STS 12 KHz SİNYALLİ KONTÖR
** PTT’den gelen ücretlendirme sinyaliyle çalışan kontörlerde osilatör ayarı
üretim esnasında isteğe bağlı olarak 12 ile 16KHz arasında ayarlanabilir.

Programla yapılan işlemler;
Madde – 1
Madde – 2
Madde – 3
Madde – 4
Madde – 5
Madde – 6

Dönem kontörü silmek
Şifre değiştirmek
Sıra numarası belirlemek
Kontörün birim fiyatını girmek
Frekans testi yapmak
Display testi yapmak

PROGRAMA GİRMEK
Telefonunuzun ahizesini kaldırın kontör çalışırken SEC butonuna 6 defa basın,
ekrana SIFRE yazısı gelecektir. Kontörün başlangıç şifresi (0000) 4 tane sıfırdır,
telefondan tuşlayınız. Ekrana SEC yazısı gelecektir. Yukarıdaki 6 maddeden
hangisini yapmak istiyorsanız, o maddenin numarasını tuşlayınız.

DÖNEM KONTÖRÜ SİLMEK istiyorsanız telefondan ‘’1‘’ tuşuna basınız. Ekrana SIL
yazısı gelir, dönem kontör ve dönem TL silinmiş olur. Sonrasında tekrar SIFRE diye
sorar. Programa devam edecekseniz şifreyi girmek için tekrar 4 tane sıfır tuşlayınız,
ekrana SEC yazısı gelir.
ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK için ekranda SEC yazısı varken telefondan ‘’2’’ tuşuna
basınız. Ekrana YSIF yazısı gelir. Telefonun tuşlarından yeni şifreyi giriniz. Bundan
sonra şifre diye soruduğunda yeni şifreyi tuşlayarak programlama yapabilirsiniz. Eğer
şifrenizi değiştirmek istemiyorsanız YSIF sorulduğunda 4 tane sıfır giriniz, şifre
değişmez.
SIRA NUMARASI BELİRLEMEK Birden fazla kontör kullanıyorsanız kontörleri
numaralandırmak için ekranda SEC yazısı varken telefondan ‘’3’’ tuşuna basınız.
Ekranda ‘’SIRA n 0’’ yazısını gördükten sonra kabin numarasını giriniz, hafızasına
alır. Bu, size kontörler telefon hattından çıkarıldığında hangisinin hangi hatta
kullanıldığını bulmanızı sağlar.
BİRİM FİYATINI DEĞİŞTİRMEK için ekranda SEC yazısı varken telefonunuzdan
‘’4’’ü tuşlayın, eski birim fiyatı ekrana gelir. Üzerine yeni ücreti girin. 100kr dan küçük
ücret girmek isterseniz ‘’#’’ tuşuna basarak onaylatınız. Ücret değişmiş olur.
(Örneğin, 85 kuruş yazmak için ekranda 85 rakamı varken ‘’#’’ tuşuna basınız)

FREKANS TESTİ YAPMAK Ekranda SEC yazısı varken telefondan ‘’5’’i tuşlayınız.
Ekrana 11980Hz. ile 12030Hz. arasında değişen bir sayı gelecektir. Bu,
kontörünüzün osilatörünün doğru çalıştığını gösterir.

DISPLAY TESTİ YAPMAK için ekranda SEC yazısı varken ‘’0’’ a uzun süre basınız.
Bu işlem ekrandaki led sekmenlerinin hepsinin yanmasını sağlar. Ekranın karakterleri
doğru gösterdiğinden emin olmak için bütün sekmenlerin çalışıp çalışmadığı kontrol
edilir.

Bağlantı Şekli;
Eğer bir merkez, bir abone kontörü kullanıyorsanız, merkez kontörünü sekreterin
masasına, abone kontörünü telefonun yanında kullanacaksınız demektir. Kontörler
ücretlendirme yapıyorsa ‘’SIL’’ tuşu ile ekran silinemez. Konuşma bittikten sonra
merkezin ‘’BAK’’ tuşuna basarak konuşma ücretini öğrenir, daha sonra ‘’SIL’’ tuşuna
basarak son konuşmayı silersiniz. Otomatik olarak abone kontörü de silinmiş olur.

PTT Hattı;
PTT Hattı kablosu merkez kontörünün PTT girişine takılır. Merkez kontörünün
TEL jakından çıkan 4’lü kablo abone kontörünün PTT jakına takılır.Abone kontörünün
TEL yazan jakından çıkan 2’li kablo telefona takılır.

