Mas Ýnterkom
Görüntülü Üniteler

Görüntülü Ünitelerde
Buton Özellikleri ve Kullanýmý.
* Zil çaldýðýnda ekran açýlýr.
* Kapýnýza gelen misafiri görüp kapýyý ( ) butonuna basarak açabilirsiniz.
* Merdiven otomatiðini ( ) butonuna basarak açabilirsiniz.
* Kapýnýza gelen misafir ile ahizeyi kaldýrýp konuþabilirsiniz.
* Ahizesiz diafon modellerimizde konuþma butonuna basýp konuþabilir. Býrakýp dinleyebilirsiniz.
* Telefon üzerindeki ( ) butonuna basarak ahizeyi kaldýrmadan merdiven otomatiðini, (
)
butonuna basarak da kapý otomatiðini açabilirsiniz.
* Güvenlik olan konutlarda ahizeyi kaldýrýp ( A & B ) butonuna basarak güvenlik ile görüþülür.
* Görüþme sonrasý telefon ahizesinin kapalý olduðundan emin olunuz.
* Kamera seçme ilavesi ile 4 kapýya kadar olan çoklu kapý sistemlerde (
) butonuna
basýldýðýnda kameralardaki görüntüler sýrayla izlenebilir.
* Görüntü almak için ahizeyi kaldýrýn.
* Ekranýn ýþýk ayarý için telefonun yan tarafýndaki üst ýþýk ayar düðmesini kullanýnýz.
* Zil sesi þiddet ayarý için telefonun yan tarafýndaki alt ses ayar düðmesini kullanýnýz.
* Kýrmýzý ýþýk yanýyorsa kapý konuþma hattý meþgul demektir, eðer kýrmýzý ýþýk yanýp sönüyorsa
kapici ses hattýnýn meþgul olduðunu gösterir.
* Kýrmýzý ýþýk sönünce sistemi tekrar kullanabilirsiniz.
* Bakanlýkça tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 10 yýldýr.
* Ürünün,Enerji tüketimi sisteme baðlý olarak,belli bir süre sonra kapanmaktadýr

2.Hedef arama
1.Hedef arama
Görüntü alma
Kapý açma
Merdiven oto.açma
Kamera seçme

Menü
giriþ ve
ayar butonlarý

Ekran renk ayarý
Ekran ýþýk ayarý
Zil sesi ayarý

Zil sesi

Ekran renk
Ekran ýþýk

Kapý açma
Merdiven oto.
1.Hedef arama
2.Hedef arama
Görüntü alma
Kamera seçme

Ekran ýþýk

ADT SÝSTEMLER ÝÇÝN EK OLARAK
* Switch ayarlarý ile daire numaralarýný ayarlayarak kodlayýn.
* Diðer daireleri aramak için telefonu kaldýrýn ( A & B ) tuþuna basýn sonra aramak istediðiniz
daire nosunu tuþlayýn ve kare ( # ) tuþuna basýn..
* Kýrmýzý ýþýk yanýyorsa kapý konuþma hattý meþgul demektir, eðer kýrmýzý ýþýk yanýp sönüyorsa
ADT hattýnýn meþgul olduðunu gösterir. Daireler arasý görüþme yapýlamaz.

GÜVENLÝK UYARILARI
* Cihaz kurulumuna baþlamadan önce tüm kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz.
* Güvenlik uyarýlarýný dikkatlice okuyunuz.
* Cihaz elektronik olduðundan su ve nemden koruyunuz.
* Ürünün temizlenmesinde nemli bez kullanýlmak suretiyle tozu alýnýr.
* Cihazýn içine yabancý madde sokmayýnýz.
* Cihazý gerekmedikçe yerinden çýkarmayýnýz.
* Cihazýnýzý sabit ve düz bir bölüme monte ediniz.
* Cihazýnýzdaki meydana gelen bir arýza durumunda sadece yetkili servisi arayýnýz.
* Ürün periyodik olarak bakým gerektirmemektedir.
* Taþýma ve nakliye sýrasýnda orijinal ambalajýnda taþýyýnýz
* Kullaným sýrasýnda insan saðlýna ve çevreye zararý olabilecek durumu yoktur.
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