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Blok içerisinde sadece DT-8 kablo kullanılır.

Blokta 2 adet kapı tanımlanabilir. (ön, arka veya bahçe kapısı)

Bir blokta 2 adet asansör güvenlik veya kapıcı ile görüşebilir.

Çocuk parkı veya otoparkı görmek için 2 adet harici kamera kullanılabilir.

Sistemde aynı anda kullanılabilen 2 adet ses kanalı vardır.

Güvenlikle sesli ve görüntülü görüşme yapılabilir.

Santralsiz, koaksiyelsiz ve zil dönüşsüz kolay montaj imkanı sunar.

İsim aramalı, şifreli ve kartlı giriş imkanı sağlayan zil panelleri.

İster tuş takımlı, ister butonlu zil panelleri kullanabilme imkanı.

Sisteme Akıllı Ev özelliğinin sadece OK-4 kablo ile eklenebilmesi.

Bir blokta 99 daire ve kapıcı tanımlanabilir.

Sistem 8 bloğa kadar olan sitelerde kullanılır.
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75 Ohm 
direnç

220V AC

sadece DT-8 

Bu sistemi 

SMPS 

220V AC IN
P

U
T:

 A
C

   
1
0
0
-2

4
0
V

 
5
0
/6

0
 H

z.
 9

0
W

O
U

T
P

U
T:

 D
C

 2
4
V

 3
.7

5
A

R

M
O

D
E

L

00
24

45
2

4
V

  
6

0
 W

  
P

o
w

e
r 

S
u

p
p

ly

44
4 

11
 5

8

Y
ü

k
se

k
 G

er
il

im
 T

eh
li

k
es

i

!

D
A

T
A

8

8

17

Dijital Zil Panelleri

DT-8

GÜÇ KAYNAĞI

6

Kapı otomatiği
butonu

4
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Ÿ Kattan kata veya buatlı tesisatlarda, kabloların zil paneline en yakın birleşme noktasındaki buata, video dağıtım yükselteci bağlanmalıdır.
Ÿ Video dağıtım yükseltecinin bağlandığı buatta şekilde görüldüğü gibi kırmızı ve mavi kabloları birleştirin ve video yükselteç  + 24 V

beslemesini bu kablo renklerinden alın.
Ÿ Video dağıtım yükseltecinin bağlandığı buatta şekilde görüldüğü gibi beyaz ve yeşil kabloları birleştirin, video yükselteç  - 24 V beslemesini 

bu kablo renklerinden alın.
Ÿ Zil panelinden gelen DT - 8 içerisindeki siyah kablo, yükseltecin  (video giriş) yazılı ucuna bağlanır.  çıkışları ise dairelere VG V1, V2, V3, V4

giden DT - 8'in siyah kablolarına bağlanmalıdır.
Ÿ Video dağıtım yükseltecisinin jumper’ı takılı olmalıdır. Bir binada ikinci bir yükseltici kullanılacak ise birinci yükseltecinin 75 ohm jumper’ı 

çıkartılmalıdır.

V3V4 VGV2 V1

5

Hattın en sonundaki dairelerin  ve siyah kabloları arasına 75 ohm direnç takılarak ana hat yeşil
sonlandırılmalıdır.

+ - -- -VÇ
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Hattın en sonuna bağlanan video dağıtıcı girişine 
(Vgc ve Vgs arasına) 75 ohm direnç takılarak ana 
hat sonlandırılmalıdır.

Üst kata giden DT - 8

VGS

VGS

VS1

VS1

VS2

VS2

VC1

VC1

VGC

VGC

VC2

VC2

Ÿ + 24 VHer buatta mutlaka kırmızı ve mavi kabloları birleştirin, video dağıtıcı  beslemesini bu kablo renklerinden alın.

Ÿ Her buatta mutlaka beyaz ve yeşil kabloları birleştirin, video dağıtıcı - 24 V beslemesini bu kablo renklerinden alın.

Ÿ Video dağıtıcıda daireye giden video uçları VC1, VC2, VC3 ve VC4 çıkışlarından alınmalıdır.

Ÿ 75 Buatlı tesisat yapısında her buatta 1 adet video dağıtıcı kullanılmalıdır. Bu tesisat yapısında her dairenin ve siyah kablolar arasına yeşil 
ohm direnç bağlanmalıdır.

Ÿ Video dağıtıcısının kullanıldığı her buatta, gelen ve bir sonraki buata giden DT-8 içerisindeki siyah video kablosu birleştirilerek VGC yazılı giriş 
klemensine bağlanmalıdır. siyahKesinlikle başka bir buata giden  kablo VC1, VC2, VC3, VC4 çıkışlarına bağlanmamalıdır.

Ÿ Her buatta mutlaka sarı kabloları, pembe kabloları ve gri kabloları şekilde görüldüğü gibi kendi renklerinde birbirine birleştirin.
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+ -

+ -

VS3

VS3

VS4

VS4

VC3

VC3

VC4

VC4 VC 4 VGCVS 4 VGS+ -

VC 3 VC 2 VC 1VS 3 VS 2 VS 1

VC 4 VGCVS 4 VGS+ -

VC 3 VC 2 VC 1VS 3 VS 2 VS 1
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Video dağıtıcının kullanıldığı tesisatlarda her dairenin  ve siyah yeşil
kabloları arasına şekilde görüldüğü gibi  direnç bağlanmalıdır.75 ohm

7

VC 4 VGCVS 4 VGS+ -

VC 3 VC 2 VC 1VS 3 VS 2 VS 1



8



9



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

10



Bina içi ve bina dışı kullanımına uygun, tek bir panelden oluşan, 125 kHZ proximity kartları 0-4 cm mesafeden okuyan bir geçiş kontrol 

üründür. 

Ÿ Kart tanıtabilme sayısı  : 999 adet daire kartı, 1 adet master (progralama) kartı.

Ÿ Kart Okuma mesafesi   : 0-4 cm

Master kartı ekrana 

1 kez yaklaştırın.

Master kartı ekrana 

2 kez yaklaştırın.

Master kartı ekrana 

3 kez yaklaştırın.

Daire kartını ekrana 

1 kez yaklaştırın.

Daire kartını ekrana 

1 kez yaklaştırın.

Silinecek daire kartını 

ekrana 1 kez yaklaştırın.

Daire kartı hafıza 

numarasını gösterir.

Daire kartı hafıza 

numarasını gösterir.

Daire kartı hafızadan 

silinmiş olur.

KART TANITMA

Panel ile birlikte verilen master kart LCD ekran okuma 

mesafesine yaklaştırılıp 1 kere okutulur ve kartlı geçiş 

programlama menüsüne girilir.

KART BİLGİSİ

Master kart LCD ekran okuma mesafesine yaklaştırılıp 

2 kere okutulur ve kart bilgisi menüsüne girilir. Daire 

kartının hangi hafızada kayıtlı olduğunu gösterir.

KART SİLME

Master kart LCD ekran okuma mesafesine yaklaştırılıp 

3 kere okutulur ve kart silme menüsüne girilir. Daire 

kartını tek tek silme işlemi için kullanılır.

P_1

KART  TANITMA

P_2

KART  BİLGİSİ

P_3

KART  SİLME

P_1

KART NO:004

P_2

KART NO:004

P_3

KART NO:004

    İLE  İSİM ARA

    TUSUNA  BAS

    İLE  İSİM ARA

    TUSUNA  BAS

    İLE  İSİM ARA

    TUSUNA  BAS

    İLE  İSİM ARA

    TUSUNA  BAS

Master Kart

 Master kartı ekrana 0-4 cm yaklaştırıp bip 

sesini duyduktan sonra geri çekin.

Master kartı ekrana 

4 kez yaklaştırın.

4 sn. bekleyin bir alt 

menüye giriliyor.

Master kart ekrana 

okutularak istenilen 

numaradaki kart 

silinmiş olur.

NUMARA İLE KART SİLME

Master kart LCD ekran okuma mesafesine yaklaştırılıp 

4 kere okutulur ve numara ile kart silme menüsüne 

girilir. 

KART NO: 000 yazısı ekrana geldiğinde hangi 

basamaktaki sayı yanıp sönüyorsa master kart her 

okutulduğunda o basamaktaki sayının değeri 1 birim 

artacaktır. Yanıp sönme işlemi birler basamağından başlar ve master kart okutulmadıysa 2 saniye içinde onlar basamağına geçer, yine 

master kart okutulmadığı 2 saniye sonunda yanıp sönme işlemi yüzler basamağına geçer. Yüzler basamağından sonra master kart 

okutulmadığında yanıp sönme işlemi son bulacaktır ve ekrana yazılan sayı silinmesi istenilen kartın numarası olacaktır. Bu aşamada 

master kart tekrar okutulursa sistem bu numaradaki kartı silip bu menüden çıkacaktır. Eğer numara yanlış yazılmış ise master kartı 

okutmadan sistemin menüden çıkmasını bekleyin.

P_4

NO KART SİLME

KGP MENU

KART NO:000

    İLE  İSİM ARA

    TUSUNA  BAS

HAFIZA SİLME
Master kart LCD ekran okuma 

mesafesine yaklaştırılıp 5 kere 

okutulur ve numara ile hafıza 

silme menüsüne girilir. Bu 

menü tanımlı tüm kartları siler. 

( master kart hariç.)

“P_5" yazısı ekrana geldiğinde 2 saniye bekleyin “SİL” yazısı ekrana geldiğinde master kart 2 kere okutulursa silme işlemi başlar. Bu 

işlem 7 - 8 saniye sürer ve bu sırada sürekli “bip” sesi duyulur. Bu menü tüm kayıtlı kartları sildiği için eğer bu menüye yanlışlıkla 

girilmiş ise herhangi bir işlem yapmadan sistemin menüden çıkmasını bekleyin.

Master kartı 2 kere yaklaştırın ve uzun bip sesinin 

bitmesini bekleyin.

KGP MENU

HAFIZAKOMUT:SİL

KGP MENU

HAFIZA SİLİNİYOR

Master kartı ekrana 

5 kez yaklaştırın.

2 sn. bekleyin bir alt 

menüye giriliyor.

P_5

HAFIZA SİLME

    İLE  İSİM ARA

    TUSUNA  BAS
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DUVARA MONTAJ
1. Cihazın arkasına takılı olarak gelen askı aparatı aşağıya doğru çekilerek cihazdan ayrılır.
2. aparat nirAskı ındaki su terazisi yuvasına audio su terazisini yuvasına takılarak vida yerleri işaretle . Bunun için; askı aparatı üst 
hizasının yerden 150 cm. yukarıda ve duvar yüzeyinin de düz olması gerekmektedir. 
3. cihazDuvara montaj delikleri delindikten sonra  ile birlikte verilen vida-dübel kullanılarak dübeller deliklere yerleştirilir. Kablo, askı 
aparatı aparatı üzerindeki kablo giriş deliğinden geçirilerek askı  duvara vidalar yardımıyla sabitlenir.
4. cihazınÖnceden çekilmiş olan diafon kablosu,  yanında verilen 10'lu soketin ilk 8 teli DT-8 kablosu ile rengi rengine, 10'lu soketin 
son iki teli ise daire önündeki zil butonundan gelen iç zil kablosuna bağlanmalıdır. 
5. Detay-A  cihazınBu kablolu soket  arkasındaki soket yuvasına 'daki gibi takılır.
6. Detay-B Cihazın askı aparatı yuvaları ’deki gibi duvardaki askı aparatına denk gelecek şekilde yerleştirilip, cihaz aşağıya doğru 
çekilerek yuvaya sabitlenir.

DT-8 Diafon Kablosu

Askı aparatı 

yuvası

Daire Önü İç zil Buton Kablosu

Detay - A 

Detay - B 
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Askı aparatını şekilde görüldüğü gibi kir kapama aparatının arka 

tarafından yukarı bakacak şekilde kilit yuvalarına denk ok yönleri 

getirilerek ileri doğru baskı uygulayın ve kılik sesini duyun. 

Audio su terazisi 

ile askı aparatının 

düzgünlüğünü ayarlayın

Askı Aparatı

10'lu Bağlantı Soketi

Kilit yuvaları

Sesli diafon söküldüğünde 
alttaki eski boya kirini 

kapatmak için kullanılır.

Sesli diafonun aynı 
deliklerine delik delmeden 
kir kapama aparatı takılır.

Kir Kapama Aparatı

1
5

0
 c

m
.

4,3"ve 7" görüntülü 

diafon için önerilen

 montaj yüksekliği

    Duvarda her hangi bir kasa yok ise montaj 
yüzeyinin düz olduğuna dikkat edilerek, askı 
aparatının üst hizası metre ile yerden 150 cm’e 
ayarlanır. Su terazisi yardımıyla askı aparatı 
düzgünlüğüne bakılarak vida yerleri işaretlenir. 
Matkap ile işaretlenen yerler delinir. Ürün ile 
verilen  dübeller yerlerine çakılır, askı aparatı 
vidalar ile yerine sabitlenir. Eğer istenirse diğer 
4 adet vidalama deliği de kullanılabilir.
NOT: Eğer eski sesli diafon yerine görüntülü 
diafon takılacak ise eski diafon delikleri 
kullanılarak kir aparatı ile montaj yapılabilir.

ASKI APARATI İLE
 DUVARA DELİK DELEREK MONTAJ

KİR KAPAMA APARATI İLE 
DUVARA DELİK DELMEDEN MONTAJ

4,3"

NOT: Kir kapama aparatı sadece 4,3" yeni GDM ürünlerde kullanılır. 



 
    Duvarda vida delikleri olan anahtar kasası var ise 
şekilde görüldüğü gibi askı aparatı anahtar kasası 
deliklerine vidalanarak sabitlenir.

    Duvarda anahtar kasası var ancak vidalama delikleri yok ise şekilde görüldüğü gibi AUDİO sihirbaz 
kullanılarak askı aparatı sihirbaz vida yuvalarına takılır. Sihirbaza takılan askı aparatı anahtar 
kasasının içine yerleştirilerek priz veya anahtar takıyormuş gibi vidalanarak sabitlenir. 
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ASKI APARATI İLE

ASKI APARATI İLE

ASKI APARATI İLE

 DUVARA DELİK DELMEDEN MONTAJ

 DUVARA DELİK DELMEDEN ANAHTAR KASASI DELİKLERİNE MONTAJ

 ANAHTAR KASASINDA VİDALAMA DELİĞİ YOK İSE AUDİO  İLE MONTAJSİHİRBAZ

Sesli diafon söküldüğünde alttaki 
eski boya kiri 7" ve 10,1" ekranlı 
ürünler kullanılarak kapatılabilir.

Sesli diafonun aynı deliklerine 
delik delmeden  020525 kodlu askı 

aparatı takılır.

7" ve 10,1" Askı Aparatı

7" veya 10,1"



Detay - A 

1
5

0
 c

m
.

7" görüntülü diafon için 

önerilen montaj yüksekliği

Detay - B 

DT-8 Diafon 

Kablosu

10'lu Bağlantı 

Soketi

Daire Önü İç zil

Buton Kablosu

50 mm

Sıva Altı Kasa

DUVARA MONTAJ

1. Görüntülü diafonu sıva altı kasasını ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara 

tutun, metre ile kasa üst hizasını yerden  ’e ölçün ve kasa ebatlarında 150 cm

duvarı işaretleyin. İşaretlenen alanı kasa içerisine girecek kadar kırın. Kasa kablo 

giriş deliğini açın ve kabloları kasa içerisine alın. Su terazisini kasa içerisindeki 

yuvaya takın ve düz bir şekilde kasayı alçı ile duvara sabitleyin.

2. Önceden çekilmiş olan DT-8 diafon kablosunu, 10'lu bağlantı soketinin ilk sekiz 

rengi ile rengi rengine bağlayın. Geriye kalan 2 rengine ise daire önü iç zil 

butonundan gelen 2x0,50 kabloyu bağlayın.

3. Detay-B Bağlantısı yapılan 10'lu soketi 'deki soket yuvasına takın. Şube hangi 

daireye ait ise; BUS sistemler için kod tablosuna göre switch’lerle blok ve daire 

adreslemesini yapmayı unutmayın.

4. Sıva altı kasaya montajı yapılabilecek şekilde gelen görüntülü diafonu sıva altı 

kasaya vidalayın. Sıva altı kasa yamuk dondurulmuş olsa bile su terazisi yardımı ile 

vida boşluklarından ayar yapın.

5. Değişik renk ve modelerdeki dekoratif çerçeveyi yerine takın. Ön kapak ile 

şube arasında yükseklik farkı oluyorsa; çerçeve ve ara parçayı yerinden sökerek 

Detay-A’da gösterilen sıva altı ara parça arkasındaki vidalar yardımıyla yükseklik  

farkını  ayarlayın.

Sıva Altı Ara Parça

Alçı tamiri

Alçı tamirini kapatan 
geniş çerçeve

4

Dekoratif çerçeve

5

240 mm

1
6

4
 m

m

16

9 mm

Sıva Altı Ön Kapak

271 mm

1
9

2
 m

m

Audio su terazisi 

ile sıva altı

kasanın 

düzgünlüğünü 

ayarlayın

Sıva Altı Kasa

1

2

DT-8

Diafon 

Kablosu

İç Zil 

Kablosu
Duvar kağıdı veya boyası bitmiş yerlerde bile geniş tasarlanmış 
sıva altı çerçeve sayesinde alçı tamiri gözükmeyecektir.



Pano 
Anahtarını

Alt kilit
yuvasına
takın ve

panoyu açın

Pano 
Anahtarını

Alt kilit
yuvasına
takın ve

panoyu açın

Pano
Anahtarını 

Üst kilit
yuvasına 
takın ve

panoyu açın

Pano
Anahtarını 

Üst kilit
yuvasına 
takın ve

panoyu açın

Panel Arka Kapak Çevirme Aparatı

2

3

3

DT-8 Diafon Kablosu

DT-8 Diafon Kablosu 

DUVARA MONTAJ
1.  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.
2. Zil paneli arka kapağı duvara vidalamadan önce montaj yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Zil paneli arka kapağı ÜST yazısı 
yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile çerçeve üst hizasını yerden  ’e ölçün. Su terazisini arka kapağın üzerine tutarak 166 cm
vida yerlerini duvara işaretleyin. İşaretlenen vida yerlerini 5 mm’lik matkap ucu ile delin ve dübelleri duvara çakın. Arka kapağı ürün 
ile verilen 2x9x32 vidalar ile duvara sabitleyin.
 Çevirme aparatı ile duvara montaj için; çevirme aparatının monte edileceği yüzey düz olmalıdır. Çevirme aparatı delik 
yerlerini duvara işaretleyerek, şekildeki gibi dübel deliklerini delip ürün ile birlikte verilen dübelleri bu deliklere çakın. Duvardan 
gelen kabloları çevirme aparatının içinden geçirin ve aparatı duvara monta edin. Aparat resimdeki açının tam tersi açıda da duvara 
monte edilebilir. Bunun için aparat, Üst kapak aşağı Alt kapak yukarı bakacak şekilde 180 döndürülüp resimdeki montajın tam 
tersi açıda monte edilir. Bu işlem yapılırken alt ve üst kapaklar vidaları sökülerek yer değiştirilmelidir. Çevirme aparatı duvara monte 
edildikten sonra zil paneli arka kasası çevirme aparatı üzerine vidalanır. Çevirme aparatını duvara sabitledikten sonra panel kilit 
anahtarı ile panel arka kapağını panelden ayırın. Arka kapak üzerindeki  koruma kapağını arka kapaktan tornovida yardımıyla 
çıkartın. Koruma kapağı çıkarılmış arka kapağı çevirme aparatı üzerine sabitleyin. 
3. Önceden çekilmiş olan DT-8 diafon kablosunu, panel ile birlikte verilen 8'li sokete rengi rengine bağlayın. Panel ile birlikte verilen 
2'li kapı otomatiği kablosunu kapı otomatiğinin açan uçlarına  bağlayın (iki kablo birbirine değdirildiğinde kapı otomatiğini açan 
uçlar). 
4. Detay-A   DT-8 kablolu soket  ve kapı otomatiği soketi soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına denk gelecek şekilde 'daki 
askı aparatına yerleştirin, üst ve alt kilit yerlerinden hafif ittirerek panel ve askı aparatı kilit yuvalarının birbirini tutmasını sağlayın.

Zil paneli 8'li soketi 

Kapı Otomatiği Soketi

Detay - A Zil paneli soket yapısı

Hoparlör ses ayarı 

Mikrofon ses ayarı 
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Sıva Üstü Dekoratif Çerçeve

Zil paneli 8'li soketi 

Hoparlör ses

ayarı 

Mikrofon ses

ayarı Kapı Otomatiği Soketi

Detay - A Zil paneli soket yapısı

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 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 şekilde askı 'daki 

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. 166 cm  Zil paneli sıva altı kasasını ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile kasa üst hizasını yerden  ’e ölçün ve kasa 

ebatlarında duvarı işaretleyin. İşaretlenen alanı kasa içerisine girecek kadar kırın. Kasa kablo giriş deliğini açın ve kabloları kasa içerisine 

alın. Su terazisini kasa içerisindeki yuvaya takın ve düz bir şekilde kasayı alçı ile duvara sabitleyin. 

2. Sıva altı ara parçayı duvardaki kasaya yerleştirmeden önce duvar yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Sıva altı ara parçayı sabitlenen 

sıva altı kasa içerisine ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla sabitleyin.

3. 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. 

4. Zil paneli arka kapağını sıva altı ara parçaya ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla sabitleyin.

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

6. Sıva altı ara parça led aydınlatma uçlarını; kırmızı renk DT-8'in kırmızısına, beyaz renk DT-8'in beyazına gelecek şekilde bağlayın. 

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

otomatiğini açan uçlar). 

8. Detay-A   DT-8 kablolu soket  ve kapı otomatiği soketi soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına denk gelecek şekilde askı 'daki 

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

9. Sıva altı kasa; Mekanik Butonlu, Dokunmatik Butonlu ve Dokunmatik Ekranlı tüm zil panelleri ile uyumludur.
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Detay - A Zil paneli soket yapısı
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6

Duvar boyası, mermer veya granit yüzeyi bitmiş 
yerlerde bile geniş tasarlanmış sıva altı çerçeve 
sayesinde alçı tamiri gözükmeyecektir.
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