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FONKSİYONLAR

1. Hoparlör

2. Mikrofon

3. Konuşma / Kamera izleme buton

4. Kapıcıyı arama butonu

5. Menü giriş ve onay butonu

6. Güvenliği arama butonu

7. Kapı otomatiğini açma butonu

Detay-A

3 4 5 6 7

Butonlar

1IP Linux 4,3" 

Dokunmatik Buton Beyaz

1
IP Linux 4,3" 

Dokunmatik Buton Siyah

1 1

Dokunmatik Buton Beyaz

IP Linux 7" IP Linux 7" 

Dokunmatik Buton Siyah

22

2 2



Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekrana ana menü açılır, hoparlör dokunulur

sembollü kapat butonuna bir kere . dokunulur

BİLDİRİM EKRANI

Ÿ Gelen mesaj sırasıyla; ana menü, mesajlar, daire kayıtları menülerine girilerek okunabilir.

Ekranda, bildirim ekranı menüsü açılır. Bu menüde cihaza gelen mesaj ikonu, çağrı engeleme 

ikonu ve arama yönlendirme ikonu varsa, cihaza yönetimden mesaj atıldığı, zil sesinin kapatıldığı 

ve dışarıdan gelen aramaların başka bir daireye yönlendirildiği anlamına gelmektedir. 

Ÿ Dışarıdan gelen aramalar sırasıyla; ana menü, ayarlar, arama yönlendirme menülerine 

girilerek iptal edilebilir.

Ÿ Zil sesi sırasıyla; ana menü, ayarlar, çağrı engelleme menülerine girilerek kaldırılabilir.

Menüden çıkmak için hoparlör sembollü kapat ikonuna bir kez .dokunulur

Gelen mesaj var ikonu

Çağrı engelleme 

var ikonu

Arama 
yönlendirme 
var ikonu

Kapı izleme butonu; farklı menülerde  butonu olarak kullanılır.kapatma, yanıtlama

Kapıcı arama butonu; farklı menülerde  kapatma, silme, seviye arttırma ve aşağı ilerleme

butonu olarak kullanılır.

Menü giri  ş butonu; farklı menülerde  butonu olarak kullanılır.onaylama, seviye azaltma

Güvenlik arama butonu; farklı menülerde , butonu olarak sola ilerleme seviye arttırma 

kullanılır.

Kapı otomatiği açma butonu; farklı menülerde butonu olarak sağa ilerleme, kapıyı açma 

kullanılır.

KAPAT ONAY

GÜVENLİKARAMAKAPICIKAPI

YÖNETİM MESAJLAR AYARLAR ASANSÖR

KAPAT ONAY

BİLDİRİM EKRANI



Panelden, dairenin zili çaldırıldığında ekrana 

bina kapı görüntüsü gelir ve cihazın zili çalar. 

Aramayı cevaplamak için hoparlör sembollü 

konuşma butonuna bir kez . Konuşma dokunulur

handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi 

toplam 180sn.’dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 

30sn. sonra kapanır. 

GELEN KAPI ARAMASI

Cihaz kapalı  durumda iken menü giriş 

sembolüne dokunulur ve yandaki ana menü  

görüntüsü açılır. Yön butonları ile istenilen ikon 

üzerine gelinir, bu esnada seçilen ikon sarı 

renge döner ve onay tuşuna dokunulur (Sarı 

renk hangi ikonun üzerinde ise onay tuşu ile bu 

özellik seçilmiş olur).   

Ana menü ekranında iken menü giriş sembolüne iki kere ve aşadaki menü görüntüsü dokunulur 

açılır. Yön butonları ile istenilen kamera ikonunun üzerine gelinir, bu esnada seçilen ikon sarı renge 

döner ve onay tuşuna dokunulur. 

KAPI İZLEME MENÜSÜ

GÜVENLİKARAMAKAPICIKAPI

YÖNETİM MESAJLAR AYARLAR ASANSÖR

KAPAT ONAY
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KAPAT ONAY 1/1

Görüntüleniyor Kapı 0100:59
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KAPAT - +ses16

KAPICI konuşma02:59

KAPAT - +ses16 KAPIYI AÇYANIT

KAPICI Cevaplayınız.

00:30

KAPAT

KAPICI ARANIYOR....

- +ses3KAPAT ONAY

GÜVENLİKARAMAKAPICIKAPI

YÖNETİM MESAJLAR AYARLAR ASANSÖR

Cihaz kapalı iken sepet sembollü kapıcı arama butonuna bir kez . Kapıcı dairesinin zili dokunulur

çalar. Kapıcı cevap verdiğinde konuşma başlamış olur. Konuşma süresi toplam 180sn.’dir. 

Konuşma bittikten sonra sepet sembollü kapat butonuna bir kez arama dokunularak 

sonlandırılır. İstenirse aşağıdaki ekran görüntüsü gibi ilk önce onay butonu ile ekran açılır ve yön 

tuşları ile kapıcı ikonunun üzerine gelinerek onay tuşuna  da kapıcı araması dokunularak

yapılabilir.

KAPICI MENÜSÜ

GELEN KAPICI ARAMASI

Kapıcıdan dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve cihazın zili 

çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembollü konuşma butonuna bir kez dokunulur.  

Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn.’dir. Çağrı cevaplanmazsa 

cihaz 30sn. sonra kapanır. Konuşma bittikten sonra sepet sembollü kapat butonuna bir kez 

dokunularak arama sonlandırılır.



ARAMA MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken menü giriş sembolü butonuna bir kez . Açılan menü ekranında yön dokunulur

butonları ile arama ikonunun üzerine gelinerek menü onay butonuna  Ekrana arama dokunulur.

menüsü gelir. Yön butonları ile aranmak istenen dairenin önce iki haneli blok numarası ardından 

üç haneli daire numarası girilir.

Örnek: 0 1. blok daire 5'i aramak için yön butonları kullanılarak sırasıyla; siyah  renk  üzerindeyken 

onay 1 onay butonuna bir kez , siyah renk  üzerindeyken  butonuna bir kez , dokunulur dokunulur

siyah renk  üzerindeyken  butonuna iki kez , siyah renk  üzerindeyken  0 onay 5 onaydokunulur

butonuna bir kez . Son olarak yön butonları ile siyah renk  üzerindeyken dokunulur ARA onay 

butonuna bir kez . Hat meşgul değil ise karşı tarafın aramayı cevaplaması beklenir. dokunulur

Cevap alındığında konuşma handsfree olarak yapılır, konuşma süresi toplam 180 sn’dir.

GELEN DAİRELERARASI ARAMASI

Başka bir daireden, dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve 

cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembollü konuşma butonuna bir kez 

dokunulur. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn.’dir. Çağrı 

cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır. Konuşma bittikten sonra sepet sembollü kapat  

butonuna bir kez arama sonlandırılır.dokunularak 

KAPAT ONAY

GÜVENLİKARAMAKAPICIKAPI

YÖNETİM MESAJLAR AYARLAR ASANSÖR
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GELEN GÜVENLİK ARAMASI

Güvenlikten dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve cihazın zili 

çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembollü konuşma butonuna bir kez . dokunulur

Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn.’dir. Çağrı cevaplanmazsa 

cihaz 30sn. sonra kapanır. Güvenlik ahizeyi kapattığında veya konuşma bittikten sonra sepet 

sembollü kapat  butonuna bir kez arama sonlandırılır.dokunulursa 

Cihaz kapalı iken güvenlik arama butonuna bir kez . Ekranda güvenlik menüsü açılır, 4 dokunulur

adet güvenlikten hangisi aranacak ise yön butonları ile aranacak güvenlik seçilerek onay 

butonuna bir kez . Güvenliğin zili çalar, güvenlik cevap verdiğinde konuşma başlamış dokunulur

olur. Konuşma süresi toplam 180sn.’dir. Konuşma bittikten sonra sepet sembollü kapat  

butonuna bir kez arama sonlandırılır. İstenirse ilk önce onay butonu ile ekran açılır dokunularak 

ve yön tuşları ile güvenlik ikonunun üzerine gelinerek onay tuşuna  da arama ekranı dokunularak

açılabilir. 

GÜVENLİK MENÜSÜ
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Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile asansör ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Asansör çağrıldı bilgi dokunulur

yazısı ekrana gelir ve sisteme bağlı asansör cihazın bulunduğu kata hareket etmeye başlar.

ASANSÖR ARAMASI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana mesajlar dokunulur

menüsü gelir, bu menü içeriğinde yönetimden gelen daire mesajları, zil paneli-güvenlik-

dairelerarası aramalarının bulunduğu ziyaretçi kayıtları, sisteme bağlı alarm sensörlerinden 

gelen alarm kayıtları ve izleme-konuşma sırasında çekilen fotoğraf kayıtlarına bakılabilmektedir.

MESAJLAR MENÜSÜ

GÜVENLİKARAMAKAPICIKAPI

YÖNETİM MESAJLAR AYARLAR ASANSÖR

KAPAT ONAY KAPAT

ASANSÖR ÇAĞRILDI..

BİLGİ
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YÖNETİM MESAJLAR AYARLAR ASANSÖR
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KAYITLARI

ZİYARETÇİ 
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ALARM 

KAYITLARI

DAİRE 

MESAJLARI



DAİRE KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna iki kez . Ekrana daire mesajları dokunulur

menüsü gelir, bu menü içeriğinde yönetimden gelen mesajlar görülebilir. Genel ikonu toplu 

atılan, özel ikonu yönetimden sadece bu cihaza gelen mesajların içeriğini gösterir. Menü 

içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna 

dokunularak görülebilir, silinebilir.

ZİYARETÇİ KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana mesajlar dokunulur

menüsü gelir, yön butonu ile ziyaretçi kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna . dokunulur

Bu menü içeriğinde zil paneli-güvenlik-dairelerarası aramalarının kayıtları bulunmaktadır. Menü 

içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna 

dokunularak görülebilir, silinebilir.
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FOTOĞRAF 
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Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana mesajlar dokunulur

menüsü gelir, yön butonu ile fotoğraf kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna . dokunulur

Bu menü içeriğinde izleme ve konuşma sırasında çekilen fotoğraf kayıtları bulunmaktadır. Menü 

içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna 

dokunularak görülebilir, silinebilir.

FOTOĞRAF KAYITLARI

ALARM KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana mesajlar dokunulur

menüsü gelir, yön butonu ile alarm kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna . dokunulur

Bu menü içeriğinde sisteme bağlı alarm sensörlerinin verdiği ikaz  kayıtları bulunmaktadır. Menü 

içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna 

dokunularak görülebilir, silinebilir.

KAPAT ONAY

FOTOĞRAF 

KAYITLARI

ZİYARETÇİ 

KAYITLARI

ALARM 

KAYITLARI

DAİRE 

MESAJLARI
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Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna iki kez . Ekrana ses ayarı menüsü  dokunulur

gelir, yön butonları ile kırmızı çerçeveyi değiştirmek istenen özelliğin üzerine getirerek (-) ve (+) 

butonları yardımıyla değişiklikler yapılarak kaydet butonuna . Bu menü içerisindeki dokunulur

ses menüsünden konuşma, zil ve tuş sesleri. Zil sesi tipi menüsünden kapı, arama, güvenlik, 

yönetim, iç zil ve alarm melodileri değiştirilebilir.

SES AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana ayarlar menüsü  dokunulur

gelir, yön butonları ile hangi özelliğin ayarı değiştirilmek isteniyor ise o ikonun üzerine gelinir ve 

onay butonuna . Menü içeriğinde ses, dil, arama yönlendirme, ekran, tarih-saat, cihaz dokunulur

bilgisi, çağrı engelleme ve teknik menü ayarları bulunmaktadır.

AYARLAR MENÜSÜ

KAPAT ONAY

GÜVENLİKARAMAKAPICIKAPI

YÖNETİM MESAJLAR AYARLAR ASANSÖR
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DİL  AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekrana ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana ayarlar menüsü dokunulur

gelir, yön butonları ile dil ayarı ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna . Menü dokunulur

içeriğinde Türkçe ve İngilizce dil seçeneğinden biri seçilebilmektedir.

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana ayarlar menüsü dokunulur

gelir, yön butonları ile arama yönlendirme ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna 

dokunulur. Menü içeriğinde evde yokken aranması istenilen dairenin blok ve daire numarası yön 

butonları ile arama menüsünde anlatıldığı gibi girilerek onay butonuna . Böylece dokunulur

cihaz bilgi ekranında yönlendirme ikonu çıkacaktır ve yönlendirme tamamlanacaktır. Dışarıdan 

gelen aramalar yönlendirilen dairede çalmaya başlayacaktır. Yönlendirme iptali için aynı menü 

içerisine girilerek ekrana gelen menüde sil butonuna , ekrana gelen sil menüsünden dokunulur

onay ikonu seçilir ve onay butonuna . Artık gelen aramalar dairede çalmaya dokulunur

başlayacaktır.

ARAMA YÖNLENDİRME

KAPAT ONAY

AYARI
DİLSES

AYARI YÖNLENDİRME
ARAMA

AYARI
EKRAN

TARİH SAAT
AYARI BİLGİSİ

CİHAZ
ENGELLEME

ÇAĞRI
MENÜ

TEKNİK

TÜRKÇE İNGİLİZCE

KAPAT ONAY

KAPAT ONAY

AYARI
DİL

AYARI
SES

YÖNLENDİRME
ARAMA

AYARI
EKRAN

AYARI
TARİH SAAT CİHAZ

BİLGİSİ
ÇAĞRI

ENGELLEME MENÜ
TEKNİK

BLOK

DAİRE

- - -

- - -

KAPAT SİL ONAY

4

7
SİL

2

5

8

0

3

6

9

#

1



EKRAN  AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana ayarlar menüsü dokunulur

gelir, yön butonları ile ekran ayarı ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna . Menü dokunulur

içeriğinde cihaz uyku modunda iken dijital saat, analog saat, logo ekranı ve ya siyah ekranda mı 

çalışacağı seçilmektedir. Yön butonları ile istenilen özellik üzerine gelinerek onay butonuna bir 

kez . Ekran görünümleri aşağıdaki gibidir.dokunulur

SİYAH EKRAN GÖRÜNÜMÜDİJİTAL EKRAN GÖRÜNÜMÜ

17/04/2019 ÇARŞAMBA

17:15
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KAPAT ONAY

DİL
AYARI

SES
AYARI

ARAMA
YÖNLENDİRME

EKRAN
AYARI

TARİH SAAT
AYARI

CİHAZ
BİLGİSİ

ÇAĞRI
ENGELLEME

TEKNİK
MENÜ

EKRAN
AYARI

KAPAT ONAY

LOGO EKRANILOGO EKRANIANALOG SAAT

DİJİTAL SAAT SİYAH EKRAN



Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekranda ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana ayarlar menüsü dokunulur

gelir, yön butonları ile cihaz bilgisi ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna . Menü dokunulur

içeriğinde cihaza ait blok-daire, ıp adresi, versiyon vb. gibi bilgiler bulunmaktadır.

CİHAZ BİLGİSİ

KAYDET

Üretici : AUDIO

Versiyon : 0019

Ağ yapılandırması : 1004

Ağ geçidi: 192.168.1.1

Maske : 255.255.128.0

IP adresi : 192.168.0.9

Blok Daire No : BLOK:01 DAİRE:003
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Tarih ve saat bilgisi sisteme bağlı zil paneli üzerinden güncellenmektedir. Bu menüde yapılan 

değişiklikler belirli bir süre sonra eski haline döneceğinden  menüde herhangi bir işlem 

yapmayın.

TARİH- SAAT  AYARI



Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez . Ekrana ana menü açılır, yön butonları dokunulur

ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez . Ekrana ayarlar menüsü dokunulur

gelir, yön butonları ile çağrı engelleme ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna . dokunulur

Menü içeriğinde zil paneli için kapı, dairelerarası için arama, güvenlik ve iç zilden gelen zil sesleri 

engellenebilir. Ekranda kırmızı pasif yazısı var ise engellemenin yok, yeşil aktif yazısı var ise 

engellemenin var olduğu anlaşılmalıdır. Engelleme yapıldığında cihaz bilgi ekranında engel 

ikonu çıkmaktadır. Zil sesi engelinin olup olmadığı buradan da kontrol edilebilir.

ÇAĞRI ENGELLEME
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DUVARA MONTAJ

1. Cihazın arkasına takılı olarak gelen askı aparatı aşağıya doğru çekilerek cihazdan ayrılır.

Bunun için; askı aparatı üst hizasının yerden 150 cm. yukarıda ve duvar yüzeyinin de düz olması 

gerekmektedir. 

2. aparatı buat nirAskı , duvardaki kablo ına uygun montaj yapılabilecek şekilde vida yerleri işaretle .

4. Önceden çekilmiş olan Cat5 - Cat6 diafon kablosu, T 568 B uluslararası kablo standardına göre 

çakılmalı, cihaz ile birlikte verilen 2'li iç zil kablosu iç zil butonuna bağlanmalıdır. 

3. cihazDuvara montaj delikleri delindikten sonra  ile birlikte verilen vida-dübel kullanılarak 

dübeller deliklere yerleştirilir. Kablo, askı  üzerindeki kablo giriş deliğinden geçirilerek, askı aparatı

aparatı duvara vidalar yardımıyla sabitlenir.

5.  Detay-A Detay-B kabloÇakılan Cat5 - Cat6 'daki soket yuvasına, iç zil kablosu ise ’deki soket 

yuvasına takılır.

6. Detay-C Cihazın askı aparatı yuvaları ’deki gibi duvardaki askı aparatına denk gelecek şekilde 

yerleştirilip, cihaz aşağıya doğru çekilerek yuvaya sabitlenir.

1- Turuncu-Beyaz
 Turuncu2-
 Yeşil-Beyaz3-
 Mavi4-
 Mavi-Beyaz5-
 Yeşil6-
 Kahverengi-Beyaz7-
 Kahverengi8-

KABLO STANDARDI 

T 568 B ULUSLARARASI 

Askı aparatı 

yuvası

Detay - C 

Detay - A Detay - B

Cat5 - Cat6 Kabloİç Zil Kablosu

İç zil Kablosu

Kablo

Cat5 - Cat6 
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