürken diðer bir harici aboneyi konuþmaya dahil etmek
isterseniz:
- * (flash) yaparak konuþmanýzý bekletmeye alýn ve bekletmede çevir
sesini alýn.
- 73 ardýndan harici hat kodunu çevirin ve ikinci harici hatla görüþün.
- Aradýðýnýz abone meþgul veya düþüremediyseniz telefonunuzu
kapattýðýnýzda bekletmedeki hattýnýz geri döner. Ýþlemi tekrar
edebilirsiniz.
- Ýkinci hatla görüþme saðladýktan sonra tekrar * (flash) yapýp
konferansa baþlayýn.
- Konferansý sona erdirmek için telefonunuzu kapatmak yeterlidir.

Çaðrýyý aktarma (dahili veya harici):
Görüþmekte olduðunuz dahili veya harici bir dýþ hattý baþka bir aboneye
aktarmak için:
- * veya çatalaltý (flash) yapýn.
- Bekletmede çevir sesini dinleyin.
- Görüþmeyi aktarmak istediðiniz aboneyi arayýn.
- Görüþmeyi aktaracaðýnýzý söyleyin ve telefonunuzu kapayýn. Harici
çaðrý aktarmada cevaplamadan telefonunuzu kapayabilirsiniz.

Harici çaðrýlarý cevaplama:

Aktarma ile ilgili bazý hususlar:

Hariçten gelen çaðrýlar baþka bir aboneye yönlendirilmemiþse 0
numaralý telefonu çaldýrýr. Bu çaðrýyý kendi telefonunuzdan cevaplamak
için:
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn.
- 6 çevirin.
- Çaðrý size baðlanacaktýr.
Telefonunuzla görüþürken size ikinci bir çaðrý gelirse kulaðýnýzda kýsa
bip sesleri duyarsýnýz. Bu çaðrýyý cevaplamak için önce konuþtuðunuz
hattý park ediniz ve sonra telefonunuzu kapatýnýz veya harici bir çaðrýysa
6 çeviriniz. (Meþgulken gelen ikinci bir çaðrýyý cevaplama kýsmýna
bakýnýz)

- Aradýðýnýz abone cevap vermez veya aktarmaktan vazgeçerseniz *
(flash) ile görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilirsiniz.
- Aranýlan abone meþgulse telefonunuzu kapatarak harici hattý meþgul
abone üstünde park edebilirsiniz. Bu durumda meþgul abone kulaðýnda
kýsa bip sesi duyar ve mikrotelefonunu yerine koyduðunda telefonu
çalar.
- Aktarýlan harici hat bir dakika içinde cevaplandýrýlmazsa operatöre geri
döner.
- Harici hat aktarma iþlemi sýrasýnda yanlýþ bir iþlem yapar ve
telefonunuzu kapatýrsanýz harici hat hemen size geri döner.

Bilgi almak için:
Bir dahili veya harici hatla görüþürken baþka bir aboneden bilgi almak
istediðinizde:

Harici hatlarýn boþta park edilmesi:
Görüþmekte olduðunuz harici hattý park ederek telefonunuzu serbest
býrakmak istediðinizde;

- * veya çatalaltý (flash) yapýn
- * veya çatalaltý (flash) yapýn ve bekletmede çevir sesini dinleyin.
- Bekletmede çevir sesini dinleyin.
- 89 çevirin.
- Bilgi almak istediðiniz aboneyi arayýn ve konuþun.
- Dahili çevir sesini alýn.
- Tekrar * (flash) yaparak ilk hattýnýza geri dönün.
Park edilen harici hat 1 dakika içinde geri alýnmazsa otomatik olarak
park eden aboneye geri döner. Ayný anda iki harici hattý park etmek
mümkündür.
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Boþta park edilmiþ hattý geri almak:

- Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin.

Park edilmiþ bir harici hattý geri almak için:

Ortak hafýzadan arama:

- Dahili çevir sesini dinleyin.

- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 86 ve ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (10-99 arasý)
çevirin.
- Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin.

- 80 veya 1. hat için 81, ikinci hat için 82 çevirin.
Harici hatlar sýra numarasýna göre size baðlanýr. Park edilen harici hat 1
dakika içinde geri alýnmazsa park eden aboneye geri döner.

Özel hafýzaya numara giriþi:
Telefonla görüþürken gelen ikinci bir harici çaðrýyý
cevaplama:
Telefonunuzla harici bir görüþme yaparken size ikinci bir çaðrý gelirse
kulaðýnýzda kýsa bip sesleri duyarsýnýz. Bu çaðrýyý cevaplamak için
görüþtüðünüz hattý * (veya flash) yaparak bekletmeye alýp, 896
çevirmeniz yeterlidir.

Harici hattý meþgul abone üstünde park etmek:

- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 78 ardýndan hafýza numarasý 01-08 çevirin.
- Harici grub kodu olarak 1 çevirin.
- Ve ardýndan aranacak harici numarayý çevirin.
- * veya çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn.
- Varsa telefonunuzu kapatmadan hafýzaya diðer numaralarý
girebilirsiniz.
Örnek: 02 hafýzaya 420 38 38 numarayý girmek için 780214203838
çevirin ve arkasýndan * yapýn.

Harici hattý aktarmak istediðiniz telefon numarasý meþgulse:

Araya girme:

- Meþgul tonu aldýktan sonra mikrotelefonunuzu yerine koyun.

Aradýðýnýz abone veya çýkmak istediðiniz harici hat meþgul ise ve
görüþmenin arasýna girmek isterseniz ve araya girme yetkiniz varsa;

Harici hattý park ettiðiniz meþgul abone kulaðýnda kýsa aralýklarla bip
sesleri duyar. Meþgul abone telefonunu kapatýr kapatmaz zili çalar ve
açtýðýnda görüþme baþlar. Bir dakika içinde cevaplandýrýlmayan park
etmeler operatöre geri döner.

Çaðrý toplama:
Zili çalan bir aboneye gelen çaðrýyý cevaplamak için kendi
telefonunuzdan:
- Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesini alýn.
- 72 ve ardýndan çalan telefon numarasýný çevirin ve görüþün.
Kendi abone grubunuzdaki bir telefona gelen çaðrýyý cevaplamak için:
- Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevirsesini alýn ve 83 çevirin.

- Meþgul sesini aldýktan sonra 49 çevirin araya girersiniz. Taraflar araya
girme tonu ile uyarýlýrlar.
- Eðer araya girme yetkiniz görüþmesinin arasýna girmek istediðiniz
abonenin yetkisine göre düþük veya aynýysa araya giremezsiniz.
- Aradan çýkmak için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir.
Dahili telefonlarýn araya girme yetkisi üç seviyelidir; tam,
yarým,yetkisiz.

Özel hafýzadan arama (Hýzlý Arama):
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 86 ve ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (01-08 arasý)
çevirin. (09 son numara tekrarý için kullanýlýr.)
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Meþgul aboneyi kulaðýndan uyarmak:
Aradýðýnýz abone meþgul ise ve onu ikaz etmek isterseniz:
- Meþgul sesini aldýktan sonra 1 çevirin. Meþgul abone kulaðýnda kýsa
aralýklarla bip sesi duymaya baþlayacaktýr.
- Mikrotelefonu yerine koymadan abonenin cevap vermesini
bekleyebilirsiniz. Kulaðýnda bip sesi duyan abonenin görüþmesini bir an
önce sona erdirerek veya harici hatla görüþüyorsa park ederek
telefonunu kapatmasý ve çaðrýya cevap vermesi gereklidir.

Otomatik arama:
- Santralýnýzda bütün aboneler çok kullanýþlý bir özellik olan otomatik
arama yetkisine sahiptir. Otomatik arama özelliðini meþgul bulduðunuz
numaralarý aramada veya santralýn numaranýzý otomatik arayýp
bulmasýný istediðiniz durumlarda kullanabilirsiniz.
- sistemde ayný anda birden fazla otomatik arama talebi varsa talepler
sýraya konur ve teker teker hizmet edilir.
- Santral aranmasýný istediðiniz numarayý belli aralýklarla 15 kere arar ve
karþý taraftan çalýyor sinyali aldýðýnda telefonunuzu çaldýrýr.
- Eðer baðlantý anýnda telefonunuz meþgulse kulaðýnýza bip sinyalleri
gelir. En kýsa zamanda konuþmanýzý bitirmeniz veya park etmeniz
gerekir.
- 15 sefer aranýp bulunamayan numaralar için otomatik arama iptal edilir.
a) MEÞGUL VEYA DÜÞMEYEN NUMARALAR ÝÇÝN
OTOMATÝK ARAMA:
- Meþgul veya düþmedi sesini alýnca * veya çatalaltý yapýn.
- Bekletmede çevir sesini dinleyin.
- 77 çevirin ve onay tonunu dinleyin.
- Mikrotelefonu yerine koyun ve santralýnýzýn numaranýzý bulup size
baðlamasýný bekleyin.
b) HAFIZADAN OTOMATÝK ARAMA:
_ Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 79 ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný 01-99 çevirin.
- Onay sesini dinleyin.
- Mikrotelefonu yerine koyun ve santralýnýzýn numaranýzý bulup size
baðlamasýný bekleyin.
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C) OTOMATÝK ARAMANIN ÝPTALÝ:
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 77 çevirin ve onay tonunu duyun.
- Mikrotelefonu yerine koyun.

Meþgulde sýraya girmek (Harici veya dahili hatlar için):
Aradýðýnýz dahili abone veya çýkmak istediðiniz harici hat veya harici hat
gruplarý meþgulse sýraya girerek hatlar serbest kaldýðýnda santralýnýzýn
size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Bunun için:
- Meþgul sesi aldýðýnýzda 48 çevirin ve onay sesini alýn.
- Mikrotelefonu yerine koyun.
- Sýraya girilen dahili abone telefonunu kapattýðýnda önce sizin sonra
abonenizin zili çalar ve görüþürsünüz.
- Veya sýraya girilen harici hat boþaldýðýnda ziliniz çalar ve size harici hat
baðlanýr.
Dahili sýraya girmenin iptali için.
- Dahili çevir sesini dinleyin.
- 75 ardýndan sýraya girdiðiniz abonenin numarasýný girin.

Seri arama-arka arkaya harici hattýn transferi:
Transfer ettiðiniz harici hattýn konuþma sonunda tekrar size dönmesini
istiyorsanýz;
- Harici hattý bekletmeye aldýktan sonra önce 741 ve ardýndan hattý
transfer edeceðiniz abone numarasýný çevirin ve mikrotelefonu yerine
koyun.
- Abone konuþmasýný bitirdiðinde telefonunuzun zili çalar ve harici hat
tekrar size baðlanýr.

Ýkaz/Uyandýrma servisi:
Santralýnýzýn sizi belli bir saatte ikaz etmesini istiyorsanýz:
- Mikrotelefonunuzu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn.
- 84 ardýndan ikaz zamanýný saat ve dakika olarak girin. Onay tonunu
dinleyin
Örnek: 84 09 05 programý sizi 9 05 te ikaz eder.
Ýptali:
Ýkaz zamaný gelmeden servisi iptal etmek isterseniz:
- Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesini aldýktan sonra 85 çevirin.
- Onay tonunu dinleyin ve mikrotelefonu yerine koyun.
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Telefonunuzu kilitleme (Þifre girme):

Ýki dýþ hattý birbirine baðlama:

Yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzun baþkasý tarafýndan
harici aramalarda kullanýlmasýný istemiyorsanýz telefonunuzu
kilitleyebilirsiniz.

Bir dýþ hatla görüþürken bu hattý baþka bir dýþ hatta baðlamak isterseniz;
- * veya çatalaltý yapýp, bekletmede çevir sesini alýn.
- 73 çevirin.

a) Þifrenin girilmesi:
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 745 ardýndan belirlediðiniz þifreyi (000-999 arasýnda) girin ve onay
tonunu dinleyin.
NOT: Þifrelenmiþ telefonlarda harici hat kodu çevrildiðinde kýsa
aralýklarla bip sesi duyulacaktýr. Bip sesini duyduktan sonra þifrenizi
girerseniz harici hatta çýkarsýnýz.
b) Þifrenin iptali:
- Mikrotelefonu kaldýrýn.
- 745 ardýndan þifre numaranýzý girin. Onay tonunu alýn. Telefonunuzun
þifresi iptal edilmiþtir.

Rahatsýz edilmeme:
Çaðrý geldiðinde telefonunuzun açýlýncaya kadar çalmasý yerine kýsa bir
süre çalmasýný isterseniz;
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 746 çevirin ve onay tonunu dinleyin.
Çaðrýya çalma süresi sonrasýnda da cevap verebilirsiniz.
Rahatsýz edilmeme iptali:
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.

- Ýkinci dýþ hattý alýp görüþün.
Eðer aradýðýnýz numara meþgul veya düþmezse telefonunuzu
kapattýðýnýzda bekletmedeki hat size geri döner.
- * veya çatalaltý yapýn. Ýki harici hat ve siz konferansa girersiniz.
- Bir defa daha * (çatalaltý) yaparsanýz, siz devreden çýkar iki dýþ hattý
birbirine baðlamýþ olursunuz.
Ýki dýþ hat baðlandýðýnda görüþmenin süresi 3 dakikadýr. Üç dakika
dolmadan önce taraflar bir ikaz tonuyla uyarýlýrlar. Üç dakika dolmadan
taraflardan biri MF telefonundan 9 çevirirse konuþma süresi 3 dakika
daha uzar.

Hot line abone (doðrudan bir telefona baðlanan abone):
Sistemdeki herhangi bir dahili telefona yetki verildiðinde, bu telefon
mikrotelefonunu kaldýrýr kaldýrmaz operatöre veya istenen harici bir
numaraya otomatik olarak baðlanýr.
- Doðrudan operatöre baðlanan dahili telefon
Bu özellik verildiðinde mikrotelefonu kaldýrdýðýnýzda doðrudan
operatöre baðlanýrsýnýz.
- Doðrudan harici bir numaraya baðlanan dahili telefon
Bu özellik verilen dahili telefon (0 numara hariç) mikrotelefonu
kaldýrdýðýnda harici bir numaraya baðlanýr. Baðlanacaðý harici numara
ortak hafýzanýn 99 numaralý gözünde tanýmlanmýþ olan numaradýr. Eðer
99 numaralý göze numara girilmemiþse abone doðrudan TELEKOM
çevir sesini alýr.

- 748 çevirin ve onay tonunu alýn.

Konsol telefonlara sabit mesaj gönderme özelliðielektronik posta:

Telefondan kapý otomatiðini açma:

Konsol telefonlarýn baðlandýðý sistemlerde bu telefonlara çeþitli yazýlý
mesajlar býrakmak mümkündür. Bu mesajlar herhangi bir telefondan
gönderilebilir ancak sadece konsol telefonlar tarafýndan okunabilir.
Sabit mesaj göndermek istediðinizde:
- Çevir sesi alýn ve ardýndan aþaðýdaki mesaj kodlarýndan birini girin ve
telefonunuzu kapayýn. Mesajýnýzýn iptali için 7600 çevirin.

Bulunduðunuz yerden kapý otomatiðini çektirerek kapýyý açmak
isterseniz telefonunuzdan 71 çevirmeniz yeterlidir. Ýstendiði takdirde 82
aa 4/5 programý ile kapý otomatiðini kullanacak aboneleri
kýsýtlayabilirsiniz.
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GÝRÝLEN
KOD

STANDART
MESAJ

7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607

"ÇALIYOR"
"TOPLANTI"
"EVE GÝTTÝ"
"ÝZÝNLÝ"
"SONRA ARA"
"GEZÝDE"
"YEMEKTE"
"TATÝLDE"

Örneðin 5 nolu telefon 7603 kodunu girmiþ olsun. 5 numaralý telefonu
arayan KTS 300 ve KTS 500 konsol telefonlu operatör veya herhangi bir
abone ekranýnda "5 ÝZÝNLÝ"yazýsýný okuyacaktýr.

Yetki Taþýma
(Kendi telefonunuz gibi baþka bir telefondan arama)
Santrala ait herhangi bir telefonu kendi telefonunuz gibi
kullanabilirsiniz. Örneðin gittiðiniz yerdeki telefonun yetkisi yoksa
yetkisini açar, konuþmanýzý yapar ve kapatýrsýnýz. Telefon eski
konumuna geri döner.
Bu özelliði kullanmak için;

YALNIZ OPERATÖRÜN HÝZMET
SUNACAÐI SERVÝSLER
[PROGRAMLAR SADECE 0 (SIFIR)
NUMARALI TELEFONDAN VEYA
UZAKTAN ÞÝFREYLE YAPILABÝLÝR]

- Kendi telefonunuzdan bir þifre girmeniz gerekir. Bunun için 745 xyz
(xyz üç rakamlý þifre) tuþlarsýnýz. Artýk þifreniz xyz dir. (Dikkat 745 xyz
telefonunuza ayný zamanda kitleme özelliði verdiðinden sadece yetki
taþýma þifresi için tekrar 745 xyz tuþlamalýsýnýz.)
Þifrenizi deðiþtirmek için ayný iþlemleri yapmalýsýnýz.
- Gittiðiniz yerdeki telefondan 7443 ardýndan dahili numaranýz ardýndan
þifrenizi tuþlarsanýz, size tekrar çevir sesi verilir ve kendi yetkileriniz
sýnýrýnda arama yapabilirsiniz. Ýkinci bir aramayý telefonu kapatmadan #
tuþu ile çevir sesi tazeleyerek gerçekleþtirmek mümkündür. Yaptýðýnýz
bütün görüþmelerin varsa tutarý kendi telefonunuza kaydedilir. (Yazýcýda
arayan kiþi olarak kendi dahili numaranýz ardýndan Y ve ardýndan
kullanýlan dahili numara þeklinde bilgi verilir).

Bekçi Özelliði
Bekçi abonesi (veya
herhangi bir abone) telefonundan 7449
tuþlandýðýnda printere (veya Pc'ye) standart bir çaðrý mesajý gönderilir.
Bu mesajda arayan numara 9999999 þeklindedir. Bilgisayar
programýnda (ET2000) 9999999'u inceleyerek bekçinin hangi saatlerde
ve hangi dahili numaralardan görevini yaptýðý anlaþýlýr.
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Ortak hafýzaya numara giriþi:
- Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 78 ardýndan hafýza numarasý 10-99 çevirin.
- Harici grup kodu olarak 1 çevirin.
- Ve ardýndan aranacak harici numarayý çevirin.
- * ve çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn.
- Varsa telefonunuzu kapatmadan hafýzaya diðer numaralarý
girebilirsiniz.
Örnek: 25. hafýzaya 4203838 numarasýný girmek için 782514203838
çevirin ve arkasýndan * veya çatalaltý yapýn.

Sistemi genel gece servisine alma:
Sisteminizde belli zamanlarda bazý aboneler dýþýnda bütün abonelerin
yetkisinin kalkmasýný isterseniz sistemi gece servisine sokmanýz
gereklidir. Bu maksatla:
- Programlama 96 1 kodu ile sistem genel gece servisine sokulur. (Veya
operatör sadece 7446 kodunu tuþlar.)
- Programlama 83 kodu ile varsa gece harici aramaya yetkili aboneler
tanýmlanýr.
- Programlama 97 kodu ile varsa gece gelen aramalara cevap verecek
aboneler tanýmlanýr (en fazla 4 abonenin zili ayný anda çaldýrýlabilir.)
Bundan sonra;
- Sadece yetkili gece servisi aboneleri harici arama yapabilir.
- Harici çaðrý geldiðinde tanýmlanan gece servisi abonelerinin hepsinin
zili ayný anda çalar. Herhangi birisinden cevap verilebilir ve ilk açan
konuþur.
- Sistem gece servisine sokulduðunda 2. hattan gelen çaðrýlarýn fax
makinasýna veya gece abonelerine yönlendirilmesi mümkündür. Bunun
için program 916/917 kullanýlýr.
Operatör programlama 960 veya sadece kod 7448 tuþlayarak gündüz
servisine geçer.

Telefonunuz meþgulken çaðrýnýn baþka
bir numaraya gitmesi (pbx özelliði):
Telefonunuz meþgulken size gelen diðer bir çaðrýnýn baþka bir aboneye
veya abonelere yönlenmesini isterseniz programlama kýlavuzunda 86
programý ile çaðrýnýn gideceði aboneler tanýmlanmalýdýr.
Bu durumda siz meþgulken gelen çaðrýlar tanýmladýðýnýz abonelere
yönelir. Sistemde bu þekilde 4 adet abone grubu yapmak mümkündür.
Örneðin 0 meþgulken çaðrýnýn 1 e geçmesini istiyorsanýz
programlamaya girerek 86011011* tuþlamalýsýnýz. Gelen çaðrý
cevaplanýncaya kadar herbir abonede zili 3 defa çaldýrarak döner.
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Grubu sadece dýþ hat aramalarý için (kod 862) veya hemdýþ hem iç
aramalar için (kod 860) yapmak mümkündür.
PBX özelliðinin iptali için programlama kodu 86 ve grup kodundan
sonra * veya çatal altý yapýn. (Örneðin 8601*)
PBX abonelerinin zil çalma süresi baþlangýçta 8 saniye olup program
8871-8877 kodlarý ile her kademede 4 saniye süre uzatýr.

Þef sekreter özelliði:
Size gelecek tüm çaðrýlarýn size baðlanmadan önce sekreterden
geçmesini isterseniz aþaðýdakileri yapmanýz gerekir.
- PBX özelliði ile þef telefon numarasýný, kendi numaranýzý ve varsa þef
sekreter gurubunda olacak diðer aboneleri girerek bir PBX grubu
oluþturun. (kod 861)
- Telefonunuzdan beni izle kodu 740 ve ardýndan þef sekreter numarasýný
girerek beni izle yaptýrýn. (Grup içinde varsa diðer aboneler de þef
telefona beni izle yaparlar.) (Örneðin 7401)
- Yukarýdakiler yapýldýktan sonra, size veya grup içindeki bir aboneye
grup dýþýndan gelecek çaðrýlar önce þef sekretere gider.
- Siz sekreterinizi veya grup içindeki aboneleri direkt olarak
arayabilirsiniz.
- Bu þekilde grup dýþardan gelen çaðrýlarýn þefsekreterden geçtiði ve
kendi içinde birbirlerini arayabilen küçük bir santral oluþturmuþ olur.
Ýptali için:
Programlamayla PBX özelliði kaldýrýlýr. (Örneðin 8611*)
Beni izle özelliði iptal edilir. (740 tuþlanýr)

Özel harici hat tahsisi:
Ýstediðiniz taktirde harici hatlardan bir veya ikisini direkt olarak
kendinize tahsis edebilirsiniz. Bu hatlardan gelen çaðrýlar sizin
telefonunuzu çaldýrýr ve sadece siz bu harici hatlardan arama
yapabilirsiniz.
Özel hat tahsis etmeniz için aþaðýdakileri yapmanýz gereklidir.
- 85 kodu ile hangi harici hatta çýkacaksanýz ona ait çýkýþ yetkisi verin.
- 92 kodu ile kendinize tahsis ettiðiniz harici hattý kendi telefonunuza
yönlendirin.
Örneðin 1. harici hattýn 3 nolu telefona ait olmasýný istiyorsunuz. Bu
durumda;
- Program 851312 ile bu hatta ulaþma yetkisi verin.
- Program 92113 ile 1. hattý 3 noya yönlendirin.

Çevir sesi olmayan abone:
Kulaklýk takan ve telefonu sürekli açýk kalan operatör gibi çevir sesi
verilmesi istenmeyen abonelere bu özellik verilir.
Çevir sesi olmayan abone arandýðýnda (konuþmuyor, veya týkanýklýlýk
tonu almýyorsa) doðrudan baðlanýr ve konuþur. Telefonu sürekli açýktýr.
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(Programlama kodu 82 aa 2 ve 3 e bakýnýz)

Konuþma sürelerini kýsýtlama:
Ýstediðiniz takdirde santralýnýza baðlý telefonlarýn harici görüþmelerine
sýnýrlama getirebilirsiniz. Harici çýkan veya giren görüþmeleri sýnýrsýz, 2,
3, 5 dakika sýnýrlý yapabilirsiniz. Bunun için programlama da 99 koduna
bakýnýz. Konuþma kesilmeden 20 sn önce uyarý tonu verir.

Sadece gelen çaðrýlara açýk dýþ hat:
Harici hatlarýnýzdan bir veya ikisinden sadece santralýnýzýn aranmasýný
isterseniz (bu harici hatlara çýkýlamamasýný isterseniz) hatlarýnýzý
programlama 846 kodu ile servis dýþý býrakmanýz yeterlidir.

Harici beni takip et özelliði:
Ýþletmenizde kimsenin olmadýðý zamanlarda size gelecek çaðrýlarýn
gittiðiniz yerdeki telefona yönlenmesini isterseniz harici beni takip et
özelliðini kullanabilirsiniz. (Programlama 90 koduna bakýnýz.)
Programlama yaparken, 90 arkasýndan çaðrýnýn gelmesini beklediðiniz
harici hat numarasý (1-2), çaðrýnýn çýkacaðý harici grup kodu (gruplama
yoksa 1 girin), çaðrýnýn gitmesini istediðiniz telefon numarasýný girin ve
sonunda * veya flash yapýn. Bütün harici hatlarýnýzý ayný þekilde
yönlendirebilirsiniz. Programý girdikten sonra iþletmenize gelen çaðrýlar
sizin istediðiniz harici numaraya yönlenecektir. Taraflar 5 dakika süreyle
birbiriyle görüþebilir ve konuþma kesilmeden yarým dakika önce ikaz
tonu duyulur.
Bu özelliði kullanmak için asgari iki harici hatta ihtiyaç vardýr.
Harici beni takip et özelliðinin iptali ve yeniden girilmesi:
- Programlamada 911 girerseniz, sistemin harici beni takip et özelliðini
iptal etmiþ olursunuz.
- 912 daha önce girilmiþ bilgilerle harici beni takip özelliðini yeniden
devreye verir.
- Yeni numaralar 90 programý ile girildiðinde eskisi otomatik iptal olur.

Abone yetkilerinin verilmesi:
Programlama kod 80 ile dahili telefonlara aþaðýdaki yetkileri vermek
mümkündür.
- Sadece aranabilir ve operatörü (operatör hot line) arayabilir abone
- Dahili arayabilir abone
- Þehir-içi arayabilir abone
- Þehirler arasý arayabilir abone
- Milletlerarasý arayabilir abone
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- Sadece ortak hafýzadan arayabilir abone
- Sadece ortak hafýzadan ve þehir içi arayabilir abone.
- Þehir içi ve 021 ile baþlayan numaralarý arayabilir abone (Ýstanbul için)
- Harici bir numaraya doðrudan baðlanan abone (Harici hot line) (Abone
telefonunu kaldýrdýðýnda derhal hafýza 99 da verilen harici numaraya
baðlanýr)
- Sadece ortak hafýzanýn 90-99 nolu gözlerini arayabilir abone (bekçi
abone)
- Ortak hafýzadan ve Ýstanbul içi arayabilir abone.

Dahili acil hat özelliði:
Bir abone 80 aa 0 programý ile operatöre acil hat yapýlýr. Operatöre
deðilde baþka bir dahili aboneye acil hat yapmasý isteniyorsa 8631 aa bb t
girilir. (Burada aa:acil hat yapan abone numarasý, bb:acil hatta telefonu
çalacak abone, t:kaç saniye (0 veya 4 sn.) acil hattýn çalacaðýdýr. Ýptali
için 8631 aa 10 0 (operatöre acil hat) veya 80 aa x (x yetkisi) programý
girilmelidir. Örnek 13 numarayý 110 numaraya 4 sn sonra acil hat
yapmak için; 7447 80 13 0 8631 13 11 1 girilir. Ýptali için; 7447 80 13 4
8631 13 10 0 girilir. (tam yetki)

Araya girme yetkisinin verilmesi:
Programlama kod 81 ile dahili telefonlara aþaðýdaki araya girme
yetkileri verilebilir.
- Araya girmeye yetkisiz
- Yarý yetkili
- Tam yetkili

Harici hatlarý servis dýþý býrakma:
Programlama kod 846 ile harici hatlarý kullanýma açma veya kapama
mümkündür. Kod 846, ardýndan harici hat numarasý 1 veya 2, ve 1 hattý
kapatýr, 0 açar.

Abonelere harici hatlara ulaþým yetkisi verme:
Kod 85 ile bazý abonelere bu harici gruplara çýkýþ yetkisi vermek
mümkündür.

Harici hattan gelen aramalarý bir aboneye yönlendirme:
Harici bir hattan gelen aramalarýn, programlama 92 kodu ile istenen
dahili bir abonenin telefonunu çaldýrmasý programlanabilir.

Beni izle yapmýþ abonelerin iptali:
Program 954 beni izle yapmýþ bütün abonelerin özelliðini iptal eder.

Santrala zaman ve tarih bilgisinin girilmesi:
Programlama kod 87 ve 88 le santrala tarih ve saat girmek mümkündür.
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Harici hatlarý DP veya DTMF yapma:

Bir üst santralý bekletmeye alma:

Programlama kod 93 ile santrala baðlý TELEKOM hatlarýný DP veya
DTMF olarak tanýmlamak mümkündür.

Santralýn harici hatlarýnýn baþka bir PBX santralýna baðlandýðý
durumlarda PBX abonelerini bekletmeye almak gerekebilir.
Programlama 956 kodu girildiðinde DTMF telefonlarýn # tuþuna
basýldýðýnda bir üst santrala 200 ms lik çatalaltý (flash) gönderilir.

Birim kontör ücretini girme:
Programlama kod 98 le santraldan yapýlacak harici görüþmelerin birim
kontör ücretini girmek mümkündür. Ücretlendirmenin yapýlabilmesi
için Telekom dan 12 KHz ücretlendirme sinyali gereklidir.

Çatalaltý süresini programlama:
Programlama kod 83 ile her bir telefonun ayrý ayrý çatalaltý süresini 80
veya 600 ms olarak ayarlamak mümkündür.
DÝKKAT: Fabrika çýkýþý çatalaltý süresi tüm aboneler için 80 ms olarak
ayarlanmýþtýr. Flash tuþunu veya çatalaltý kontaðýný kullanmak isteyen
abone için çatalaltý süresi 600 ms olarak ayarlanmalýdýr.

Þifrelerin iptali:
Þifre girmiþ ve þifresini unutmuþ abonelerin þifreleri programlama 955
kodu ile iptal edilir.

Çaðrý kayýt bilgileri alma:
Yapýlan harici görüþmelerin detaylý ücret bilgisini almak için çeþitli
programý vardýr. Bunlar; program 890 son yapýlan 10 görüþmeyi döker.
Program 892 Son yapýlan 60 görüþmeyi döker.
Program 893 Harici hatlarýn toplam empülüs yekünü döker.
Program 894 20 saniyeden uzun yapýlan aramalarý yazar.
Program 895 12 kHz gelen konuþmalarý yazar.
Program 896 Milletlerarasý görüþmeleri yazar.
Program 897 Þehirler/milletler arasý görüþmeleri yazar.
Program 898 Mesajlar arasý boþluk býrakmaz.
Program 899 Mesajlar arasý boþluk býrakýr.
Program 81aa3 görüþmeleri yazýlýr abone.
Program 81aa4 görüþmeleri yazýlmaz abone.
Program 964/965 seri yazýcý (veya PC) DTR ucunu kullanýr. (Bilgiler
seri yazýcý (veya PC) çalýþýrken gönderilir. Baðlantý yok veya elektrik
kesintisi varsa gönderilmez.)
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*,# tuþlarýný kullanabilir
telefonlarýn programlanmasý:
* ve # kullanan çeþitli TELEKOM özellikleri için dahili telefonun * ve #
kullanma özelliðinin iptali gerekebilir. Bunun için program 83 aa 2/3 ile
programlama yapýlýr. (aa abone numarasý)

Bekletmede entegre müziðini devreden çýkarma:
Santrallarda istenirse entegre devre müziðini devreden çýkarmak veya
devreye vermek mümkündür. Entegre müziði için 962/963 programlarý
yapýlýr.

Harici aranan numaralarýn kýsýtlanmasý:
Dahili numaralarýn çeþitli kodlarla baþlayan harici numaralarý aramasý
kýsýtlanabilir. (Örneðin 5 nolu dahili 271 ile baþlayan harici numaralarý
arayamasýn) Bu maksatla santrala her biri en fazla 4 rakkamdan oluþan 20
adet kýsýtlama kodu girmek mümkündür. Bu kodlar 01-20 arasýnda
numaralandýrýlýr.
01 xxxx Birinci numara
02 yyyy Ýkinci numara
..........................................
20 zzzz Yirminci numara
Arka arkaya 5 kod ile kýsýtlama grubu oluþturur.
01-05 sýra numarasýna girilen kodlar 1. kýsýtlama grubu
06-10 sýra numarasýna girilen kodlar 2. kýsýtlama grubu
11-15 sýra numarasýna girilen kodlar 3. kýsýtlama grubu
16-20 sýra numarasýna girilen kodlar 4. kýsýtlama grubu
0 numaralý telefon kýsýtlama numaralarýný aþaðýdaki þekilde girer;
70 sskkkk*
ss: sýra numarasý (01-20)
kkkk: En fazla 4 rakkamlý kod
(70 ss* yapýlýrsa ss sýra numarasýndaki kod iptal olur)
Yukardaki þekilde kodlar girilerek istenirse herbiri en fazla 5 kodlu 4
kýsýtlama grubu yapýlabilir.
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Programla (7447 85 aa 29/39) aboneye istenen grup numaralarý
arayamama özelliði verilir. (Program kýsmýna bakýnýz)
Örnek: 5 nolu abone 251,262, 3 nolu abone 271 ve 281 ile baþlayan
numaralarý arayamasýn.
0 nolu telefondan; 7001251*7002262*7006271*7007281* ardýndan
7447851531851332 girilir.

Doðrudan dahili numarayý arama (DISA):
Ýstendiði taktirde harici hatlardan bir veya ikisine DISA özelliði vererek
(program kod 93h3 bakýnýz) dýþardan arayan kiþinin doðrudan dahili
numarayý aramasýný saðlamak mümkündür.
- Dýþardan aranan harici hat otomatik cevap verir ve özel bir çevir sesi
verir.
- Arayan kiþi MF telefondan dahili numarayý tuþlar ve baðlantý kurulur.
- Numara çevrilmez, yanlýþ numara çevrilir veya aranan numara
meþgulse hat bekletmeye geçip operatöre baðlanýr.

Harici hat eriþim kodunun 0 veya 9 olarak seçilmesi:
Harici hatlara çýkýþ kodu 0 veya 9 olarak programlanabilir. Harici hat
eriþim kodu baþlangýçta 9 dur. Harici hat eriþim kodu 0 a çevrildiðinde
operatör numarasý 9 olur.
(Program kodu 968 ve 969'a bakýnýz.)

Görüntülü telefon ve kameralý diyafonun
programlanmasý:
Sisteme zil butonlu diyafon takýldýðýnda tuþa basýldýðýnda hangi
telefonun çalacaðý 82 aa 8 programý ile tanýmlanýr. Sisteme görüntülü
telefon ve kameralý diyafon takýldýðýnda zil butonuna basýldýðýnda
görüntülü telefonun monitoru otomatik açýlýr ve konuþmadan kapýdaki
kiþi görülür. Kameralý diyafon 82 aa 6/7 ile tanýmlanýr.

Müzik dinlemeli abone:
Dahili abone telefonu uzaktan konuþmalý (hands-free) özellikli ise
aboneyi programlayarak abone telefonunun meþgul olmadýðý
zamanlarda müzik dinlemesi saðlanabilir.
- Abone telefonunu açtýðýnda çevir sesi alýr ve 6 sn. içinde numara
çevirmezse santralýn müzik yayýnýna (bekletmede müzik) baðlanýr.
- Arama yapmasý için telefonu kapatýp tekrar açmalýdýr.
- Kendisine arama geldiðinde müzik yayýný kesilir ve arama sesini duyar.
Telefonunu kapatýp açtýðýnda çaðrýya cevap vermiþ olur ve konuþur.
Program kodu 81 aa5 ve 6 ile müzik dinlemeli abone özelliði verilir.

Hariciye hattan gelen çaðrýnýn birden fazla dahiliyi ayný
anda çaldýrmasý:

* ve # tuþlarýnýn iþlevinin deðiþtirilmesi

Herbir harici hat için, hattan gelen çaðrýnýn birçok aboneyi ayný anda
çaldýrmasýný saðlamak mümkündür.
Baþlangýc deðeri:
7447 92 h aa (h: harici hat numarasý, aa: dahili no)
ile tanýmlanýr ve gelen çaðrýlarýn hepsi sadece operatörde sonlanýr.
Harici hattan gelen çaðrýnýn bir çok aboneyi çaldýrmasý aþaðýdaki
programla tanýmlanýr;
7447 974 h aa bb cc *
h: harici hat numarasý aa, bb, cc dahili hat numaralarý (azami 3 numara)
Yukarýdaki program girildikten sonra aktive etmek için;
7447 93 h 9 tuþlanýr. (Ýptali için tekrar aynýsýný giriniz.)
Bu program aktive edildiðinde 92 h aa programý geçerliliðini yitirir.
Örnek: 2 harice hatlý bir sistemde,
1. Hariciden gelen çaðrýlar 0, 1, 2 çaldýrýr.
2. Harici 4 numaralý dahiliye baðlý faks tarafýndan cavaplanýr.

Baþlangýçta telefon üstündeki * tuþu bekletmeye almada, # tuþu çevir
sesi tazelemekte kullanýlýr. Ýstenirse 966 ve 967 kodlarý ile tuþlarýn iþlevi
deðiþtirilebilir.

Aþaðýdaki programlarý giriniz:
974 1 1011 12 * (1. Harici 0, 1, 2'yi çaldýrýr)
93 1 9
(1. Hariciyi yukarýdakiler için aktive et.)

Diyafon abonesinin devreye verilmesi:
Kapý veya herhangi bir yerle konuþmak veya bir yeri dinlemek için
santrala istenen sayýda diyafon cihazý baðlamak mümkündür. Diyafonlar
dahili telefon gibi aranýr ve konuþma bittiðinde kapanýr. Diyafonlar
program 82aa6/7 ile tanýmlanýr.

Dahili ve harici zil çalma þeklinin deðiþtirilmesi
Dahili ve harici çaðrýlarda telefonlarýn çalýþ ritmi programla
deðiþtirilebilir. Bunun için program 953 kullanýlýr.
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Santral LCR Tablosu
Program Kodu

Programlama kodlarý:
SANTRALIN PROGRAMLANMASI
- Santralýn 0 numaralý telefondan programlanmasý:
0 numaralý telefondan dahili çevir sesini aldýktan sonra 7447
programlama kodu ve ardýndan programlamak istediðiniz özelliðe ait
kodlarý girmelisiniz.
- Santralýn uzaktan programlanmasý:
Santral ile baðlantý kurulur ve konuþma sýrasýnda 341 * ÞÝFRE tuþlanýr.
Santral programa geçer ve istenilen özelliðe ait kodlar tuþlanýr.
Herbir doðru girilen kodlamadan sonra onay tonu olarak geri zil tonu
verilir. Meþgul sesi girilen kodun yanlýþ olduðunu ifade eder.
PROGRAMIN KÝLÝTLENMESÝ
Ýstenmeyen kiþilerce programýn deðiþtirilmesini önlemek amacýyla 0
nolu telefondan 7021 XYZT* tuþlayarak (XYZT 1-4 rakkamlý herhangi
bir numara) programa girilmesi önlenebilir. Programa girebilmek için
ayný kodlar tekrar tuþlanmalýdýr.
KISALTMALAR:
aa, bb: 1 ardýndan dahili numara (örneðin 3 numaralý dahili abone için
13, 0 için 10 tuþlamanýz gerekir.)
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Hafýza No (01-50)

7447 9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513
9513

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Yön No (2-9)

Çevrilen numara (xyzt)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
7

1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
053 *
054 *
055 *
050 *
00 *

8
8
8
8
8

01 *
020 *
03 *
04 *
06 *
07 *
08 *
09 *
022 *

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

023 *
024 *
025 *
026 *
027 *
028 *
029 *
0210 *
0211 *
0212 *
0213 *
0214 *
0215 *
0216 *
0217 *
0218 *
0219 *
Boþ
Boþ
Boþ
Boþ
Boþ
Boþ
Boþ
Boþ
Boþ
Boþ
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Not: Programlama için abone numarasýnýn önüne 1 rakkamýný ilave
ediniz.
H: Harici hat (1-2)
F: */ Flash / çatalaltý
Yazýlarýn yanýnda görülen * iþareti fabrika çýkýþýný verir.
ABONE YETKÝLERÝ:
80aa0 Sadece aranabilir ve operatörü (hot line) arayabilir abone
80aa1 Sadece dahili arayabilir abone
80aa2 Þehir-içi arayabilir abone
80aa3 Þehirler-arasý arayabilir abone
80aa4 *Milletler-arasý arayabilir abone
80aa5 Sadece ortak hafýzadan arayabilir abone
80aa6 Sadece ortak hafýzadan ve þehir içi arayabilir abone
80aa7 HOT LINE Ortak hafýzanýn 99 gözündeki harici numarayý
direkt arayabilir abone (þehirler/milletlerarasý arayabilir)
(veya telefonu açar açmaz dýþ hattý alýr)
80aa8 Þehir içi ve 021 ile baþlayan kodlarý arayabilir abone
(Ýstanbul için).
80aa9 Gece veya gündüz ortak hafýzanýn sadece 90-99 gözlerini
arayabilir abone (Bekçi abonesi).
82aa9 Ortak hafýzadan ve Ýstanbul içi arayabilir abone.
ARAYA GÝRME YETKÝSÝNÝN VERÝLMESÝ (KOD 81):
81aa0 *
Araya girme yetkisiz
81aa1
Yarý yetkili
81aa2
Tam yetkili (baþlangýçta sadece operatör tam yetkilidir)
MÜZÝK DÝNLEMELÝ ABONE (KOD 81)
81aa5 *
Normal abone
81aa6
Müzik dinlemeli abone
KONFERANS YETKÝSÝNÝN VERÝLMESÝ (KOD 82):
82aa0
Yetkisiz
82aa1 *
Yetkili
ÇEVÝR SESÝ OLMAYAN ABONE (KOD 82)
82aa2 *
Çevir sesi var
82aa3
Çevir sesi yok
GECE SERVÝSÝNDE ARAMA YETKÝSÝNÝN VERÝLMESÝ
(KOD 83):
83aa0
Gece aramaya yetkili. (Gündüz yetkisinin aynýsý, gündüz
yetkisizse gece sadece þehir içi arar)
83aa1 *
Gece aramaya yetkisiz.
*,#,A,B,C,D TUÞLARINI KULLANABÝLÝR TELEFON (KOD 83)
83aa2
*,#,A,B,C,D tuþlarýný kullanabilir (fabrika çýkýþý)
83aa3
*,#,A,B,C,D tuþlarýný kullanamaz.
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ÇATALALTI SÜRESÝNÝN PROGRAMLANMASI (KOD 83)
83aa4
Çatalaltý süresi 600 ms.
83aa5 *
Çatalaltý süresi 80 ms.
HARÝCÝ HATLARI SERVÝS DIÞI BIRAKMA (KOD 846):
846H0 *
Serviste
846H1
Servis dýþý
ABONEYE HARÝCÝ HAT GRUPLARINA ULAÞMA
YETKÝSÝ VERÝLMESÝ:
85aa10
Hiçbir gruba çýkamaz.
85aa11 *
1. ve 2. hatta çýkabilir. (9 tuþlayarak)
85aa12
1. harici hatta çýkabilir. (81 veya * çevirerek çýkýlýr.)
85aa13
2. harici hatta çýkabilir. (82 veya # çevirerek çýkýlýr.)
PBX ÖZELLÝÐÝ-ABONE GRUPLARININ TAHSÝSÝ (KOD 86):
Gelen harici ve dahili çaðrýlarýn telefonunuz meþgulse diðer bir telefona
geçmesini isterseniz aþaðýdaki programý girin;
HEM DAHÝLÝ HEM HARÝCÝ GELEN ÇAÐRILAR ÝÇÝN:
8601aabb....* 1. PBX grubu (aa, bb.. dahili numaralar en fazla 5 adet)
8602aabb....* 2. PBX grubu (aa, bb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
8603aabb....* 3. PBX grubu (aa, bb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
8604aabb....* 4. PBX grubu (aa, bb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
SADECE GELEN HARÝCÝ ÇAÐRILAR ÝÇÝN:
8621aabb....* 1. PBX grubu (aaa, bbb.. dahili numaralar en fazla 5 adet)
8622aabb....* 2. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
8623aabb....* 3. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
8624aabb....* 4. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
ÞEF SEKRETER GRUBU YAPILMASI:
8611aabb.... * 1. PBX grubu (aaa, bbb.. dahili numaralar en fazla 5 adet)
8612aabb.... * 2. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
8613aabb.... * 3. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
8614aabb.... * 4. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
Ýptali: Bir abone grubunu iptal etmek isterseniz yukarýdaki kodlarý
girdikten sonra abone numarasý girmeden * tuþlayýn.
Örneðin: 1. grubu iptal etmek isterseniz 8601 * tuþlayýn.
SANTRALA TARÝH BÝLGÝSÝNÝN GÝRÝLMESÝ (KOD 87):
87ggmmyy gg Gün (01-31) mm Ay (01-12) yy Yýl (04-09)
SANTRALA ZAMAN BÝLGÝSÝNÝN GÝRÝLMESÝ (KOD 88):
88ssdd ss Saat (00-24) dd Dakika (00-59)
YAZICI ÝLE ÝLGÝLÝ PROGRAMLAR (kod 89):
890 son yapýlan 10 görüþmeyi döker.
891 Mini printere kâðýt besler.
892 Son yapýlan 60 adet harici görüþmeyi yazar.
893 Her bir harici hatta ait kontör empülüs yekünleri dökülür.
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894 20 saniyeden uzun bütün harici görüþmeler yazýlýr. (fabrika çýkýþý)
895 Sadece kontör darbesi gelen harici görüþmeler yazýlýr.
896 Sadece milletler arasý görüþmeleri döker.
897 Sadece þehirler/milletlerarasý görüþmeleri döker.
898 Mesajlar arasý boþluk býrakmaz.
899 Mesajlar arasý boþluk býrakýr.
81aa3 Görüþmeleri yazýlýr abone.
81aa4 Görüþmeleri yazýlmaz abone.
964/965 seri yazýcý (PC) / mini yazýcý kullanýlýr.
HARÝCÝ BENÝ TAKÝP ET ÖZELLÝÐÝNÝN GÝRÝLMESÝ (KOD 90):
90Hgn.....* H Giren harici hat numarasý (1-2)
g Çýkan harici hat grup numarasý (1)
n... Gideceði yerin numarasý (en fazla 11 rakkam) ve
ardýndan*
"HARÝCÝ BENÝ TAKÝP ET" ÖZELLÝÐÝNÝN ÝPTALÝ
VE YENÝDEN GÝRÝLMESÝ (KOD 91):
911
Santralýn harici beni takip et özelliðini iptal eder.
912
Harici beni takip et daha önceki bilgilerle devreye verilir.
HARÝCÝ HATLARIN HERHANGÝ BÝR ABONEYE
YÖNLENDÝRÝLMESÝ (KOD 92):
92Haa girilir. (Ýptali için 92H10 giriniz)
HARÝCÝ HATLARIN DP VEYA DTMF OLMASININ
PROGRAMLANMASI (KOD 93):
93H0 Harici hat DTMF (hem DTMF ve hem de DP çalýþýr)
93H1 Harici hat DP (DTMF rakkamlar DP ye çevrilir)
93H2 Harici hat DISA özellikli deðil.
93H3 Harici hat DISA özellikli
GENEL GECE SERVÝSÝ (KOD 96):
960 *Sistem normal serviste.
961
Sistem genel gece servisinde.
BEKLETMEDE ENTEGRE MÜZÝÐÝN PROGRAMLANMASI
962 * Müzik devrede
963
Müzik devre dýþý
GENEL GECE SERVÝSÝ ABONELERÝNÝN TANIMLANMASI
(97):
97aa...* girilir. (Ýptali için 9710* giriniz) (aa en fazla 4 adet)
KONUÞMA KONTÖR ÜCRETÝNÝN GÝRÝLMESÝ (KOD 98):
98 XXXXXX XXXXXX 6 haneli konuþma kontör deðeri.
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KONUÞMA SÜRESÝNÝN PROGRAMLANMASI
(3 DAK, 5 DAK, SINIRSIZ)
99aa0 * Abone sýnýrsýz süreli konuþabilir (Baþlangýç deðeri).
99aa1 Abone 3 dakika konuþabilir.
99aa2 Abone 5 dakika konuþabilir.
99aa3 Abone 2 dakika konuþabilir.
99aa4 Giren aramalar sýnýrlý konuþmalýdýr
99aa5 Giren aramalar sýnýrsýz konuþmalýdýr.
ELEKTRONÝK RESET (WORM START) (KOD 952):
952
DAHÝLÝ ve HARÝCÝ ZÝL ÇALMA ÞEKLÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
(KOD953)
953
Harici ve dahili zil çalma þekli deðiþir.
BENÝ ÝZLE GÝRMÝÞ ABONELERÝN ÝPTALÝ PROGRAMI:
954
Santraldaki bütün beni izle abonelerini siler.
ÞÝFRE GÝRMÝÞ ABONELERÝN ÞÝFRELERÝNÝN
ÝPTALÝ PROGRAMI (KOD 955):
955
* VE # ÝÞLEVÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
966 * bekletmede, # kesmede (baþlangýç)
967 # bekletmede, * kesmede kullanýlýr.
BÝR ÜST SANTRALI BEKLETMEYE ALMA (KOD 956):
956
DTMF telefonlarda # tuþu harici hatta çatalaltý (flash) gönderir.
(Ýptali için 956 giriniz)
ÖZEL RÖLE ÇEKME ZAMANI
957 * 1 sn süreyle çeker.
958
2 sn süreyle çeker.
SANTRALI SIFIRLAMA (FABRÝKA ÇIKIÞINA GETÝRME)
959
tuþlayýn.
NOT: Hafýzaya girilmiþ numaralar bozulmaz.
HARÝCÝ ARANACAK NUMARALARIN
KISITLANMASI (Kod 85)
85 10 29
Girilen bütün kodlarý siler ve kýsýtlamalarý kaldýrýr.
85 aa 30
* Kýsýtlama yoktur.
85 aa 31 1.grup (01-05 sýrano arasýna girilen) kodlarý arayamaz.
85 aa 32 2. grup (06-10 sýrano arasýna girilen) kodlarý arayamaz.
85 aa 33 3. grup (11-15 sýrano arasýna girilen) kodlarý arayamaz.
85 aa 34 4. grup (16-20 sýrano arasýna girilen) kodlarý arayamaz.
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85 aa 35
85 aa 36
85 aa 37
85 aa 38
85 aa 39

1 ve 2. grup kodlarý arayamaz.
1 ve 3. grup kodlarý arayamaz.
1 ve 4. grup kodlarý arayamaz.
2 ve 3. grup kodlarý arayamaz.
2 ve 4. grup kodlarý arayamaz.

HARÝCÝ HAT ERÝÞÝM KODUNUN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
968
* Harici hat eriþim kodu 9
969
Harici hat eriþim kodu 0 (operatör numarasý 9)
DÝYAFON ABONESÝ
82aa6 * Normal abone
82aa7
Diyafon abonesi (0 olamaz)
DAHÝLÝ GÖRÜNTÜLÜ TELEFON ABONESÝ
82aa8
Görüntülü telefon abonesi (Diyafon butonuna basýldýðýnda bu
abone çalar.)
ÖZEL RÖLEYÝ KULLANABÝLÝR ABONE
82aa4 * Özel röleyi çektirebilir abone.
82aa5
Özel röleyi çektiremez abone.
GECE SERVÝSÝNDE 2. HATTAN GELEN TÜM ÇAÐRILARIN
FAKS MAKÝNESÝNE GÝTMESÝ
916
* Gece servisinde 2. harici hattan gelen çaðrýlar gece
abonesine gider.
917
Gece servisinde 2. harici hattan gelen çaðrýlar gündüz
tanýmlanan aboneye (örneðin faks makinasýna) gider.

Örneðin bir Turkcell numarasýndan bir Turkcell abonesini aramak,
Turkcell numarasýndan bir Telsim abonesini aramaktan ucuzdur. Ýþte
telefon santralýnýn çevrilen numaralarý analiz ederek o numarayý en ucuz
yoldan arayabilme özelliðine LCR (Least Cost Routing) (En Ucuz
Yönden Arama) denir.
1. Baþlangýç Yön Tablosu
Santral da LCR özelliði baþlangýç olarak Türkiye'deki Türk Telekom ve
GSM operatörleri için ayarlanmýþtýr.
Baþlangýç Deðerleri
Operatör
Yön no
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ile baþlayan numaralar Türk Telekom
2
053 ile baþlayan numaralar
Turkcell
3
054 ile baþlayan numaralar
Vodafone
4
055 ile baþlayan numaralar
Avea
5
050 ile baþlayan mumaralar
00 ile baþlayan numaralar
Milletlerarasý
7
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 09 ile
Þehirlerarasý
8
baþlayan numaralar
GÝRÝLECEK OLAN MESAJ
KAYDETME
MESAJ
MESAJ
MAKSÝMUM
?? ile
baþlayan numaralar
Boþ
9 KODU
ÝÇERÝÐÝ
KODU
DÝNLEME
NO.
SÜRE
Tabloda verildiði gibi santralda en fazla 8 yön tayin etmek mümkündür.
7447 85 10 01
1. MESAJ
............ iyi günler diler.
sn
7447 85 10 41
Yukarýdaki
yön
numaralarýnýn
(2-9) ayýrt edici olmak25 dýþýnda
baþka bir
anlamý
yoktur.
7447 85 10
02
2. MESAJ
Sizi operatöre baðlýyorum.
6 sn
7447 85 10 42
Baþlangýçta bütün harici hatlar 2., 7. ve 8. yönlere çýkacak þekilde
7447 85 10 03
3. MESAJ(Baþlangýçta
Aradýðýnýz numarabütün
meþgul. numaralar 3 Türk
sn
7447 85 10 43
programlanmýþtýr.
Telekom'a
ulaþacak
þekildedir.)
7447 85 10 04
4. MESAJ
Aradýðýnýz numara cevap vermiyor.
6 sn
7447 85 10 44
85 10Programlarý:
05
5. MESAJ
2.7447
LCR
7447 85 10 06

HARÝCÝ ÇAÐRILARIN AYNI ANDA BÝRÇOK ABONEYÝ
ÇALDIRMASI PROGRAMI (GECE SERVÝSÝ ABONELERÝ
KULLANILIR)
85 10 78 * Harici çaðrý tanýmlanan aboneyi çaldýrýr.
851079 Harici çaðrý gece servisinde tanýmlanan aboneleri
çaldýrýr.
HARÝCÝ HATLARA DÖNEREK VEYA BAÞTAN BAÞLAYARAK
ÇIKMA
851080 * Harici hatlara dönerek çýkýlýr.
851081 Harici hatta ilk boþ hattan baþlayarak çýkýlýr.
HARÝCÝ HATLARIN OTOMATÝK TESTÝ VE SERVÝSE
VERÝLMESÝ

LCR (En Ucuz Yönden Arama Programý)
Bir telefon þebekesindeki operatörlerin sayýsý arttýkça belli bir
yön/operatöre doðru yapýlacak konuþmalarýn ucuz olma ihtimali
artmaktadýr.
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6. MESAJ

Aradýðýnýz numaraya baðlanýyorsunuz.

3 sn

7447 85 10 45

Aradýðýnýz numara yanlýþ

3 sn

7447 85 10 46

12 sn

7447 85 10 47

LCR için aþaðýdaki programlar
kullanýlýr.
Þu anda kapalýyýz.
Lütfen mesai
7447 85 10 07

7. MESAJ

saatlerinde arayýn.

7447 9503
Sistem LCR özelliðini kullanýr.
7447 9502
* Sistem LCR özelliðini kullanmaz.
7447 9513*
Baþlangýç LCR tablosunu uygulayýnýz.
7447 846 h yyy..* Harici hattýn kullandýðý yön (route)larýn
programlanmasý
Burada:
y: harici hattan çýkýlabilecek yön numaralarý
h: harici hat numarasý 1-2
Baþlangýçta hatlar 2., 7. ve 8. yönden çýkacak þekilde programlanmýþtýr.
Örnek: 4 harici hatlý bir santralda 1., 2., 3. hatlardan TURKCELL
dýþýndaki bütün aramalar ve 4. hattan sadece TURKCELL aramalarý
yapýlmak istensin.
7447
846 1 245678 * (1. dýþ hat Türk Telekom+Vodafone+Avea açýk)
846 2 245678 * (2. dýþ hat Türk Telekom+Vodafone+Avea açýk)
846 3 245678 * (3. dýþ hat Türk Telekom+Vodafone+Avea açýk)
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846 4 3 *
(4. dýþ hat Turkcell'e açýk)
Yukarýdaki örnekte 053 ile baþlayan numaralar sadece 4. dýþ hattan
aranabilir. Diðer numaralar 1., 2., 3. dýþ hatlarý kullanýr.
3. Yeni Yön Tablosunun Oluþturulmasý
7447 9513 xx(hafýza no) + y (yön no) + zzzz (numara)*
Burada;
Hafýzano: 01-50 arasýndaki LCR hafýza numarasý
Yön no: 2-9 arasýndaki yön numarasý
Numara: Analiz edilip yönü bulunacak 1 veya 2 veya 3 veya 4 haneli
numara (en fazla 4 haneli).
Ekte baþlangýç deðerler için santral LCR tablosu verilmektedir. Bu tablo
isteðe göre yeni baþtan programlanabilir. Programlamak için 7447
programa giriþ kodu, ardýndan 9513 LCR program kodu girdikten sonra
sýrasý ile ilgili hafýza, yön numarasý ve çevrilecek numara tuþlanýp * ile
sonlandýrýlmalýdýr.
Örnek: 055 ile baþlayan numaralarý yeni bir yöne (operatöre)
yönlendirmek için 7447 9513 12 6 055 * tuþlamak yeterlidir. (Burada
hafýza 12 baþlangýçta 055 oraya kayýtlý olduðu için seçilmiþtir) Bu
örneðe göre 055 çevrildiðinde santral 6. yöne ait harici hatlardan çýkýþ
yapacaktýr.
Yeni yön tablosunu yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat edilmelidir.
- Yönü tayin edecek numara en fazla 4 haneli olabilir. Örneðin 0049 gibi.
- Yön bulmada, en az haneli ortak numaranýn yönü geçerlidir.
- Örneðin 0049 için 6. yönü, 004 için 7.yönü programlamýþsanýz, her iki
numara için geçerli yön 7 dir.
- Programlama sýrasýnda çevrilmesi mümkün, yönü tanýmlanmamýþ
numara eksik kalmamalýdýr.
Yeni yön tablosu oluþturduktan sonra her bir harici hattýn hangi yönlere
çýkacaðý 7447 846 h yyy.. * programý ile teker teker belirlenmelidir.
3.1 LCR programýnda alternatif yön özelliði
LCR programýn kullanýldýðý ve bütün hatlarýn dolu olduðu durumlarda,
aramanýn baþka bir route (yön)'den saðlanmasý istenebilir. (Örneðin
GSM aramasý yapýyorsanýz, bütün FCT'ler dolu, bu durumda Telekom
hatlarýnda GSM aramasýnýn yapýlmasýný istiyorsunuz.)
Özellik için aþaðýdaki program girilir;
7447 95 17 Alternatif route (yön) özelliði kullanýlmaz. (Baþlangýç)
7447 95 18 Alternatif route (yön) özelliði vardýr ve alternatif yön olarak
Yön2'de tanýmlanan hariciler kullanýlýr.
4. LCR tablosunun printere dökülmesi
7447 9514 Yön tablosunu yazýcýya dök
Ýstendiði takdirde LCR numara tablosu yazýcýya dökülebilir. Bunun için
- Ahizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
7447 programlama kodunu tuþlayýn.
- Ardýndan 9514 girdiðinizden 01-50 arasýndaki route tablosu çýktýsýný
printerden alabilirsiniz.
Hafýza
Yön
Numara
No
No
01
2
1
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02
2
2
03
2
3
04
2
4
05
2
5
06
2
6
07
2
7
08
2
8
09
2
9
10
3
053
11
4
054
12
5
055
13
6
050
14
7
00
15
8
01
16
8
020
17
8
03
18
8
04
19
8
06
20
8
07
21
8
08
22
8
09
23
8
022
24
8
023
------------50
5. LCR özelliðinin uzak mesafe eriþim hizmetleri uygulamasý
Genelde Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri (UMTH) veren operatörler bir
ulaþým numarasý ile aranýr. Operatör vereceði hizmete karþýlýk arayan
kiþi/kurumdan bir ücret talep eder ve hesaplarý takip etmek için
kendilerine bir PIN numarasý verir. (Veya PIN numarasý kontör kartlarý
üzerinde kazýnýp bulunan numaralardýr.)
Yukarýdaki ifadelerden anlaþýlacaðý gibi bu tip operatörler üzerinden
konuþma yapabilmek için önce genelde 11 haneli 0811 xxx xxxx
þeklinde bir eriþim numarasý, ardýndan genelde 10-15 haneli bir PIN
numarasý ve ardýndan arayacaðýnýz yerin numarasýný çevirmek gerekir.
30 rakamdan büyük böyle bir rakamlar zincirini her seferinde tuþlamak
oldukça zahmetlidir. Santral, LCR programý beraberinde, gerektiðinde
ulaþým numarasýný ve ardýndan PIN numarasýný otomatik arar ve
kullanýcý her zamanki standart aramasýyla ucuz yönden konuþma yapmýþ
olur.
5.1 Eriþim numarasýnýn ve PIN kodunun girilmesi:
Ulaþým numarasý ve pin kodu için en fazla 15 haneli numara
girebilirsiniz. Aþaðýdaki programlar sadece operatör telefonundan
girilebilir.
5.1.1 Pin kodunun girilmesi:
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2. yön PIN kodu
3. yön
4.yön
5. yön
6. yön
7.yön
8. yön
9. yön

operatör özel hafýza 01 e girilir.
operatör özel hafýza 02 e girilir.
operatör özel hafýza 03 e girilir.
operatör özel hafýza 04 e girilir.
operatör özel hafýza 05 e girilir.
operatör özel hafýza 06 e girilir.
operatör özel hafýza 07 e girilir.
operatör özel hafýza 08 e girilir.

78+yön özel hafýza numarasý+1+PIN numarasý*
PIN numarasý tanýmlanmasý operatörün özel hafýzasýna numara
girilmesi gibidir. Bu durumda operatör PIN numarasý girdiði özel
hafýzalarý kullanamaz ve PIN kodlarý saklýdýr.
- Ahizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 78 ardýndan operatörün LCR de verdiðiniz yön numarasýna göre hafýza
numarasýný tuþlayýn.
Örneðin arama yapacaðýnýz uzak eriþim operatör yönünü 6 tayin
etmiþseniz 7805 çevirin.
- Ardýndan 1 çevirin
- Ve ardýndan aranacak pin kodunu çevirin
- * veya çataltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn.
Not: 1. Ýstenirse PIN kod sonuna # de girilebilir.
Not: 2. Uzak Mesafe Eriþim Operatörleri uzaktan programlamayla
PIN numarasý girebilir.

Örneðin arama yapacaðýnýz uzak eriþim operatör yönünü 5 tayin
etmiþseniz 7814 çevirin
- Ardýndan 1 tuþlayýn.
- Ve ardýndan aranacak ulaþým numarasýný çevirin.
- * veya çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn.
ÖRNEK: Ulaþým numarasý 0811 222 33 33 ve yön 5 ise 781 4 1 0811 222
3333* tuþlayýn.
5.2 Bir yön için ulaþým numarasý ve pin kodunun aktif hale
getirilmesiÝ:
5.2.1 Bir yön için ulaþým numarasýnýn aktif hale getirilmesi:
Ulaþým no aktif
*ulaþým numarasý aktif deðil (boþ)
y: yön numarasý
- Ahizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 7447 çevirin ve programlama moduna girin.
- Ardýndan 9511, yön numarasý ve ardýndan 1 tuþlayýn.
- Artýk aramalarda ulaþým kodu devrededir. Örneðin 5. yöne ulaþým kodu
ile bu yönden çýkmak isterseniz 7447 9511 5 1 tuþlamanýz gerekir.
- Ýptali: Ahizeyi kaldýrýp 7447 9511 yön numarasý 0 tuþladýðýnýzda ulaþým
numarasý devre dýþýdýr. (Arama ulaþým kodu çevrilmeden yapýlýr.)
9511 y 1
9511 y 0

5.2.2 Pin kodunun aktif hale getirilmesi:
ÖRNEK: Pin kodu 222 333 4444 ve operatör yönü 5 ise 780 4 1 222 333
4444* tuþlayýn.
5.1.2 Operatör eriþim numarasýnýn girilmesi::
2. yön operatör eriþim numarasý ortak hafýza 11 e girilir.
3. yön operatör eriþim numarasý ortak hafýza 12 e girilir.
4.yön operatör eriþim numarasý ortak hafýza 13 e girilir.
5. yön operatör eriþim numarasý ortak hafýza 14 e girilir.
6. yön operatör eriþim numarasý ortak hafýza 15 e girilir.
7.yön operatör eriþim numarasý ortak hafýza 16 e girilir.
8. yön operatör eriþim numarasý ortak hafýza 17 e girilir.
9. yön operatör eriþim numarasý ortak hafýza 18 e girilir.
781 + yön ortak hafýza numarasý +1+ulaþým numarasý *
Bu numara seçilen operatöre verilen arama numarasýdýr ve genelde
0811xxx xxxx þeklindedir.
Eriþim numarasý santral hafýzasýnýn 12-18 numaralý hafýzalarýna girilir.
- Ahizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 78 ardýndan operatörün LCR de verdiðiniz yön numarasýna göre hafýza
numarasýný tuþlayýn.
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PIN kodu aktif
*PIN kodu aktif deðil (baþlangýç)
y: yön numarasý
- Ahizeyi kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.
- 7447 çevirin ve programlama moduna girin.
- Ardýndan 9512, yön numarasý ve ardýndan 1 tuþlayýn.
- Artýk bu yönden aramalarda PIN kodu devrededir.
- Ýptali: Ahizeyi kaldýrýp 7447 9512 yön numarasý 0 tuþladýðýnýzda PIN
kodu devre dýþýdýr. (Aramada PIN kodu çevrilmez.)
9512 y 1
9512 y 0

5.3 Örnek Bir Uzak Mesafe Eriþim Hizmeti Uygulanmasý:
Bir þirkette milletler arasý aramalarýn yeni bir operatör üstünden
yapýlacaðýný varsayalým. Bu operatöre ait ulaþým kodu 0811 1234567 ve
þirkete verilen PIN kodu 9876543210 olsun.
Santralýn 00 çevrildiðinde, ulaþým kodunu ve PIN numarasýný otomatik
aramasý istenmektedir. Diðer aramalarda ulaþým kodu ve PIN numarasý
çevrilmeyecektir.
10 numaralý (operatör) telefonundan yapýlacaklar;
- LCR programýný devreye alýn
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7447 9503
- Bu yönün hangi harici hatlarý kullanacaðý programlanýr.
Örneðin 2 harici hat hem þehir içi, þehirlerarasý ve hem de özel
operatörden milletlerarasý aramada kullanýlsýn.
Aþaðýdaki program girilir;
7447 846 1 278 *
846 2 278 *
- Uzak eriþim numarasýný girelim.
78161 0811 1234567 * çevrilir.
Devreye verelim,
7447 9511 71 tuþlanýr.
- PIN numarasýný girelim;
78061 9876543210 *
Devreye verelim
7447 9512 71
Bu þekilde, 00 aramaya yetkili her hangi bir abone 00 ile baþlayan bir
numara çevirdiðinde santral otomatik olarak ulaþým numarasýný, PIN
numarasýný çevirir kullanýcý standart aramasýný yapar.
5.4 Aranan numaranýn sonuna # ilave edilmesi
Bazý UMTH operatörleri aranan numaranýn sonuna # tuþunun ilave
ARAYAN
edilmesini istemektedir.
Bunun için aþaðýdaki program uygulanýr.
00902164203838
NUMARA
7447 9506
*Aranan numara sonuna # ilave edilmez. SIRA
TARÝH
15/01
13:36
(01)
9507
Aranan numara
sonuna
# ilave edilir. NUMARASI
5.5
Arama sýrasýnda digitlerin arasýna bekleme(Pause) ilave etme
SAAT
Ulaþým numarasý ve pin kodu girerken ilave edilecek her # digit
ARA ye karþýlýk gelir.
göndermeler arasýnda 1.5 sn'lik bekleme(pause)
ÖRNEK: PIN kodunun
sonunda
3
sn
(T1)
(T2)
(T3)
(T4) lik bir bekleme olmasýný
istiyorsanýz;
KTS300 Ekraný
7804 1 420 38 38 ##* tuþlayýnýz.
Uzak mesafe operatörü özelliðinin baþlangýç numara gönderme formatý
aþaðýdaki gibidir;
Ulaþým numarasý + 2sn bekleme + PIN no (varsa) + 2sn bekleme+
aranýlan numara.
Bekleme süreleri yukarýdaki þekilde # ilave edilerek arttýrýlabilir.

MT26 Santrallara Baðlanan
Özel Telefon Setleri KTS 300 ve KTS 500
MT26 santrallarýna özel telefon setleri olarak KTS 300 ve KTS 500
setler baðlanabilir. KTS 300 konsol kullaným kýlavuzu aþaðýda
verilmektedir.
KTS 500 kullaným kýlavuzu cihaz ile birlikte verilmektedir.

1.Genel
KTS-300 çok fonksiyonlu telefon, MT26 ve diðer tip
santrallar
takýlmak üzere geliþtirilmiþ, konsol olarak veya tek tuþla bir çok
özelliðin kullanýlabildiði bir santral telefonu olarak santrala
baðlanabilen bir cihazdýr. Cihaz operatör veya herhangi bir dahili
aboneye baðlanabilir. MT26 santrallarýna dahili abone sayýsý kadar
KTS-300 telefon baðlamak mümkündür.

2.KTS-300 telefonun parçalarý:
KTS-300 telefonun parçalarý aþaðýdadýr:
-KTS-300 telefon gövdesi
-Ahize
-Spiral kordonu
-Ýki ucu pluglu 5 metre baðlantý kablosu
-Opsiyonel: DSS-300 tek tuþla eriþim ve meþgul panolu modül.

3.KTS-300 telefonun kullanýma hazýrlanmasý:
-Telefonun spiral kordonunun bir ucunu ahizeye diðer ucunu telefon
gövdesinin alt kýsmýndaki ahize yuvasýna takýnýz.
-Zil seviye ayarýný yüksek (H) veya alçak (L) konuma ayarlayýnýz.
-Telefonunuz tone (DTMF) olarak çalýþabilir ve bu þekilde
ayarlanmýþtýr.
Bu adýmlardan sonra telefonunuzu santrala baðlayabilirsiniz.
LCD

HF LED
OTOCALL

MT26 SANTRALI ÇEVRE BÝRÝMLERÝ

T1

T2

T3

T4

MEMCALL

VM26 Sesli Yanýt Sistemi (Robot Operatör)
Santrala gelen harici hat çaðrýlarýnýn santral tarafýndan otomatik
cevaplandýrýlýp, operatörün yükünü azaltmak ve iþletmeye modern
çaðdaþ bir haberleþme yeteneði saðlamak için geliþtirilmiþtir.
Yapýlan çaðrý santral tarafýndan sesli bir mesajla karþýlanýr ve dahili
numarayý bilen kiþi operatöre gitmeden doðrudan istediði kiþiye
baðlanýr.

1
Ahize

2

3
PARK

OTOMEM

M1

4

5

6

7

8

9

*

0

#

CONF.
M2

HOOK-OFF

REDIAL

HOLD

53

Multitek

FLASH

HF

HOLD

GEREKLÝ DONANIM:

PARK S

HOOK-OFF

KTS 300
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Aþaðýdaki ekran görünür:

4.KTS-300 telefonun santrala baðlantýsý
a-)Tek bir KTS-300 telefonun konsol telefonu olarak kullanýlmasý:
Konsolla beraber gelen,iki ucu pluglu 5m uzunluðundaki konsol
kablosunun bir ucunu telefonun LINE giriþine diðer ucunu santralýn AT
KONSOL soketine takýnýz. Telefonunuz kullanýma hazýrdýr.
Santralla konsol arasýndaki mesafenin 5 metreden daha fazla olduðu
durumlarda firmadan daha uzun kablo istemeniz veya kendinizin konsol
kablosunu hazýrlamanýz gerekir. Baðlantý kablosu olarak uçlarýna 6P/6C
plug çakýlmýþ 6'lý rozet kablo(6xAWG26/7FLAT) kullanýlýr.
b-) Birden fazla KTS-300 telefonun baðlanmasý:
Santrala birden fazla KTS-300 telefonun baðlanacaðý durumlarda ek
KTS-300 telefon seti sayýsýnda KTS300 Baðlantý Kutusunu firmadan
talep etmeniz iþinizi kolaylaþtýrýr.

NUM. TUÞLAYINIZ
VER X.X
Konsolun baðlandýðý dahili numarayý tuþlayýnýz. Kulaklýkta meþgul sesi
duyarken ekranda aþaðýdaki mesaj çýkar.
OKAY
Eðer yukarýdaki mesajý göremezseniz, yanlýþ numara çevirmiþ veya
cihazý yanlýþ kabloya baðlamýþ olabilirsiniz.
Telefonu kapatýp açarsanýz, ekranda ÇEVÝRÝNÝZ vs gibi bilgiler
çýkmaya, tarih saat ve meþgul panosu bilgileri görünmeye baþlanýr
Not: Ýlk ekranda çýkan VER X.X bilgisi cihazýnýzýn yazýlým versiyonunu
vermekte olup, üretim sýrasýnda önemlidir.

5.Telefon LCD Ekraný
Durum/Mesaj satýrý
Tarih/ Saat ve tarih satýrý
Ýlk on abone ve ilk 3 harici meþgul panosu
2. KTS 300

Ýkinci on abone ve sonraki 3 harici meþgul panosu

1. KTS 300
2. KTS 300 telefonun
baðlanacaðý abonenin
ab konuþma kablosu

Santralden gelen
konsol köken kablosu

KTS-300 Baðlantý Kutusu
(iki KTS-300 telefonu birbirine kolay baðlamakta kullanýlýr)
KTS-300 telefonlar arasý baðlantý için 6'lý tercihen rozet kablo kullanýlýr.
Kablo uygun uzunlukta kesildikten sonra iki ucuna 6'lý pluglar çakýlýr ve
ilgili jaklara takýlýr.
Çoklu baðlantý kutusuna giren ve çýkan kablolar birebir ayný sýrada
olmalýdýr.
KTS-300 telefonlarýn santrala tanýtýlmasý:
Baþlangýçta sadece operatör konsol telefonu (0 numara) santrala
tanýtýlmýþtýr. Santrala birden fazla KTS-300 telefonu baðlandýðýnda bu
telefonlarýn hangi dahili numaraya baðlandýðýnýn tanýtýlmasý gerekir.
Tanýtýlma iþlemi yapýlmamýþsa konsol ekranýnda o dahili aboneyle ilgili
mesajlar çýkmaz.
(Ayný konsol numaralarý tanýtýlmýþsa iki ekranda da ayný mesajlar çýkar.)
Yapýlacak Ýþlemler:
- KTS-300 telefonunun baðlantý kutusuna data hattýný ve dahili konuþma
uçlarýný baðlayýnýz. KTS-300 telefonun baðlantý jakýný takýnýz.
- Telefonu açýnýz (veya HF butonuna basýnýz).
Konsolun sol sütunun ilk ve son butonlarý olan OTOCALL ve HOLD
tuþlarýna ayný anda basýnýz.
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1 ARIYOR
15:14
02. 12. 2004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T1 T2 T3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T4 T5 T6

Telefonda her biri 16 adet 7X5 dot matriks karakterli , 4 satýrlý LCD ekran
kullanýlýr.
1.Satýr: Çaðrýnýn durumunu (1 ARIYOR gibi) , mesajlarý (GECE
SERVISI ,TAKIP ET gibi)
bazý özelliklerin devrede
olduðunu(otomatik arama gibi) gösterir.
2.Satýr: Saat ve tarihin gösterildiði satýrdýr.
3.Satýr: Ýlk 6 abonenin meþguliyetini (0,1,2,3,4,5,6,) ve iki harici hattýn
meþguliyeti (T1,T2) ilgili alan karartýlarak gösterilir.(Örneðin MT26
santralda (2 no için sadece 2 gösterilir).
4.Satýr: Ýkinci on abonenin meþguliyetini (Star2 santralda)
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) ve ikinci üç harici hattýn meþguliyeti (T4,T5,T6)
ilgili alan karartýlarak gösterilir.(Örneðin 22 numara için sadece 2
gösterilir).
5.1 Arayan Numara Bilgisinin Görülmesi:
Santrala arayan numaralarý görmek için CID01 modülü takýlýr ve eðer
Telekom bulunulan bölgede bu hizmeti desteklerse arayan numaralarý
KTS300 telefon ekranýnda görmek mümkündür.
5.1.1 Arayan Numarayý Görme Özelliðinin Çalýþmasý
Santral harici hattýndan bir çaðrý geldiðinde santral Telekom tarafýndan
gönderilen arayan numara bilgilerini alýr ve bunlarý KTS 300 telefon
ekranýnda gösterir.
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-Çaðrý cevaplanýp,telefon kapatýlýncaya kadar numara ekranda kalýr.
-Çaðrý baþka bir KTS 300 telefonuna aktarýldýðýnda arayan numara
bilgisi diðer telefon ekranýna çýkar.
-Çaðrý cevaplanmazsa arayan numara bilgisi yeni bir çaðrý gelinceye
kadar ekranda kalýr.
-Gelen çaðrý gizli bir numaraysa ekranda GÝZLÝ NUMARA ,bu
hizmetin verilemediði bir yerden aranýyorsa KAPSAM DIÞI bilgileri
ekranda görünür.
MT26 santrallarý 99 , STAR2 santrallarý 50 ,STAR1 santrallarý 99 son
arayan numarayý santral hafýzasýnda saklar.
5.1.2 Arayan Numaralarýn Ýncelenmesi ve Geri Aranmasý
KTS 300 ekranlý telefona sahip aboneler arayan numaralarý ekranda
görebilir ve bunlarý tek tuþla geri arayabilir. Telefonu açýp 7444 kodu
tuþlandýðýnda son arayan numara bilgisi ekrana gelir.

TARÝH

00902164203838
15/01 13:36 (01)

ARAYAN
NUMARA
SIRA
NUMARASI

SAAT

ARA
(T1)

(T2)
(T3)
(T4)
KTS300 Ekraný

Yukarý ve aþaðý (T2,T3) tuþlarýyla arayan numaralar sýra numarasýna
göre incelenir. (Not: Baþlangýçta hafýzada kayýtlý numara olmadýðýndan
arayan numara ekraný boþ görünebilir.)Telefon kapatýldýðýnda arayan
numara ekraný kaybolur.
Telefon açýk ve ekranda numara varken ARA (T4) tuþuna basýldýðýnda
santral o numarayý arar ve konuþursunuz. Telefonu kapattýðýnýzda arayan
numara ekraný kaybolur.

6.Telefon Tuþlarýnýn Görevleri
Telefon tuþlarý kullanýcýnýn bir çok fonksiyonu kolay ve hýzlý bir þekilde
yerine getirmesi için hazýrlanmýþtýr. Bu þekilde kullanýcý , her an
kullanýlan özelliklerin kodlarýný hatýrlamadan sadece tuþa basarak bu
özellikleri kullanabilecektir.
Doðrudan görev yapacak tuþlara ahizeyi kaldýrmadan veya HF butonuna
basmadan dokunabilir ve iþlevini yaptýrabilirsiniz. Tuþa bastýðýnýzda
telefon otomatik olarak HF konumuna geçer. Telefonun kapanacaðý
durumlarda (örneðin ekranda KAPATINIZ,HATTI ALDILAR gibi
mesajlar çýktýðýnda) eðer ahize elinizde deðilse (HF konumunda) telefon
3 saniye içinde kendisi otomatik kapanýr.
T1,T2,T3,T4 tuþlarý
Baþlangýç kullanýmý: T1,T2,T3,T4 tuþlarý baþlangýçta 1.,2.,3.,4. harici
hatta tek dokunuþla ulaþmayý saðlar. Bir harici hatla görüþürken,T1-T4
tuþlarýndan birisine basýlýrsa konuþmakta olan harici hat çözülür yerine
tuþu basýlan harici hat baðlanýr.
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Ayný þekilde bir harici hatla konuþurken dahili numara arama tuþlarý M1M2 'e basarsanýz,harici çaðrý otomatik bekletmeye geçer ve dahili
numara aranýr. Telefonu kapatýrsanýz çaðrý aktarýlmýþ olur veya dahili
telefon çalarken baþka bir dahili hat butonuna basarsýnýz, harici çaðrý
aktarýlýr, yeni dahili hattýn telefonu çalmaya baþlar.
Programlayarak kullaným:
a) T1-T4 tuþlarý programlanarak (Tuþlarýn Programlanmasý kýsmýna
bakýnýz)harici hat yerine harici hat grubuna çýkmasý saðlanabilir.
Örneðin T3 tuþu programlanarak 9 harici hat çýkýþ kodu
gibi,basýldýðýnda grup içindeki boþ bir harici hatta çýkmasý saðlanabilir.
Bu þekilde hat gruplarýna çýkýþ kodu hatýrlanmadan tek tuþla ulaþým
saðlanmýþ olur.
Örneðin T1 tuþu ile Telekom hatlarýna, T2 ile özel hatlara,T3 ile Turkcell
FCT hatlarýna, T4 ile Telsim FCT hatlarýna çýkýþ saðlanabilir.
b) T1-T4 tuþlarý programlanarak istenen baþka harici hatta tek tuþla
ulaþma özelliði
saðlanabilir. Örneðin programlayarak T1 tuþunun 6. harici hatta bir
dokunuþta çýkmasý programlanabilir. (Tuþlarýn programlanmasý kýsmýna
bakýnýz).
OTO CALL
Aradýðýnýz bir harici numara meþgul veya düþmediyse bu tuþa basarak
santralýn size bu numarayý otomatik bulmasýný saðlarsýnýz. Eðer ahize
elinizde deðilse ekranda BAGLANACAK gördükten 3 saniye sonra
telefon otomatik kapanacaktýr. Arama sýrasýnda ekranda flaþ eden ok
iþaretleri (
) aramanýn devam ettiðini gösterir. Baðlantý olduðunda
ziliniz çalacaktýr.
MEM CALL
Ortak veya özel hafýzada kayýtlý bir numarayý aramak isterseniz MEM
CALL ardýndan hafýza numarasýný tuþlayýnýz.
OTO MEM
Ortak veya özel hafýzada kayýtlý bir numarayý santralýn otomatik size
baðlanmasýný istiyorsanýz, ahizeyi kaldýrmadan OTO MEM ve
ardýndan hafýza numarasýný tuþlayýnýz. Ekranda BAÐLANACAK
yazýsý çýkacak ve eðer ahize elinizde deðilse telefon otomatik
kapanacaktýr. Arama sýrasýnda ekranda flash eden ok iþaretleri (
)
aramanýn devam ettiðini gösterir. Baðlantý olduðunda ziliniz çalacaktýr.
M1,M2 tuþlarý
Baþlangýç kullanýmý:
Baþlangýçta M1-M4 tuþlarý aþaðýdaki dahili numaralarý arar:
Tuþ
M T 2 6
S T A R 2
M1
1 nolu dahili abone
11 nolu dahili abone
M2
2 nolu dahili abone
12 nolu dahili abone
Ahizeyi kaldýrmadan tuþa basarsanýz, ilgili dahili abone
aranýr,konuþulur ve otomatik kapatýlýr.
Programlayarak kullaným:
a) M1-M2 tuþlarýný baþka dahili aboneleri aramaya programlama:
Ýstenirse programlanarak M1-M2 tuþlarýna basarak istenen dahili
aboneye ulaþma saðlanabilir.(Tuþlarýn programlanmasý kýsmýna
bakýnýz.)
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b) M1-M2 tuþlarýný istenen hafýza gözlerini aramaya programlama:
M1-M2 tuþlarý programlanarak santral hafýzasýnda kayýtlý özel ve ortak
hafýza numaralarýný tek tuþla arama saðlanabilir.
Örneðin M1 tuþu hafýza 56 numaraya programlanmýþsa,bu tuþa
basýldýðýnda santralýn 56.hafýzasýndaki kayýtlý numara aranýr ve
konuþulur.
HOLD TUÞU
Bir dahili veya harici konuþma sýrasýnda HOLD tuþuna basarsanýz o
konuþmayý bekletmeye almýþ olursunuz. Tekrar basarsanýz konuþmaya
geri dönersiniz. Konuþmanýzý bir dahili aboneye aktarmak için HOLD
tuþuna basýp dahili numarayý tuþlayýn. Telefonunuzu kapatýr veya
HOOK-OFF tuþuna basarsanýz konuþmanýzý aktarmýþ olursunuz.
HOOK-OFF TUÞU
Aramanýzýn herhangi bir durumunda HOOK-OFF tuþuna basarsanýz
telefonunuzu kapatýp açmýþ gibi yeniden çevir sesi alýrsýnýz. HOOKOFF tuþu hýzlý bir þekilde çaðrýlara hizmet etmekte faydalýdýr. Örneðin
bir konuþmayý dahili bir aboneye aktarýp gelen ikinci bir çaðrýya cevap
vermek isterseniz, konuþmanýzý HOLD tuþu ile bekletmeye alýp dahili
numara çevirip HOOK-OFF tuþuna basýn (çevir sesi alýrsýnýz) ve 6
tuþlayýn.
PARK
Harici hatla görüþme sýrasýnda PARK tuþuna basarsanýz, hattýnýz
otomatik bekletmeye geçer ve telefonunuz serbest kalýr
Bu durumda örneðin 6 (PICK-UP) tuþlarsanýz gelen ikinci harici çaðrýyý
yakalarsýnýz.
PARK S
Park ettiðiniz çaðrýlarý geri almada kullanýlýr. Bu tuþa bastýðýnýzda park
edilen harici hatlar arka arkaya geri alýnýr.
CONF
Dahili veya harici abonelerle konferans yapmak isterseniz bu tuþ
kullanýlýr.
Dahili veya harici hat ile görüþüyorsanýz,baþka bir dahili veya harici
telefonu konferansa dahil etmek isterseniz , CONF tuþuna basýn
ardýndan dahili veya harici numarayý arayýn ,konuþun ve tekrar CONF
tuþlayýn. Konferansa girersiniz.
FLASH
Bazý durumlarda FLASH tuþu
konuþmayý bekletmeye almada
kullanýlýr.
(Not:Bu özelliði kullanmak için telefonun baðlandýðý aboneye santral
tarafýndan FLASH kullanabilir özelliði verilmelidir.Program 83
aa4).Aboneye FLASH kullanabilir özelliði verilmemiþse FLASH
butonuna basarak görüþmeyi sonlandýrmak veya tekrar çevir sesi almak
mümkündür.
REDIAL
Aradýðýnýz son harici numarayý tekrar aramak isterseniz,sadece
REDIAL tuþuna basmanýz yeterlidir.
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HF (Hand free - Eller serbest)
Ahizeyi elinize almadan telefonunuzu HF tuþuna basarak
kullanabilirsiniz. Çeþitli fonksiyon tuþlarýna basýldýðýnda cihaz otomatik
olarak HF özelliðini açar ve istenen iþlemleri gerçekleþtirir.
WARN (1 tuþu)
Aradýðýnýz dahili abone meþgulse ,meþgul tonunu duyarken WARN(1)
bir tuþuna basarak meþgul abonenin kulaðýna kýsa ikaz tonu
gönderebilirsiniz.
PICK UP (6 tuþu)
Harici gelen bir çaðrýyý PICK UP (6) tuþuna basarak alabilirsiniz.(Bu
özelliði kullanmak için ahizenin kaldýrýlmýþ veya HF tuþuna basýlmýþ
olmalýdýr).
HOLD (* tuþu)
Konuþmanýzý HOLD (*) tuþuna basarak bekletmeye alabilirsiniz.
HOOK-OFF (# tuþu)
Telefonunuz açýkken bu tuþu tuþlayarak çatal altýný kapatmadan tekrar
çevir sesini alýrsýnýz.

7. T1-T4 ve M1-M2 Tuþlarýnýn Programlanmasý
Programlama tuþ bilgileri :
Telefon herhangi bir durumdayken PARK ve CONF tuþlarýna ayný anda
bir saniyeden uzun basmak telefonu PROGRAMLAMA moduna sokar
ve aþaðýdaki ekran çýkar.
TUS PROGRAMLAMA
FABRÝKA AYARLARI
TUR
ENG
FRA
ESC
ENTR
(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

Programlama modunun bütün sayfalarýnda en alt satýr ayný olup, yukarý
ok programlanacak bir yukarý satýra geçer (T1 tuþuna basýlýr), aþaðý ok
programlanacak bir aþaðý satýra veya yandaki alana geçer (T2 tuþuna
basýlýr).
ESC bir önceki sayfaya geçer (T3 tuþuna basýlýr)
ENTR programlanacak bir sonraki sayfaya geçirir ve girilen kodu
geçerli konuma sokar (T4 tuþuna basarak).
Programlanacak satýr veya data ekranda yanýp söner(örneklerde yanýp
sönen satýr bold olarak gösterilmiþtir).
Program modundan çýkmak için birinci sayfaya kadar ESC,...ESC
yapmak veya telefonu herhangi bir konumda kapatmak yeterlidir.
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a) FABRÝKA AYARLARI' na programlama:
PARK ve CONF tuþlarýna ayný anda basýnca ana sayfa çýkar.T2 tuþu ile
FABRÝKA AYARLARI üstüne gelinir. ENTR (T4 tuþu) basýlýrsa
telefon kapanýr ve telefon tuþlarý fabrika baþlangýç deðerlerine geri
döner.
b) DÝL SEÇME
PARK ve CONF tuþlarýna ayný anda basýnca ana sayfa çýkar.T2 tuþu ile
DÝL üstüne gelinir. T4 tuþlanýr.
Ekrana;
TR
EN
FR
CS/HR
(Türkçe) (Ýngilizce) (Fransýzca)
(Sýrpça)
Çýkar. T2 ile ilgili dil seçilir ve T4 yapýlýr.
c) TUÞ PROGRAMLAMA
TUS PROGRAMLAMA satýrý yanýp sönerken ENTR (T4) tuþlayýn.
Baþlangýçta T1 yanýp sönmeye baþlar. Yukarý ve aþaðý tuþlarý (T1,T2) ile
programlanacak tuþ isminin üstüne gelip ENTR yapýnýz.
T1

T2

T3

T4

M1

M2

M3

M4

ESC

ENTR

(T1)

(T2)

(T3)

(T4)

Ekran T1-T4 ve M1- M4 telefon üstündeki, fonksiyonlarý
programlanacak tuþlarý göstermektedir.
Yukarý ve aþaðý ok tuþlarý ile programlanacak tuþ isminin üstüne geliniz
ve ENTR yapýnýz.

Tx HAT NO yanýp sönerken ENTR tuþuna basarsanýz,aþaðýdaki ekran
çýkar.
HAT NO GÝR
(ÞÝMDÝKÝ) (GÝRÝLECEK HAT NO)
HAT NO
--- --ESC
(T1)

ESC

(T4)

1.b. Tx GRUP NO programlanmasý:
Ýlgili Tx tuþunun hangi harici hat grubuna çýkacaðýnýn
programlanmasýdýr. Harici hat grup numaralarý 1,2,3,...9 þeklinde harici
hatlarýn oluþturduðu gruplara verilen addýr. Ana ekranda T2 aþaðý tuþuyla
Tx GRUP NO satýrýna gelir ve ENTR tuþlarsýnýz aþaðýdaki ekran çýkar.
GRUP NO GÝR
(ÞÝMDÝKÝ)
(YENÝ GRUP NO)
GRUP NO
--- --ESC
(T1)

HAT NO
GRUP NO

(T3)

Tuþa ait harici hat numarasý 01,02,03,....,10.. þeklinde tuþ takýmý
tuþlanarak girilir.(Santraldaki en fazla olabilecek harici hat sayýsýna
dikkat ediniz.)Girilecek hat numarasý alaný yanýp söner.
Numarayý girdikten sonra ENTR yaparsanýz,o tuþun çýkacaðý harici hattý
tayin etmiþ olursunuz.
ENTR yapmadan önce ESC yaparsanýz data deðiþtirmeden bir önceki
sayfaya geçersiniz.
Yanlýþ data girip ENTR yaparsanýz cihaz iþlem yapmaz bekler. Doðru
data girip ENTR yaparsanýz cihaz iþlemi kabul edip bir sonraki sayfaya
geçer.

1. T1-T4 tuþlarýnýn programlanmasý:
T1-T4 alanlarýndan birisi üstüne gelir ENTR yaptýðýnýzda aþaðýdaki
ekran görünür.
Tx
Tx

(T2)

ENTR

(T2)

ENTR
(T3)

(T4)

Soldaki rakkam Tx tuþunun varsa þu andaki grup numarasýný gösterir.
Yeni grup numarasý tuþ takýmý kullanýlarak girilir ve ENTR yapýlýr.
ENTR

(Tx: T1-T4)

2. M1-M2 tuþlarýnýn programlanmasý:
Tuþ programlama sayfasýnda M1-M2 alanlarýndan birisi üstüne gelir
ENTR yaptýðýnýzda aþaðýdaki ekran çýkar.

1.a. Tx HAT NO programlanmasý:
Ýlgili T1-T4 tuþunun hangi harici hatta çýkacaðýnýn programlanmasýdýr.
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Mx
Mx

Mx tuþunun varsa þimdiki hafýza numarasý solda ,yeni girilecek hafýza
numara alaný saðda yanýp söner. Yeni hafýza numarasý tuþ takýmý
kullanýlarak girilir ve ENTR yapýlýr.

DAHÝLÝ NO GÝR
HAFIZA NO GÝR
ESC

ENTR

(T1) (T2)
(T3)
(T4)
(Mx: M1-M4 arasý tuþ)
2.a. Mx DAHÝLÝ NO GÝR programlanmasý:
Ýlgili M1-M2 tuþunun hangi dahili aboneyi arayacaðýnýn
programlanmasýdýr.
Mx DAHÝLÝ NO GÝR yanýp sönerken ENTR yaparsanýz aþaðýdaki
ekran çýkar.

Programlanmanýn herhangi bir anýnda telefonunuzu kapayarak
veya ESC yaparak programlamayý sonlandýrabilirsiniz . O ana
kadar tuþlayýp ENTR yaptýðýnýz bütün deðiþiklikler kaydedilmiþtir.
8.KTS-300 Ekranýndaki Ýkonlar
Kullanýlan özelliklere baðlý olarak LCD ekranda bazý mesajlar ve
ikonlar gösterilr.Mesajlar kendi baþlarýna açýklayýcýdýr.(Örneðin GECE
SERVÝSÝ ,BENÝ TAKÝP ET vs).Bunlarýn dýþýnda kullanýlan iki ikon
vardýr:
Otomatik arama yapýldýðýný gösterir

DAHÝLÝ NO GÝR
(ÞÝMDÝKÝ ) ( YENÝ DAHÝLÝ NO )
DAHÝLÝ NO
--- --ESC
(T1)

(T2)

(T3)

Beni rahatsýz etme özelliðini gösterir.

ENTR
(T4)

Mx tuþunun varsa þu anki dahili numarasý ekranýn solunda görülür. Yeni
olacak dahili numara tuþ takýmý kullanýlarak tuþlanýr ve ardýndan ENTR
yapýlýr. Yanlýþ data girip ENTR yaparsanýz cihaz iþlem yapmaz bekler.
Doðru data girip ENTR yaparsanýz cihaz iþlemi kabul edip bir sonraki
sayfaya geçer.
2.b. Mx HAFIZA NO GÝR programlanmasý:
Ýlgili M1-M2 tuþunun basýldýðýnda santral hafýzasýndaki hangi numarayý
doðrudan arayacaðýnýn programlanmasýdýr.(Santral hafýzasýnýn 01-09
özel 10- 99 ortak olduðu hatýrlatýlýr.)
Mx HAFIZA NO GÝR yanýp sönerken ENTR tuþlarsanýz aþaðýdaki
ekran çýkar.
HAFIZA NO GÝR
(ÞÝMDÝKÝ) (YENÝ HAFIZA NO )
HAFIZA
--- --NO
ESC
(T1)
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(T2)

(T3)

ENTR
(T4)
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PROGRAMLAMA KODLARI:
SANTRALIN PROGRAMLANMASI
- Santralýn 0 numaralý telefondan programlanmasý:
0 numaralý telefondan dahili çevir sesini aldýktan sonra 7447
programlama kodu ve ardýndan programlamak istediðiniz özelliðe ait
kodlarý girmelisiniz.
- Santralýn uzaktan programlanmasý:
Santral ile baðlantý kurulur ve konuþma sýrasýnda 341 * ÞÝFRE tuþlanýr.
Santral programa geçer ve istenilen özelliðe ait kodlar tuþlanýr.
Herbir doðru girilen kodlamadan sonra onay tonu olarak geri zil tonu
verilir. Meþgul sesi girilen kodun yanlýþ olduðunu ifade eder.
-Operatör programlama yetkisinin taþýnmasý:
Operatör terminalinin programlama yetkisi istenirse baþka bir aboneye
taþýnabilir. (Program 81 aa 9 ile yetki baþka bir aboneye verilir.)
PROGRAMIN KÝLÝTLENMESÝ
Ýstenmeyen kiþilerce programýn deðiþtirilmesini önlemek amacýyla 0
nolu telefondan 7521 XYZT* tuþlayarak (XYZT 1-4 rakkamlý herhangi
bir numara) programa girilmesi önlenebilir. Programa girebilmek için
ayný kodlar tekrar tuþlanmalýdýr.
KISALTMALAR:
aa, bb: 1 ardýndan dahili numara (örneðin 3 numaralý dahili abone için
13, 0 için 10 tuþlamanýz gerekir)
Not: Programlama için abone numarasýnýn önüne 1 rakkamýný ilave
ediniz.
H: Harici hat (1-2)
F: */ Flash / çatalaltý
Yazýlarýn yanýnda görülen * iþareti fabrika çýkýþýný verir.
ABONE YETKÝLERÝ:
80aa0 Sadece aranabilir ve operatörü (hot line) arayabilir abone
80aa1 Sadece dahili arayabilir abone
80aa2 Þehir-içi arayabilir abone
80aa3 Þehirler-arasý arayabilir abone
80aa4 *Milletler-arasý arayabilir abone
80aa5 Sadece ortak hafýzadan arayabilir abone
80aa6 Sadece ortak hafýzadan ve þehir içi arayabilir abone
80aa7 HOT LINE Ortak hafýzanýn 99 gözündeki harici numarayý
direkt arayabilir abone (þehirler/milletlerarasý arayabilir)
(veya telefonu açar açmaz dýþ hattý alýr)
80aa8 Þehir içi ve 021 ile baþlayan kodlarý arayabilir abone
(Ýstanbul için).
80aa9 Gece veya gündüz ortak hafýzanýn sadece 90-99 gözlerini
arayabilir abone (Bekçi abonesi).
82aa9 Ortak hafýzadan ve Ýstanbul içi arayabilir abone.
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ARAYA GÝRME YETKÝSÝNÝN VERÝLMESÝ (KOD 81):
81aa0 *
Araya girme yetkisiz
81aa1
Yarý yetkili
81aa2
Tam yetkili (baþlangýçta sadece operatör tam yetkilidir)
MÜZÝK DÝNLEMELÝ ABONE (KOD 81)
81aa5 *
Normal abone
81aa6
Müzik dinlemeli abone
KONFERANS YETKÝSÝNÝN VERÝLMESÝ (KOD 82):
82aa0
Yetkisiz
82aa1 *
Yetkili
ÇEVÝR SESÝ OLMAYAN ABONE (KOD 82)
82aa2 *
Çevir sesi var
82aa3
Çevir sesi yok
GECE SERVÝSÝNDE ARAMA YETKÝSÝNÝN VERÝLMESÝ
(KOD 83):
83aa0
Gece aramaya yetkili. (Gündüz yetkisinin aynýsý, gündüz
yetkisizse gece sadece þehir içi arar)
83aa1 *
Gece aramaya yetkisiz.
*,#,A,B,C,D TUÞLARINI KULLANABÝLÝR TELEFON (KOD 83)
83aa2
*,#,A,B,C,D tuþlarýný kullanabilir (fabrika çýkýþý)
83aa3
*,#,A,B,C,D tuþlarýný kullanamaz.
ÇATALALTI SÜRESÝNÝN PROGRAMLANMASI (KOD 83)
83aa4
Çatalaltý süresi 600 ms.
83aa5 *
Çatalaltý süresi 80 ms.
HARÝCÝ HATLARI SERVÝS DIÞI BIRAKMA (KOD 846):
846H0 *
Serviste
846H1
Servis dýþý
ABONEYE HARÝCÝ HAT GRUPLARINA ULAÞMA
YETKÝSÝ VERÝLMESÝ:
85aa10
Hiçbir gruba çýkamaz.
85aa11 *
1. ve 2. hatta çýkabilir (9 tuþlayarak)
85aa12
1. harici hatta çýkabilir. (81 veya*çevirerek çýkýlýr.)
85aa13
2. harici hatta çýkabilir. (82 veya#çevirerek çýkýlýr.)
PBX ÖZELLÝÐÝ-ABONE GRUPLARININ TAHSÝSÝ (KOD 86):
Gelen harici ve dahili çaðrýlarýn telefonunuz meþgulse diðer bir telefona
geçmesini isterseniz aþaðýdaki programý girin;
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Hem Dahili Hem Harici Gelen Çaðrýlar Ýçin:
01aabb....*
8602aabb....*
8603aabb....*
8604aabb....*

1. PBX grubu (aa, bb.. dahili numaralar en fazla 5 adet)
2. PBX grubu (aa, bb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
3. PBX grubu (aa, bb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
4. PBX grubu (aa, bb.. .dahili numaralar en fazla 5 adet)

Sadece Gelen Harici Çaðrýlar Ýçin:
8621aabb....*
8622aabb....*
8623aabb....*
8624aabb....*

1. PBX grubu (aaa, bbb.. dahili numaralar en fazla 5adet)
2. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
3. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
4. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)

Þef Sekreter Grubu Yapýlmasý:
8611aabb.... *
8612aabb.... *
8613aabb.... *
8614aabb.... *

1. PBX grubu (aaa, bbb.. dahili numaralar en fazla 5 adet)
2. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
3. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)
4. PBX grubu (aaa, bbb... dahili numaralar en fazla 5 adet)

Ýptali: Bir abone grubunu iptal etmek isterseniz yukarýdaki kodlarý
girdikten sonra abone numarasý girmeden * tuþlayýn.
Örneðin: 1. grubu iptal etmek isterseniz 8601 * tuþlayýn.
Pbx Abonelerin Zil Çalma Süresi:
887 1 4 Saniye
887 2 8 Saniye (baþlangýç)
887 3 - 8877'ye kadar her kod süreyi 4 saniye uzatýr.
SANTRALA TARÝH BÝLGÝSÝNÝN GÝRÝLMESÝ (KOD 87):
87ggmmyy gg Gün (01-31) mm Ay (01-12) yy Yýl (04-09)
SANTRALA ZAMAN BÝLGÝSÝNÝN GÝRÝLMESÝ (KOD 88):
88ssdd ss Saat (00-24) dd Dakika (00-59)
DAHÝLÝ CID BÝLGÝSÝNÝN DEVREYE VERÝLMESÝ
8881 Devreye alma ve iptali
YAZICI ÝLE ÝLGÝLÝ PROGRAMLAR (kod 89):
890 son yapýlan 10 görüþmeyi döker.
891 Mini printere kâðýt besler.
892 Son yapýlan 60 adet harici görüþmeyi yazar.
893 Her bir harici hatta ait kontör empülüs yekünleri dökülür.
894 20 saniyeden uzun bütün harici görüþmeler yazýlýr. (fabrika çýkýþý)
895 Sadece kontör darbesi gelen harici görüþmeler yazýlýr.
896 Sadece milletler arasý görüþmeleri döker.
897 Sadece þehirler/milletlerarasý görüþmeleri döker.
898 Mesajlar arasý boþluk býrakmaz.
899 Mesajlar arasý boþluk býrakýr.
81aa3 Görüþmeleri yazýlýr abone.
81aa4 Görüþmeleri yazýlmaz abone.
964/965 seri yazýcý (PC) / mini yazýcý kullanýlýr.
HARÝCÝ BENÝ TAKÝP ET ÖZELLÝÐÝNÝN GÝDERÝLMESÝ(kod 90):
90Hgn.... * H Giren harici hat numarasý (1-2)
g Çýkan harici hat numarasý (1)
n...Gideceði yerin numarasý (en fazla 11 rakkam) ve
ardýndan*
"HARÝCÝ BENÝ TAKÝP ET" ÖZELLÝÐÝNÝN ÝPTALÝ
VE YENÝDEN GÝRÝLMESÝ (KOD 91);
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911
912

Santralýn harici beni takip et özelliðini iptal eder.
Harici beni takip et daha önceki bilgilerle devreye verilir.

HARÝCÝ HATLARIN HERHANGÝ BÝR ABONEYE
YÖNLENDÝRÝLMESÝ (KOD 92):
92Haa girilir. (Ýptali için 92H10 giriniz)
HARÝCÝ HATLARIN DP VEYA DTMF OLMASININ
PROGRAMLANMASI (KOD 93):
93H0 *Harici hat DTMF (hem DTMF ve hem de DP çalýþýr)
93H1 Harici hat DP (DTMF rakkamlar DP ye çevrilir)
93H2 * Harici hat DISA özellikli deðil.
93H3 Harici hat DISA özellikli
GENEL GECE SERVÝSÝ (KOD 96):
960 * Sistem normal serviste.
961
Sistem genel gece servisinde.
BEKLETMEDE ENTEGRE MÜZÝÐÝN PROGRAMLANMASI
962 * Müzik devrede
963
Müzik devre dýþý
SERÝ YAZICI (veya PC) KULLANIMI PROGRAMLANMASI
964 Seri yazýcý (PC) kullanýlýr. (DTR devrede olup bilgiler
beklemeden gönderilir)
965 * Mini yazýcý kullanýlýr (DTR kullanýlmaz ve bilgiler mini
yazýcýya yavaþ gönderilir.)
GENEL GECE SERVÝSÝ ABONELERÝNÝN TANIMLANMASI
(97):
97aa...* girilir. (Ýptali için 9710* giriniz) (aa en fazla 4 adet)
HARÝCÝ GELEN ÇAÐRILAR BÝR ÇOK ABONEYÝ ÇALDIRIR
974 H aa bb...*(aa en fazla 3 adet)
93 H 9 yukarýdaki programý aktive eder (veya iptali için ayný kod)
KONUÞMA KONTÖR ÜCRETÝNÝN GÝRÝLMESÝ (KOD 98):
98 XXXXXX XXXXXX 6 haneli konuþma kontör deðeri.
KONUÞMA SÜRESÝNÝN PROGRAMLANMASI
(ÇIKAN VE GELEN ARAMA ÝÇÝN)
99aa0 *Abone sýnýrsýz süreli konuþabilir (Baþlangýç deðeri).
99aa1 Abone 3 dakika konuþabilir.
99aa2 Abone 5 dakika konuþabilir.
99aa3 Abone 2 dakika konuþabilir.
99aa4 Giren aramalar sýnýrlý konuþmalýdýr
99aa5 Giren aramalar sýnýrsýz konuþmalýdýr.
ELEKTRONÝK RESET (WORM START) (KOD 952):
952
DAHÝLÝ ve HARÝCÝ ZÝL ÇALMA ÞEKLÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
(KOD953)
953
Harici ve dahili zil çalma þekli deðiþir.
BENÝ ÝZLE GÝRMÝÞ ABONELERÝN ÝPTALÝ PROGRAMI:
954
Santraldaki bütün beni izle abonelerini siler.
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ÞÝFRE GÝRMÝÞ ABONELERÝN ÞÝFRELERÝNÝN
ÝPTALÝ PROGRAMI (KOD 955):
955
* VE # ÝÞLEVÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
966 * bekletmede, # kesmede (baþlangýç)
967 # bekletmede, * kesmede kullanýlýr.
BÝR ÜST SANTRALI BEKLETMEYE ALMA (KOD 956):
956
DTMF telefonlarda # tuþu harici hatta çatalaltý (flash) gönderir.
(Ýptali için 956 giriniz)
ÖZEL RÖLE ÇEKME ZAMANI
957 * 1 sn süreyle çeker.
958
2 sn süreyle çeker.

ÖZEL RÖLEYÝ KULLANABÝLÝR ABONE
82aa4 * Özel röleyi çektirebilir abone.
82aa5
Özel röleyi çektiremez abone.
GECE SERVÝSÝNDE 2. HATTAN GELEN TÜM ÇAÐRILARIN
FAKS MAKÝNESÝNE GÝTMESÝ
916
* Gece servisinde 2. harici hattan gelen çaðrýlar gece
abonesine gider.
917
Gece servisinde 2. harici hattan gelen çaðrýlar gündüz
tanýmlanan aboneye (örneðin faks makinasýna) gider.
HARÝCÝ HATLARA DÖNEREK VEYA BAÞTAN BAÞLAYARAK
ÇIKMA
851080 * Harici hatlara dönerek çýkýlýr.
851081
Harici hatta ilk boþ hattan baþlayarak çýkýlýr.

SANTRALI SIFIRLAMA (FABRÝKA ÇIKIÞINA GETÝRME)
959
tuþlayýn.
NOT: Hafýzaya girilmiþ numaralar bozulmaz.
HARÝCÝ ARANACAK NUMARALARIN
KISITLANMASI (Kod 85)
85 10 29
85 aa 30
85 aa 31
85 aa 32
85 aa 33
85 aa 34
85 aa 35
85 aa 36
85 aa 37
85 aa 38
85 aa 39

Girilen bütün kodlarý siler ve kýsýtlamalarý kaldýrýr.
* Kýsýtlama yoktur.
1.grup (01-05 sýrano arasýna girilen) kodlarý arayamaz.
2. grup (06-10 sýrano arasýna girilen) kodlarý arayamaz.
3. grup (11-15 sýrano arasýna girilen) kodlarý arayamaz.
4. grup (16-20 sýrano arasýna girilen) kodlarý arayamaz.
1 ve 2. grup kodlarý arayamaz.
1 ve 3. grup kodlarý arayamaz.
1 ve 4. grup kodlarý arayamaz.
2 ve 3. grup kodlarý arayamaz.
2 ve 4. grup kodlarý arayamaz.

HARÝCÝ HAT ERÝÞÝM KODUNUN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
968
969

* Harici hat eriþim kodu 9
Harici hat eriþim kodu 0 (operatör numarasý 9)

DÝYAFON ABONESÝ
82aa6
82aa7

* Normal abone
Diyafon abonesi (0 olamaz)

DAHÝLÝ GÖRÜNTÜLÜ TELEFON ABONESÝ
82aa8
Görüntülü telefon abonesi (Diyafon butonuna basýldýðýnda bu
abone çalar.)
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HARÝCÝ HATLARIN OTOMATÝK TESTÝ VE SERVÝSE
VERÝLMESÝ
851082 * Harici hatlar otomatik test edilmez.
851083
Harici hatlar saat 12 ve 24 te taranýp açýlýr veya
kapatýlýr.
851084
Harici hatlar hemen test edilir ve kapatýlýp açýlýr.
SANAL KONTÖR ÖZELLÝÐÝ
93 hh 4 * Sanal ücretlendirme yapmayan harici hat
93 hh 5
Sanal ücretlendirme yapan harici hat
SANAL KONTÖR SÜRELERÝ
88 3 xxx
Þehiriçi bir kontör süresi (xxx en fazla 255 sn)
88 4 xxx
Þehirlerarasý bir kontör süresi
88 5 xxx
Milletlerarasý bir kontör süresi
88 6 xxx
Ýstanbul içi bir kontör süresi
HARÝCÝ HATLARIN GSM ARAMALARA KISITLANMASI
93 h 6 *
Harici hattan herhangi bir numara kýsýtlamasý yoktur.
93 h 7
Harici hattan GSM (05x) numaralarý aranamaz.
93 h 8
Harici hattan sadece GSM numaralarý aranabilir.
OPERATÖR YETKÝSÝNÝN TAÞINMASI
81 aa 9 Operatör programlama yetkisini aktarma (baþlangýç 10)
aa:yetki aktarýlacak dahili numara
DAHÝLÝ ACÝL HAT
8631 aa bb t aa : Acil hat yapan abone numarasý
bb : Acil hatta telefonu çalacak abone
t : 0;0sn acil hat
1;4 sn acil hat
Not: Acil hat yapan abonenin 80 aa 0 ile acil hat olduðu
programlanmalýdýr.
Ýptali: 8631 aa 10 0 (operatöre acil hat)
80 aa x (x yetkisi)
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ÖZET PROGRAMLAMA KODLARI
Kýsaltmalar: aa,bb (abone) H: harici hat numarasý
80 aa, 0-9
Abone yetkileri
81 aa 0-2
Araya girme yetkisi
81 aa 3-4
Görüþmeleri yazýlýr abone
81 aa 5-6
Müzik abonesi
82 aa 0-1
Konferans yetkisi
82 aa 2-3
Çevir sesi olmayan abone
82 aa 4-5
Özel röleyi kullanabilir abone
82 aa 6-7
Diafon abonesi
82 aa 8
Görüntülü telefon
83 aa 0-1
Gece arama yetkisi
83 aa 2-3
*,# kullanabilir abone
83 aa 4-5
Çatalaltý süresi
846 H 0-1
Harici hatlarý servis dýþý býrakma
846 H2-9
Harici hat yönleri (LCR)
85 aa 29-39
Harici numaralarýn kýsýtlanmasý
8510 78-79
Harici çaðrýnýn birçok aboneyi çaldýrmasý
8510 80-81
Harici hatta dönerek veya baþtan çýkma
8510 82-84
Harici hatlarýn otomatik testi ve kapatýlmasý
86 0x aabb...*
Abone dahili, harici pbx grubu yapma (x:1-4)
861x aabb...*
Abone þef sekreter grubu (x:1-4)
862x aabb...*
Abone harici pbx grubu yapma (x: 1-4)
87 gg mm yy
Santral tarih bilgisi
88 ss dd
Santral saat bilgisi
88(3-6) xxx
Sanal kontör süresi (xxx:sn)
890-899
Yazýcý ile ilgili programlar
90 H gn....*
Harici beni takip et numarasý girilmesi
911-912
Harici beni takip et devreye verme ve iptali
916-917
2. Hat çaðrýlarýn faksa gitmesi
92 H aa
Harici çaðrýnýn bir aboneye yönlendirilmesi
93 H 0-1
Harici hat DTMF/DP
93 H 2-3
Harici hat DISA deðil, DISA
93 H 4-5
Sanal kontör özellikli harici hat
93 H 6-8
Harici hatlarýn GSM aramalara kýsýtlanmasý
94 g HH...*
Harici hatlarýn gruplandýrýlmasý
952
Elektronik reset
953
Dahili harici zil çalma þekli deðiþir
954
Beni izle yapmýþ aboneler silinir
955
Þifre girmiþ aboneler silinir
956
Bir üst santralý flash ile bekletmeye alma
957-958
Özel röle çekme zaman
959
Komple sýfýrlama (hafýzaya girilmiþ no bozulmuþ)
96 0-1
Genel gece servisi
962-3
Bekletmede müzik
964-5
Seri yazýcý (PC) veya mini yazýcý kullanýlýr.
966-7
* ve # tuþu görevlerini deðiþtirme
968-9
Harici eriþim kodu 0-9 deðiþtirme
97 aabb...*
Genel gece servisi aboneleri
98 xxxxxx
Kontör ücreti
99 aa 0-3
Konuþma süresi
99 aa 4-5
Gelen arama konuþma süresi yetkisi
Sesli Yanýt Programlarý:
918-919
93 H 2-3
85 10 01-07
85 10 41-47
851072-73
851070-71
913-914
LCR/UMTH Programlarý

Sesli yanýt devreye verme çýkarma
Sesli yanýtla cevaplanan harici hat
Mesaj kaydetme
Kaydedilen mesajlarý dinleme
Robot operatör gece servisinde devre dýþý
Robot operatör gece servisinde 7. mesajý okur
Robot operatör 7. mesajý okur ve hattý çözer

9502-3
9511y0-1
9512y0-1
9513*
9513xx y zzzz*
9514
9506-9507
846 H yyy..*

LCR kullanýlýr.
Yön ulaþým numarasý aktif
Yön PIN numarasý aktif
Baþlangýç LCR tablosu kullanýlýr.
Yeni yön tanýmlama
Yön tablosunu yazýcýya dök
Aranan numara sonuna # ilave et
Harici hattýn kullandýðý yönler
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