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NT SERİSİ DSS HKK  - REV. AAB - 03.03.2010  
KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliştirme ve iyileştirme yapmak 
amacı ile, önceden haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlerde yazılım ve donanım 
versiyonlarına göre yazılanlardan farklı özellikler bulunabilir.

ARAYÜZ KRİTERLERİ:

- TT A.Ş. tarafından yayınlanan arayüz kriterlerine uygundur.

-  DSS3L-24 ve DSS3K-24 Aboneye Doğrudan Erişim Birimleri 
 KAREL NT Serisi Telefonlar ile tam uyumlu çalışır.
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ÖNEMLİ!

Aldığınız sistemin ürün ömrü 10 yıldır. KAREL ürünü teslim tarihinden itibaren 2 yıl 
süreyle garanti kapsamında tutar. GARANTİ BELGESİ ürün içinde size sunulmaktadır. 

YETKİLİ SATICI ve BAYİ LİSTESİ aldığınız ürünle birlikte verilir.

LÜTFEN Garanti Belgenizi Satıcınıza Onaylatınız!

Lütfen Sisteminizin Montajını ve Rutin Bakımını Belirtilen Yetkili Satıcı ve Yetkili 
Teknik Servis’e Yaptırınız.

Yetkili Olmayan Kişilerce Yapılan Tüm Müdahalelerde Sistem Garanti Kapsamı 
Dışında Kalır.

DİKKAT EDİLECEK KONULAR
• Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar 
 kullanmak üzere saklayınız.
• Cihazınızın bağlantılarında yapılacak bir hata, cihazınıza ya da telefon santralınıza 
 hasar verebilir. Özellikle santral ve DSS bağlantısı Yetkili Teknik Servislerce 
 yapılmalıdır.  Kullanım kılavuzunda yer alan bağlantılarla ilgili açıklamalar bilgi 
 vermek amacı ile konulmuştur.
• Fiş-prizli bağlantıya gerek duyarsanız, kesinlikle elektrik şi ve prizi kullanmayınız, 
 telefon için yapılmış olan ş-priz ve bağlantı elemanlarını kullanınız.
• KAREL telefon santrallarına bağlı telekomünikasyon şebekesi dışında başka 
 bağlantı yapmayınız.
• Cihazınızın içinde bakım-onarım yapabileceğiniz bir kısım yoktur; bunun için 
 cihazınızın arızalanması durumunda yetkili servise başvurunuz.
• Cihazınızı direkt güneş ışığı alan yerlerden koruyunuz.
• Cihazınızın üzerine sıvı bir maddenin dökülmesine izin vermeyiniz.
• Cihazınızın dış temizliğini haf nemli bir bezle yapınız. Temizlik için herhangi bir 
 kimyasal kullanmayınız.
• Cihazınızın yerini değiştirmek istediğinizde lütfen yetkili satıcınızı arayınız; cihazı 
 taşımanız gerektiğinde kendi ambalajını kullanınız.
• Cihazınızı test etmek veya benzeri amaçlarla uygulanacak her türlü yabancı sinyal, 
 telefonunuzda ciddi hasara neden olabilir.
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DİKKAT
 
DSS Modülleri ve bağlı oldukları Telefon Setleri elektronik tabanlı olduklarından, size ve 

çevreye karşı olumsuz bir durum yaratmaması için aşağıdaki şartların 
sağlanması gerekir:

    Telefonlar ve modüller yetkili olmayan kişilerce kesinlikle 
    açılmamalıdır.
  

    Telefonun ve modülün içine hiçbir şekilde yabancı 
    maddenin girmemesi için önlem alınmalıdır.

  
Telefonunuzun ve modülünüzün sağlıklı çalışabilmesi için lütfen aşağıdaki 
hususlara dikkat ediniz:

•  Telefonunuzu ve modülünüzü doğrudan güneş ışığı almayan, rutubetsiz, sıcaklığı 
 5 - 40C° arasında bulunan, havalandırılmış bir ortama kurdurunuz. Odada 
 pratik bir aydınlatma olmalıdır. Telefonunuz toz, sarsıntı, yağ ve su etkisine maruz 
 kalmamalıdır.
•  Yüksek frekans üreten cihazlar (kaynak cihazları, bilgisayar, teleks ve benzeri 
 büro makineleri, klimalar, televizyonlar vs.) telefonun bağlı olduğu santral ve telefon 
 ile mümkünse aynı odada bulunmamalı ya da bunlardan en az 3 metre uzakta 
 bulunmalıdır.
•  Telefonunuz ve modülünüz duvara asılarak da kullanılabilir. Bunun için lütfen bu 
 amaçla hazırlanan özel asma aksesuarını talep ediniz.
•  Telefonunuzun en fazla bir adet DSS modülüyle birlikte duvara asılabileceğini 
 unutmayınız.
•  Telefonunuza birden fazla DSS bağlamak isterseniz, mutlaka yetkili satıcınızdan 
 özel  güç adaptörü talep ediniz. Herhangi başka bir adaptör kullanılması kesinlikle 
 önerilmez.
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ÖNSÖZ

Bu kılavuz DSS3L-24 ve DSS3K-24 Doğrudan Erişim Birimleri hakkında bilgi gereksinimi 
duyan kullanıcılara temel düzeyde bilgi sunmak, bu modüllerin kullanımı hakkında genel 
bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kılavuz içinde anlatım kolaylığı sağlanması amacıyla ortak bazı bölümlerde birim isimleri 
doğrudan DSS olarak anlatılmıştır.

DSS3L-24 ve DSS3K-24 Doğrudan Erişim Birimleri’nin yetenekleri, müşteri taleplerine 
uygun olarak nasıl çalıştırılacağı ve tam performansla çalışabilmesi için neler yapılması 
gerektiği gibi daha ayrıntılı bilgi için lütfen telefonunuzun Teknik Tanıtım ve Kullanım 
Kılavuzu CD’sine başvurunuz. Modülünüzü etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuzda 
yer alan açıklamaları okumanızı öneririz.

İyi çalışmalar dileriz,

KAREL A.Ş.

Sayın Müşterimiz,

Firmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür ederiz. 

Seçtiğiniz ürün Türk Telekom onaylı olup, yurt çapındaki yaygın servis ağı ve KAREL 
güvencesiyle sizlere sunulmaktadır. Lütfen cihazınızın montajını Garanti Belgesi’nde yer 
alan Yetkili Satıcı/Yetkili Teknik Servis’lere yaptırınız.

Satın almış olduğunuz ürünün yatına, ürünün montajı ve programlanması dahil, tesisat 
(malzeme+işçilik) hariçtir.

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

Saygılarımızla,

KAREL A.Ş.
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UYGUNLUK
Sayısal DSS3L-24 ve DSS3K-24 Doğrudan Erişim Birimleri, IPV50 ve DS Serisi tüm 
santrallar ile uyumludur. Ancak bu modüller sadece NT Serisi Sayısal Telefon Setleri ile 
birlikte kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağırlık:     305 gr (DSS3K-24)  410 gr (DSS3L-24)
Ölçüler:    Genişlik: 16,9 cm (Telefona takıldığında 11 cm)    
     Uzunluk: 21,7 cm     
    Yükseklik: 8,8 cm 
Çalışma Sıcaklığı: 0° -  +40° C
Nem: Nem: 10 - % 80 (Yoğuşmasız)
Tuşlama: DTMF (Ton Tuşlama)

TEMEL YAPI
DSS birimi, IPV50 ve DS Serisi sistemlerde doğrudan ilgili NT sayısal telefon setine 
bağlanır. Sayısal DSS birimini sisteme tanıtmak gerekmez. Birim üzerinden terminal 
numarası programlamaya gerek olmadan doğrudan bağlandığı NT Sayısal Telefon Seti 
üzerinden sistemle haberleşir.

DSS birimleri 12x2 yapıda 24 adet programlanabilir tuştan oluşmaktadır. DSS3K-24 
modülünde, tuşlara atanan abone veya servis bilgilerinin kaydedilebileceği bir kağıt 
isimlik, DSS3L-24 modülünde ise bu bilgilerin izlenebileceği bir LCD ekran bulunur. 

KULLANIM
DSS birimi üzerinde programlanan tuşların farklı durumlar için bir takım kullanım 
özellikleri olabilir. 

Bir fonksiyon yerine getirilmek istendiğinde ilgili programlanmış tuşa basmak yeterlidir.

Eğer tuş bir abone ya da dış hat numarası ile ilişkilendirildiyse, tuşa basılarak görüşme 
başlatılabilir. Görüşme durumuna geçildikten sonra tuşa tekrar basıldığında o görüşme 
parka alınır. Tuşa tekrar basıldığında ise hat parktan geri alınır.
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GENEL GÖRÜNÜM

LED DURUMU
DSS biriminde yer alan 24 tuşun herbiri için iki adet işlev programlanabilir ve bu tuşlara 
ait ilk işlevlerin durumu kırmızı LED ile ifade edilir. Tuşlara atanan servislerin aktif olması 
durumunda ilgili LED yanar, servisin iptali durumunda ise LED söner. Abone ve Dış Hat 
atamalarında LED’lerin durumu aşağıda gösterildiği gibidir.
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LCD DURUMU (DSS3L-24)
DSS3L-24’te tuşlara atanmış servisler ve abone, servis kodu vb. diğer numaralar, bu 
LCD ekran aracılığıyla kullanıcıya sunulur. Bekleme konumunda tuşa ait ilk işlev tuşun 
olduğu satırda görüntülenir. Tuşlara atanmış ikinci işlevlerin görüntülenmesi için ‘Etiket 
Değiştirme’ tuşu kullanılabilir (bknz. Tuş Programlama<Servisler < Etiket Değiştirme). 

PROGRAMLAMA
DSS tuşlarının programlanma işlemi doğrudan bağlı olduğu NT sayısal telefon üzerinden 
yapıldığı için DSS birimi üzerinden herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Gerekli 
tüm programlamalar NT Serisi sayısal telefon setleri üzerinden gerçekleştirilir. Bunun için 
Telefonun DSS Ayarları ana menüsünden faydalanılır. 

DSS Ayarları menüsünün alt başlıkları şunlardır:
 • Tuş Programla
 • Otomatik Ayar
 • Atamayı Sil
 • Tüm Atamaları Sil

Tuş Programla:
Programlanabilecek tuş sayısı toplam 24 tanedir ve program atamaları buradan yapılır. Bu 
tuşlara kullanıcının uzun süreli basması durumunda tuşun ikinci fonksiyonu algılanır. Dolayısı ile 
toplam programlanabilecek özellik sayısı 48 olur. Tuşlar programlama işlemi tamamlandıktan 
sonra aktif hale gelir. Tuşlara programlanabilecek özellikler aşağıda açıklanmıştır. 

Abone 
Sık aradığınız bir abone numarasını bir tuşa programlayarak, bu aboneye tek bir 
tuş yardımı ile ulaşabilirsiniz. Bunun için ilgili abone numarasını girip programlamak 
istediğiniz tuşu seçmeniz yeterlidir.  Aynı abone numarasının birden fazla tuşa atanması 
mümkündür. 
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Programlama işlemi tamamlanıp bu tuşa basıldığında tuşa kaydedilmiş abone doğrudan 
aranır. Arama işlevinin yanı sıra, programlanabilir tuşların ilk fonksiyonu olarak 
programlanmış olan abonenin durumu, yanındaki LED yardımı ile (bknz. LED Durumu) 
izlenebileceği gibi, DSS3L-24 modülüne ait LCD ekran üzerinden de (bknz. LCD Durumu) 
izlenebilir.)

Dış Hat
Bu özellik belirli bir dış hat numarasını tuşa programlamanıza olanak tanır. Bu sayede 
tuşa basarak programlanan dış hatta (eğer boş ise) çıkıp arama yapabilirsiniz. 

Aynı dış hat birden fazla tuşa atanabilir. Atama yapılan tuşa basıldığında 9’a basılmasına 
gerek kalmadan doğrudan programlanan dış hatta çıkılır. Programlanabilir tuşların ilk 
fonksiyonu olarak programlanmış olan dış hattın durumu, yanındaki LED yardımı ile 
(bknz. LED Durumu) izlenebileceği gibi, DSS3L-24 modülüne ait LCD ekran üzerinden 
de (bknz. LCD Durumu) izlenebilir.

Çağrı İşleme Tuşu
Bu tuş, özellikle yoğun çağrı traği yaşayan kullanıcıların, çağrı park etme ve geri alma 
gibi temel işlevleri, tek tuş vasıtasıyla kolaylıkla yürütmelerine yardımcı olmak amacıyla 
tasarlanmıştır. DSS modülünün herhangi bir tuşuna programlanmamış bir hat (dahili 
abone ya da dış hat numarası) ile yapılan bir görüşme otomatik olarak boş olan ilk çağrı 
işleme tuşuna atanır. Kullanıcı bu tuşu kullanarak bu çağrıyı park edebilir veya parktan 
geri alabilir.

Bu seçenek ile, önce ‘çağrı işleme tuşu’ olarak işlev görecek (1-6 arasında) tuş sayısı 
belirlenir. (Bu aşamada 0 girilirse daha önce çağrı işleme tuşu olarak belirlenmiş 
tuşlar varsa iptal edilir.)  Daha sonra tuşların yer alması istenen DSS’in sıra numarası 
belirtilir. (Örn, telefona takılı birden fazla DSS modülü varken, çağrı işleme tuşlarının 
ikinci modülde yer alması için ‘DSS Numarası:’ bölümüne ‘2’ yazılmalıdır.) İşlemin 
onaylanmasından sonra seçilen DSS modülünün en alttan başlayarak belirtilen sayı 
kadar tuşuna (en alt tuş ilk çağrı işleme tuşu olacak şekilde) ‘çağrı işleme’ işlevi atanmış 
olur. Bu sayede kullanıcı aynı anda 6 farklı çağrıyı, bir DSS modülü üzerindeki Çağrı 
işleme tuşlarıyla kolaylıkla kontrol edebilir. Çağrılar, ilk çağrı işleme tuşundan itibaren 
sırayla tuşlara atanır.  

DSS3L-24 modülüne ait LCD ekranda tuşun yanında, çağrı süresince ilgili telefon 
numarası, tuşlarda henüz herhangi bir atama bulunmadığı zaman ise ‘-’ sembolü görülür. 
Çağrının o anki durumu LCD ekrandan takip edilebildiği gibi ilgili tuşa ait LED üzerinden 
de aşağıdaki şekilde izlenebilir.
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Rehber
Bu özellik ile seçtiğiniz DSS tuşunu telefon rehberinizdeki herhangi bir kayıtla 
ilişkilendirebilirsiniz.

Servisler
Sistemde tanımlı bazı servislerden tek tuşa basılarak yararlanılmasını sağlar. 

Bu seçenek ile tuşlara atanabilecek servisler şu şekilde sıralanır: 
   • Yönlendirme
   • Etiket Değiştirme
   • Rahatsız Edilmeme
   • Gece Konumu 
   • Çağrı Yakalama
   • Sıraya Girme
   • Telefon Kilitleme
 
Yukarıdaki liste arasından sol ve sağ yön tuşları yardımıyla ilgili servis seçilir, alt yön 
tuşu ile ‘DSS Tuşu:’ ibaresine gelindiğinde programlanmak istenen tuşa 1. veya 2. 
işlevi seçmek üzere kısa ya da uzun basılır. ‘Tamam’ esnek tuşu veya OK tuşu ile 
onaylandığında atama gerçekleşmiş olur.

Yönlendirme; Bu tuşa basılıp ardından başka bir abonenin numarası girilirse, o aboneye 
koşulsuz yönlendirme gerçekleşir ve kırmızı LED yanar. Tekrar basılırsa yönlendirme 
iptal edilir ve LED söner.

Etiket Değiştirme; Bu tuş DSS3L-24 üzerinde bulunan diğer tuşların ikinci işlevlerini 
LCD ekranda kısa bir süre görüntülemek için kullanılır. (DSS3K-24 için bu tuşun işlevi 
yoktur.) Etiket Değiştirme, özel bir tuş olduğundan birinci ve ikinci işlevinde herhangi 
başka bir fonksiyon yer alamaz. Bu tuş programlanırken, aynı tuşa daha önce atanmış 
fonksiyonlar varsa bile silinir.

Rahatsız Edilmeme; Bu tuşa basılması o aboneyi Rahatsız Edilmeme konumuna sokar 
ve ilgili LED yanar. Bu durumda abone arandığında telefon bir kere çalar. Tekrar basılırsa 
‘Rahatsız Edilmeme’ servisi iptal olur ve LED söner.  

Gece Konumu; Bu tuşa ait LED ile sistemin kullanım modu (gündüz veya gece) 
izlenebilir.  Sadece operatör olarak tanımlanmış telefonlarda işlevsel olarak kullanılabilir. 
Operatör tarafından tuşa basılması sistemi Gece Moduna sokar ve LED yanar. Tekrar 
basılırsa sistem Gündüz Moduna geri döner ve LED söner.

Çağrı Yakalama; Kullanıcı meşgul veya görüşme durumunda iken arkasından başka bir 
iç/dış hat çağrısı gelmesi durumunda, bu tuş yardımı ile arkadan gelmekte olan çağrıyı 
yanıtlayabilir (varsa görüşülmekte olan hat park edilir).

Sıraya Girme; Bir iç hat arandığında meşgul veya cevap vermiyor ise ve bir dış hat 
alınmak istendiğinde meşgul sesi alınıyor ise bu tuşa basılarak o iç/dış hattın sırasına 
girilir ve tuşa ait LED yanar. Sıraya girme işlemini iptal etmek için tuşa tekrar basılır ve 
ilgili LED söner.
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Telefon Kilitleme; Tuşa basılıp ardından şifre girilirse telefon dış hat aramalarına 
kapanır. Bu durumda iken aynı işlem tekrarlanırsa, telefon kilidi açılır.. İlgili LED telefon 
kilitli iken yanar, telefon kilidi çözüldüğünde ise söner.

Servis Kodu
Bu seçenek ile seçtiğiniz DSS tuşuna santralinizin istediğiniz herhangi bir servis kodunu 
programlayabilir, bu sayede santral özelliklerinizi de tek tuş yardımıyla kullanabilirsiniz.

Özel Hafıza 
Telefonunuzun özel hafızasına sık aradığınız 9 harici numarayı programlayabildiğiniz 
gibi, bu özel hafıza numaralarını da seçtiğiniz bir DSS tuşuna programlayarak arama 
işlemini kısaltabilirsiniz. 

Ortak Hafıza 
Sık aradığınız bir ortak hafıza numarasını bir tuşa programlayarak, bu numaraya tek tuş 
yardımı ile kolayca ulaşabilirsiniz. Operatör tarafından ortak hafıza bölgesinin 000-999 
numaralı alanlarına kaydedilen harici numaralar programlanabilir tuşlara atanabilir.

Otomatik Ayar:
DSS tuşlarını otomatik olarak programlayabilmek mümkündür. Tuşların birinci 
fonksiyonları, bu menü aracılığıyla girilen başlangıç değerinden başlayarak sırayla 
programlanır. (Tuşların ilk fonksiyonlarına daha önce yapılmış atamalar varsa bile 
silinir.)

Atamayı Sil:
Tuşlara yapılan atamalar bu seçenek ile tek tek iptal edilebilirler.

Tüm Atamaları Sil:
Programlanabilir tuş içeriklerinin tümünün iptali bu seçenek ile gerçekleştirilebilir.

NOT: Modülünüzün etkin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen 
telefonunuzun Teknik Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu’ndan faydalanınız.
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istanbul@karel.com.tr

ANKARA MERKEZ OFÝS
Organize Sanayi Bölgesi
Gazneliler Caddesi 10
Sincan 06935 Ankara
Tel:+90.312.293.01.00
Faks:+90.312.267.21.05
ankara@karel.com.tr

ÝZMÝR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Þair Eþref Bulvarý 6/303
Çankaya 35210 Ýzmir
Tel:+90.232.445.55.55
Faks:+90.232.441.73.73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Lara Caddesi 1504 Sok. 3/1
07160 Antalya
Tel:+90.242.323.13.13
Faks:+90.242.323.09.83
antalya@karel.com.tr

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Vali Mithat Bey Mahallesi
Deftardarlýk Caddesi Ahvan Ýþ Merkezi 
Kat:2 No:4 65100 Van
Tel:+90.432.214.00.30
Faks:+90.432.214.03.60
van@karel.com.tr

www.karel.com.tr

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Nilüfer Köy Mahallesi Yasemin Sok. 11
16050 Osmangazi - Bursa
Tel:+90.224.244.74.84
Faks:+90.224.244.98.00
bursa@karel.com.tr
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