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RJ-45 KABLO SIRALAMASI

CAT 5 / CAT 6 KABLO
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 Turuncu2-
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 Kahverengi-Beyaz7-
 Kahverengi8-
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MONTAJ TALİMATI
1- Cihazı açabilmek için şekildeki gibi telefonun üst tarafında bulunan tornavida yuvasına, düz 
tornavidayı dik olarak yerleştirip sağa ve ya sola çeviriniz.
2- Cihazı monte edeceğiniz yüzeye delik yerlerini telefon altı yardımı ile işaretleyiniz.
3- 05mm’lik elmas uçlu matkap ile 06mm’lik dübel girecek şekilde işaretlenen yerleri deliniz ve 
dübelleri deliklere çakınız.
4- Rj-45 soketi aşağıdaki örneğe göre çakınız ve telefonun arkasındaki soket yuvasına soketi takınız. 
Soketi taktıktan sonra 2,9 x 32mm’lik sac vidaları ile telefon altını düzgün bir şekilde vidalayınız.
5- Telefonun üst kapağını telefonun alt kapağına alt köşe tırnakları denk gelecek şekilde tutturunuz ve 
üst kısmını ileri iterek takınız.
6- Boru tesisatı döşenirken anahtar kasasının yerden yüksekliği yaklaşık 150 cm olmalıdır.
7- Şube montajları dairenin boya vs. gibi işlemlerinden sonra yapılmalıdır.
8- Tüm ürünlerimizin montaj için gerekli vida ve dübelleri kutu içindedir.
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Teknisyen telefonundan daireleri arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır, aranmak istenen 
daire numarası 2 haneli blok ve 3 haneli daire numarası tuş takımından tuşlanır ve daire arama butonuna 
basılır. Karşı taraf cevap verdiğinde görüşme başlar, ahize yerine konularak görüşme sonlandırılır.

Arama örneği: Birinci bloktaki 15 numaralı daireyi aramak için;

Tuş takımından 01015 tuşlanır ve ardından            tuşuna basılır.

Teknisyen telefondan güvenliği arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır ve güvenlik arama 
butonuna basılır. Güvenlik cevap verdiğinde görüşme başlar, ahize yerine konularak görüşme sonlandırılır.

Arama örneği: Güvenliği aramak için;

Ahizeyi kaldırılır ve               güvenlik tuşuna basılır.. 

FONKSİYONLAR

1. Kapı otomatiği butonu

2. Şube aktif ledi

3. Kapı görüşme butonu

4. Güvenlik arama butonu

5. Daire arama butonu

6. Zil sesi seviye ayarı

7. Tuş takımı.
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MONTAJ TALİMATI
1- Cihazı açabilmek için şekildeki gibi telefonun üst tarafında bulunan tornavida yuvasına, düz 
tornavidayı dik olarak yerleştirip sağa ve ya sola çeviriniz.
2- Cihazı monte edeceğiniz yüzeye delik yerlerini telefon altı yardımı ile işaretleyiniz.
3- 05mm’lik elmas uçlu matkap ile 06mm’lik dübel girecek şekilde işaretlenen yerleri deliniz ve 
dübelleri deliklere çakınız.
4- Rj-45 soketi aşağıdaki örneğe göre çakınız ve telefonun arkasındaki soket yuvasına soketi takınız. 
Soketi taktıktan sonra 2,9 x 32mm’lik sac vidaları ile telefon altını düzgün bir şekilde vidalayınız.
5- Telefonun üst kapağını telefonun alt kapağına alt köşe tırnakları denk gelecek şekilde tutturunuz ve 
üst kısmını ileri iterek takınız.
6- Tüm ürünlerimizin montaj için gerekli vida ve dübelleri kutu içindedir.

Arama örneği: Güvenliği aramak için;

Asansör telefondan güvenliği arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır ve güvenlik arama 
butonuna basılır. Güvenlik cevap verdiğinde görüşme başlar, ahize yerine konularak görüşme sonlandırılır.

Ahizeyi kaldırılır ve               güvenlik tuşuna basılır.. 

3. Zil sesi seviye ayarı

2. Güvenlik arama butonu

1. Şube aktif ledi

FONKSİYONLAR
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