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ÖNEMLİ NOT:

Şubenizi 15. sayfa yardımı ile kodlayınız. Her kodlama sonrası 
şubenin soketinin çıkartılıp tekrar takılması gerekmektedir.
Kodlanmadığında sisteminiz doğru çalışmayabilir.

Ÿ Daireler ve bloklar arası direkt konuşma

Ÿ İki ses kanalı ile bir daire güvenlikle görüşürken diğer iki dairenin 
birbiri ile görüşebilmesi

Ÿ Market, havuz ve sosyal tesis ile direkt konuşma

Ÿ Güvenlikle sesli ve/veya görüntülü görüşme

Ÿ Santralsiz, koaksiyelsiz ve zil dönüşsüz sadece DT-8 ile bağlantı

Ÿ Rengi rengine bağlantı ile montaj kolaylığı

Ÿ Buton dönüştürücü kullanılarak butonlu panelle birlikte kullanım

Ÿ Asansörden kapıcı veya güvenlikle konuşma

Ÿ Kapıcı ve dairenin birbiri ile görüşmesi

Ÿ Arayanı gösterme modülü ile kimin aradığının bilinmesi

Ÿ İki adet harici kamera bağlayabilme 

Ÿ Açısı 25° ayarlanabilir hareketli kamera 

Ÿ Proxy Kart ile veya tuş takımı ile kapı açma

Ÿ Daire numarasını bilmeyenler için isim arama

Ÿ Daire numarasını bilenler için tuş takımı ile zil çaldırma

Ÿ Asansör çağırma modülü ile bulunduğunuz kata asansör çağırma,
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DİKKAT! Yeni Zil panelleri su ve toza dayanıklıdır. Ancak aşırı yağmur alan 
yerlere monte edilmemesi tavsiye edilir.



10,1" 
Görüntülü Diafon 

7" 
Görüntülü Diafon 

4,3" 
Görüntülü Diafon 

Zil Paneli
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Dikkat! Şifrenin unutulması durumunda resetleme işlemi için 
müşteri hizmetlerinden  ücreti karşılığında servis ( 444 11 58 )
talep edilmelidir.

Servis menüsüne girmek için *# 9999 tuşlanır. Servis menüsüne girdikten sonra 
yeni panellerde menüler arasında gezinmek için > sağ ve < sol oklar, menü 
içeriğine girmek ve yapılan değişikliği kaydetmek için         çan tuşu kullanılır. 
Eski panellerde ise menüler arası gezinmek ve yapılan değişikleri kaydetmek 
için # kare tuşu kullanılır. Menü detayları aşağıda sırasıyla anlatılmıştır.  



NOT: Yeni bir master kart tanıtmak için panel programlama menüsünde 

KGP RESET menüsüne gelin ve çan tuşuna basın açılan menüde tekrar 

çan tuşuna basın böylelikle tanımlı master kart silinmiş olur.  Bu işlemden 

sonra kart okuma alanına gösterilen ilk kart master kart olacaktır. 





DIP SWITCH GRUBU AYARLAMASI

Bus Plus daire içi ürünlerinin bulunduğu bloğa ve daireye 

göre kodlanması gerekmektedir. Bunun için 8'li ve 2'li 

switchden oluşan 10'lu switch kullanılmıştır. 8'li switch’in 

ilk 7'si daire kodlaması için son üç switch blok kodlamak 

için kullanılır.

NOT: Kodlama tablosu tüm daire içi ürünler, güvenlik telefonu, arayanı gösterme, asansör konuşma kiti 

gibi ürünlerde blok ve daire kodlaması için kullanılır.
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SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR ve SORUN ÇÖZME
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