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1.  Sıva üstü dekoratif çerçeveyi duvara vidalamadan önce montaj yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Zil paneli sıva üstü dekoratif 

çerçevesini ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile çerçeve üst hizasını yerden  ’e ölçün. Su terazisini çerçeve 169 cm

üzerindeki yuvaya yerleştirip vida yerlerini duvara işaretleyin. İşaretlenen vida yerlerini 5 mm’lik matkap ucu ile delin ve dübelleri duvara 

çakın. Çerçeveyi ürün ile verilen vidalar ile duvara sabitleyin.

2. Panel kilit anahtarını zil paneli alt kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel alt kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. Panel kilit 

anahtarını zil paneli üst kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel üst kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. 

3. Zil paneli arkasındaki  koruma kapağını sökün ve koruma kapağı sökülmüş arka kapağı dekoratif çerçeveye ürün ile birlikte verilen  

vidalar yardımıyla sabitleyin.

4. Önceden çekilmiş olan DT-8 diafon kablosunu, panel ile birlikte verilen 8'li sokete rengi rengine bağlayın. 

5. Dekoratif çerçeve led aydınlatma uçlarını; kırmızı renk DT-8'in kırmızısına, beyaz renk DT-8'in beyazına gelecek şekilde bağlayın. 

6. Panel ile birlikte verilen 2'li kapı otomatiği kablosunu kapı otomatiğinin açan uçlarına  bağlayın (iki kablo birbirine değdirildiğinde 

kapı otomatiğini açan uçlar). 

7. Detay-A   DT-8 kablolu soket  ve kapı otomatiği soketi soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına denk gelecek 'da gösterilen 

şekilde askı aparatına yerleştirin, üst ve alt kilit yerlerinden hafif ittirerek panel ve askı aparatı kilit yuvalarının birbirini tutmasını sağlayın.

8. Sıva üstü dekoratif çerçeve; Mekanik Butonlu, Dokunmatik Butonlu ve Dokunmatik Ekranlı tüm zil panelleri ile uyumludur.
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DUVARA MONTAJ

1.  Sıva üstü dekoratif çerçeveyi duvara vidalamadan önce montaj yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Zil paneli sıva üstü dekoratif 

çerçevesini ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile çerçeve üst hizasını yerden  ’e ölçün. Su terazisini çerçeve 169 cm

üzerindeki yuvaya yerleştirip vida yerlerini duvara işaretleyin. İşaretlenen vida yerlerini 5 mm’lik matkap ucu ile delin ve dübelleri duvara 

çakın. Çerçeveyi ürün ile verilen vidalar ile duvara sabitleyin.

2. Panel kilit anahtarını zil paneli alt kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel alt kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. Panel kilit 

anahtarını zil paneli üst kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel üst kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. 

3. Zil paneli arkasındaki  koruma kapağını sökün ve koruma kapağı sökülmüş arka kapağı dekoratif çerçeveye ürün ile birlikte verilen  

vidalar yardımıyla sabitleyin.

4. Önceden çekilmiş olan cat 5 ve ya cat 6 diafon kablosu, T 568 B uluslararası kablo standardına göre şekildeki gibi çakın.

5. Dekoratif çerçeve led aydınlatma uçları için kasa içerisine 2x0,50 kablo çekilerek  harici bir 24 V DC güç kaynağı bağlanması  

gerekir. Dekoratif çerçeve üzerindeki led aydınlatma  besleme uçları; Kırmızı kablo (+)  güç kaynağının (+) ucuna ve Beyaz kablo (-) güç 

kaynağının (-) ucuna bağlanmalıdır. 

6. Panel ile birlikte verilen 2'li kapı otomatiği kablosunu kapı otomatiğinin açan uçlarına  bağlayın (iki kablo birbirine değdirildiğinde 

kapı otomatiğini açan uçlar). 

7. Detay-A   Cat 5 ve ya Cat 6 diafon kablosu  ve kapı otomatiği soketi soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına 'da gösterilen 

denk gelecek şekilde askı aparatına yerleştirin, üst ve alt kilit yerlerinden hafif ittirerek panel ve askı aparatı kilit yuvalarının birbirini 

tutmasını sağlayın.

8. Sıva üstü dekoratif çerçeve; Mekanik Butonlu, Dokunmatik Butonlu ve Dokunmatik Ekranlı tüm zil panelleri ile uyumludur.
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