STS KENSAY 9 DİJİTLİ SPECİAL
KONTÖRÜN PROGRAMLANMASI
Programla yapılan işlemler;
Madde – 1
Madde – 2
Madde – 3
Madde – 4
Madde – 5
Madde – 6
Madde – 7

Dönem kontörü silmek
Şifre değiştirmek
Alan kodu belirlemek
Kontörün birim fiyatını girmek
Kontörün ücretlendirme zamanını girmek
Son aramaları görmek
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 7 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.
ALAN KODU BELİRLEMEK için ekranda SEC yazısı varken telefondan ‘’3’’ü
tuşladığınızda ekranda:
ALAN  A  C t yazısı varsa;
(İstanbul dışı için)
| | |_ _ _ t yazısı, ekranda para görünecek demektir.
| | _ _ _ _ C yazısı, kontör çift ücretlendirme (Açılışta ikinci kontör erken atacak)
| _ _ _ _ _ _ A yazısı, Anadolu kontörü olduğunu gösterir.
Kontörü Anadolu’da kullanıyorsanız alan kodunu aşağıdaki gibi belirleyiniz;
2Tuşuna basarsanız, kontör AC t = Anadolu, çift ücretlendir, ekran para yazsın demektir.
4Tuşuna basarsanız, kontör AC P=Anadolu, çift ücretlendir, ekran kontör yazsın demektir.
6Tuşuna basarsanız, kontör A t t =Anadolu, tek ücretlendir, ekran para yazsın demektir.
8Tuşuna basarsanız, kontör A t P=Anadolu, tek ücretlendir, ekran kontör yazsın demektir.

Veya ekranda,
ALAN  I  C P yazısı varsa;
(İstanbul için)
| | |_ _ _ P yazısı, ekranda kontör görünecek demektir.
| | _ _ _ _ C yazısı, kontör çift ücretlendirme (Açılışta ikinci kontör erken atacak)
| _ _ _ _ _ _ I yazısı, İstanbul kontörü olduğunu gösterir.
Kontörü İstanbul’da kullanıyorsanız alan kodunu aşağıdaki gibi belirleyiniz;
1Tuşuna basarsanız, kontör I C t = İstanbul, çift ücretlendir, ekran para yazsın demektir.
3Tuşuna basarsanız, kontör I C P = İstanbul, çift ücretlendir, ekran kontör yazsın demektir.
5Tuşuna basarsanız, kontör I  t t = İstanbul, tek ücretlendir, ekran para yazsın demektir.
7Tuşuna basarsanız, kontör I  t P = İstanbul, tek ücretlendir, ekran kontör yazsın demektir.

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)

KONTÖR ATMA SÜRESİNİ DEĞİŞTİRMEK için ekranda SEC yazısı varken
telefonunuzdan ‘’5’’i tuşlayınız. Şehir içi SURE  L diye saniye cinsinden ekrana gelir.
Üzerine yeni süreyi telefondan tuşlayın ve ‘’#’’ tuşuna basın, süre değişir. Bu defa da
SURE  0 diye şehirlerarası süre ekrana gelir. Değiştirmek istiyorsanız telefondan
üzerine kayıt yapılır ve ‘’#’’ tuşu ile onaylayınız.
SON ARAMALARI GÖRMEK istiyorsanız ekranda SEC yazısı varken ‘’6’’ tuşuna
basınız. Ekrana son aranan numara ile ilgili bilgi gelecektir. Son 4 aramayı
görebilirsiniz. ‘’ * ‘’ tuşuna basarsanız sıra ile geriye doğru diğer aranan telefon
numaraları ile ilgili bilgiler gelecektir.
ÖRNEK:
·
·
·
·
·
·
·

Şehir içi bir numara aranmışsa ekrana;
Şehirlerarası bir numara aranmışsa ekrana;
Uluslar arası bir numara aranmışsa ekrana;
Cep telefonu aranmışsa ekrana;
0800’ler aranmışsa ekrana;
0900’ler aranmışsa ekrana;
1 ile başlayan özel numaralar aranmışsa ekrana;

SI
SA
UA
500
800
900
SPS

yazısı gelir.

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.

