Efes DIAMOND Ünite Kullanım Kılavuzu

Efes DIAMOND Ünite Tuş Takımı Açıklamaları.

Sayın kullanıcı, Dünyanın en teknolojik MAS İNTERKOM Efes işletim sistemli DIAMOND görüntülü kapı diafonunu tercih etmişsiniz sizi tebrik ederiz.
UYARICI 2 RENKLİ LED (Yeşil - Kırmızı)
Arama yaptığınızda veya ekranın açık olması durumunda led yeşil yanmaktadır.
Gelen aramayı cevaplamazsak ledimiz kırmızı yanıp sönmektedir.
KAPI OTOMATİĞİNİ AÇMA
Panel ile görüşme yaparken veya görüşmeden (

Kullanmaya başlamadan önce güvenlik talimatını mutlaka okuyunuz.

) anahtar butonuna basarak kapı otomatiğini açabilirsiniz.

HEDEF ARAMA:
Ekran açma tuşuna bastıktan sonra A veya B Tuşuna basarak daha önce belirlenen (atanan) yeri bir düğmeye basarak arayabilirsiniz (Güvenlik, Kapıcı
veya Belirlenen yer).Aradığınız yerin telefonu üzerindeki LCD ekranında gelen aramalar blok ve daire numaraları görülecektir.
EKRAN AÇMA / KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ DEĞİŞTİRME:
(
) Butonuna basarak ekranı açar ve panel kamerasından görüntü alırsınız.Birden fazla kamera sisteme takılı ise kamera görüntülerini
değiştirmek için bu tuşa tek tek basarak kamera görüntülerini değiştirebilirsiniz.

Güvenlik Talimatları
* Cihazı kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
* Güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
* Cihazın içini açmayınız.
* Cihazı darbelerden koruyunuz.
* Dâhili üniteye su temasını engelleyiniz.
* Yoğun rutubet, tozlu veya kirli ortamda kullanmayınız.
* Ünite temizliğinde kuru bez kullanınız. Alkol, tiner vb. aşındırıcı sıvılarla kesinlikle temizleme işlemini yapmayınız.,
* Cihazı gerekmedikçe yerinden çıkarmayınız.

ELLER SERBEST (handsfree) VE BAS KONUŞ SEÇİMİ:
Ekran açma butonu ve konuşma butonuna (
+ ) yaklaşık 5 saniye basılırsa (handsfree) eller serbest üniteyi ellemeden, hem konuşacak hemde
duyacaksınız veya bas konuş. Bu iki moddan birisini ayarlayabilirsiniz. Bu işlem her tekrarlandığında, bu iki moddan birisine geçilir.İşlem sonunda
çalışma modunun değiştiğini (Eller serbest veya Bas konuş, bırak dinle), led yanıp yanıp söndüğünde anlayabilirsiniz.

Ekran Işık Ayarı
Ekran Renk Ayarı

BAS - KONUŞ
Bas-Konuş :
Panelden veya güvenlikten arama olduğunda ekran açılır ve 45 saniye açık kalır. Konuşma butonuna (
) basılınca sizin sesiniz arayan yere gider
buton bırakıldığında dinlemeye geçilir. Konuşma süresi 60 saniye dinleme süresi 15 saniyedir. Siz evde olmadığınızda veya çağrıyı yanıtlamadığınızda
led yanıp yanıp söner. Bu uyarı konumundayken herhangi bir tuşa basıldığında ledin yanıp sönmesi durdurulur.
Eller serbest(Handsfree):
Panelden veya güvenlikten arama olduğunda ekran açılır ve 45 saniye açık kalır. Konuşma butonuna (
) basılıp bırakılınca görüşme başlar, görüşme
60 saniye ile sınırlıdır, erken bitirmek istenirse konuşma butonuna (
) tekrar basarak görüşme sonlanır ve devam edelir. Siz evde olmadığınızda veya
çağrıyı yanıtlamadığınızda led yanıp yanıp söner. Bu uyarı konumundayken herhangi bir tuşa basıldığında ledin yanıp sönmesi durdurulur.

Ses Seviye Ayarı
Gelen Ses Ayarı

EKRAN IŞIK, RENK VE ÜNİTE ZİL SESİ SEVİYE AYARI
Ürün renk ve ışık seviyesi fabrika çıkışında ayarlı bir şekilde hazırlanmaktadır. İsteğinize bağlı olarak ünitenin sol üst kenar kısmında bulunan ayar
düğmeleri ile bir tornavida yardımıyla ışık, renk seviye ayarını yapabilirsiniz. Ses seviye ayarını sol alt kenarda bulunan ayar düşmesinden yapabilirsiniz.

Konuşma Butonu

GELEN ARAMAYI CEVAPLAMA

Kapı Otomatiği

Ünitenin üç zilinden biri çaldığında;
1. A veya B den arama geldiğinde önceden seçilmiş melodi çalar ve opsiyonel olarak A veya B hedefteki yerde kamera mevcut ise ünite ekranına
o hedeftekinin görüntüsü otomatik olarak gelir (60 sn süresince ekranınızda görüntü kalır)bu çağrılara cevap verebilir veya vermeyebilirsiniz.
2.Dış kapı paneli zili çaldığında ekranda panel görüntüsü otomatik olarak gelir (görüntü 60 sn ekranınızda kalır).
Görüşme yapmak istiyorsanız konuşma butonuna (
) basınız, görüşme yapmak istemiyorsanız herhangi bir tuşa basmayınız.
3.Daire önü zili çaldığında, kapı önünde ziyaretçiniz var demektir. Güvenliğiniz için kapı gözetleme deliğinden bakmadan kapıyı açmayınız.
Dilerseniz daire önüne de kameralı panel takılabilir, ve daire önünü ekrandan görülebilirsiniz, bu tavsiye ettiğimiz şeklidir.
ZİL SESİNİ DEĞİŞTİRME
Farklı iletişim noktalarına (kapıcı-güvenlik, kapı önü zili, panel) 10 çeşit melodi arasından beğendiğiniz 3 melodiyi seçebilirsiniz.
Böylece hangi noktadan arandığınızı hemen anlayabilirsiniz.
Zil sesi melodisini değiştirmek için görüntü alma butonu ( ) ve (A) butonuna birlikte yaklaşık 10 saniye basılırsa zil sesi değiştirme menusuna girilir
(menüye girdiğinizde uyarı tonu duyarsınız). Menüye girdikten sonra A butonuna basarak sırasıyla kayıtlı ziller dinlenir. Beğendiğiniz zil melodisini
duyduğunuzda aşağıdaki adımları izleyiniz.
Panel Zilini DeğiĢtirme
Görüntü alma butonuna (
) 1 kere basılırsa panel zili olarak seçilir ve (A) butonuna tekrar basarak seçim kaydedilir. (B) butonu ile menüden çıkılır
Daire Önü Zil DeğiĢtirme
Görüntü alma butonuna (
) 2 kere basılırsa daire önü zil olarak seçilir ve (A) butonuna tekrar basarak seçim kaydedilir. (B) butonu ile menüden çıkılır
Güvenlik Zili DeğiĢtirme
Görüntü alma butonuna (
) 3 kere basılırsa güvenlik zili olarak seçilir ve (A) butonuna tekrar basarak seçim kaydedilir. (B) butonu ile menüden çıkılır
Kapıcı Zili DeğiĢtirme
Görüntü alma butonuna (
) 4 kere basılırsa kapıcı zili olarak seçilir ve (A) butonuna tekrar basarak seçim kaydedilir. (B) butonu ile menüden çıkılır

İndikatör (Dual Led)

Panel Görüntüsü ve
Kamera Seçme
Hedef Arama
Hedef Arama

SERVİS ve SHOWROOM İRTİBAT BİLGİLERİ
İSTANBUL

: Şair Ziyapaşa Cad. No:31/A Karaköy

Tel : 0212 2523680

HATAY (Ant): Saray Cad. Nuri Seçkin Apt. No: 24/B Antakya

ADANA

: Cemal Gürsel Cad. Tepebağ Mh. 53/C Seyhan

Tel : 0322 3630988

HATAY (İsk) : Kurtuluş Mh. İsmet İnönü Cad. No:28 İskenderun

ANKARA

: Sanayi Cad. Kuruçeşme Sk. No: 26 Ulus

Tel : 0312 3127807

İZMİR

FABRİKA AYARLARINA DÖNME
Görüntü alma butonuna (
) ve (B) butonuna yaklaşık 10 saniye basılırsa uyarı sesinden sonra fabrika ayarlarına dönülür

ANTALYA

: Yenigün Mh. Mevlana Cad. Yıldırım3 Apt. No: 32/C

Tel : 0242 3216212

KAYSERİ : Seyit Gazi Mh. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 20/A

BURSA

: Gazcılar Cad. No: 72 Osmangazi

Tel : 0224 8880000

KONYA

OPSİYONEL ÖZELLİKLER:

DENİZLİ

: Topraklık Mh. Halk Cad. Sıla Apt. No:121/B

Tel : 0258 2656594

MALATYA : Niyazi Mısri Mh. Niyazi Mısri Cd. No:19

DİYARBAKIR : Yenişehir Mh. Arma Yapı Koop. C Blok Altı No:3 Yenişehir Tel : 0412 2888001
ESKİŞEHİR

: Mustafa Kemal Paşa Mh. Hasan Polatkan Cad. No:6/B

Tel : 0222 2341511

GAZİANTEP : İncilipınar Mh. Kıbrıs Cad. Afak İş Merkezi altı No: 9/C Şehitkamil Tel : 0342 3232590

SD & Mikro SD
FOTOĞRAF ve VİDEO ÇEKİMİ (OPSİYONEL )
Zil çaldıktan 3 sn sonra ünite kayıt yapar.Kayıt yapan ünite üzerindeki led yanıp yanıp söner, ahize kaldırılmadığından ünite
üzerindeki led yanıp sönerek cevapsız çağrı olduğunu gösterir. Hafıza moduna girerek siz evde yokken kimin geldiğini görebilirsiniz.
Çekilen resim ve video kayıtlarını saat ve tarih bilgileriyle görebilir ve bu kayıtların transferini gerçekleştirebilirsiniz.

MERSİN

: 1203/8 Sk. No: 2-C Gıda Çarşısı Yenişehir

Tel : 0326 2141570
Tel : 0326 6147827
Tel : 0232 4590732
Tel : 0352 2322848

: Küçük İhsaniye Mh. Şehit Ömer Taşer Sk. No: 17/D Selçuklu Tel : 0332 3213400
: Gazi Mh. 1317 Sk. Güney Yerleşim Sitesi No: 5/B Pozcu

Tel : 0422 3217649
Tel : 0324 3259065

SAMSUN : Hançerli Necipbey Cad. No: 57/B

Tel : 0362 4322714

TRABZON : Gazipaşa Mh. Yavuzhan Sk. No: 7A

Tel : 0462 3251118

İNTERKOM
Görüntülü Görüntüsüz Diafon Sistemleri
www.masinterkom.com
info@masmekanik.com

