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Ana Menü 

 

 

  

 

 

 

 

 Monitörün ekranına bir kere tıkladığımızda karşınıza aşağıdaki gibi ana menü ekranı çıkacaktır. 

 
 

GÖRÜNTÜLEME 

 Ana menüde "GÖRÜNTÜLEME "  ikonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki 

gibi bir 4 seçenekli bir menü gelecektir. Bunlar; "Dış Kapı Paneli", "Giriş Paneli", "Zil Butonu" ve 

"IP-Kamera"dır. Bu menüden sisteme bağlı olan yeri seçip, 30sn boyunca(ayarlanabilir) 

görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleme esnasında bina içi monitörden panellere ses gitmez. Eğer görüşme 

yapmak istiyorsanız, monitör üzerinde "Görüşme" butonuna bastıktan sonra, paneller ile görüntülü 

konuşma yapabilirsiniz. 

 

İNTERKOM 

 Ana menüde "İNTERKOM"  ikonuna dokunarak, site içindeki herhangi bir daireyi veya 

güvenliği arayabilirsiniz. "İNTERKOM"  ikonuna bastığımız zaman karşımıza resimdeki gibi 

bir sayfa çıkacaktır. 
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 Aramak istediğiniz daire'nin bloğunu 'Blok' kısmına, numarasını da 'Daire' kısmına yazdıktan 

sonra  ikonuna basarak bloklar arası yada daireler arası görüşme yapabilirsiniz. 

 ikonuna basarak güvenlik ile görüşme yapabilirsiniz. Aynı şekilde eğer evinizde birden 

fazla monitör var ise,  ikonuna basarak evinizdeki diğer monitörlerle görüşme yapabilirsiniz. 

Bir evin içinde maksimum 6 monitör kullanabilirsiniz. 

  ikonuna dokunarak, arama geçmişini görüntüleyebilirsiniz. 

  

KONUŞMA KAYITLARI  

 Ana menüde  ikonuna dokunduğunuz zaman aşağıdaki resimdeki gibi, ne zaman hangi 

daire ile görüşüldüğü yıl/ay/gün ve saat şeklinde log olarak görebilirsiniz.  

 ikonuna dokunarak, konuşma kayıtlarını silebilirsiniz.  ikonuna dokunarak 

ana menüye tekrar geri dönebilirsiniz. 
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BİLGİ 

 Ana menüde  ikonuna dokunduğunuz zaman, site yönetiminden veya sistemimizden 

gelen mesajları yıl/ay/gün ve saat şeklinde görüntüleyebileceğiniz aşağıdaki gibi bir sayfa ile 

karşılaşacaksınız. 

 

  İkonuna dokunarak, size gelmiş olan tüm mesajları silebilirsiniz. Ana menüye tekrar 

dönmek için  ikonuna dokunun. 

ALARM KAYITLARI 

Ana menüde  ikonuna dokunduğumuz zaman aşağıdaki resimdeki gibi, sistemde ne zaman 

alarm kurulduğu, ne zaman alarmın devre dışı bırakıldığı ve ne zaman alarmın hangi sensörden 

çaldığı yıl/ay/gün ve saat şeklinde log olarak görebilirsiniz. 

 

 Alarm kayıtları kısmından aynı zamanda alarmınızı  ikonuna dokunarak 

kurabilirsiniz.  ikonuna dokunduğunuzda karşınıza aşağıdaki gibi Evde Modu ve Ev 

Terk Modu olmak üzere seçim yapabileceğiniz seçim ekranı gelecektir. 
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  ikonuna dokunduğunuz zaman, alarmınıza bağlı olan sensör tipini ve tetik tipini 

değiştirebilirsiniz. Alarm Ayarları kullanım kılavuzunun Ayarlar kısmında ayrıntılı olarak 

anlatılacaktır. 

  i)Ev Terk Modu 

   Ev Terk Modu, evde olmadığınız anda basınız. Ev Terk Moduna  

ikonuna bastığınız anda sisteme bağlı olan manyetik kapı sensörü, hareket sensörü vb sensörler 

aktif olacaktır. Alarm çaldığı taktirde, site güvenliğine mesaj gidecektir. Gaz sensörü, elektrik 

sensörü ve su sensörü istediğiniz modu seçerseniz seçin hep aktif olacaktır.        

ii)Evde Modu 

   Ev Modu, eve ilk geldiğiniz anda veya evde bulunduğunuz sürece aktif 

olmalıdır. Evde Moduna  ikonuna bastığınız anda sisteme bağlı olan manyetik kapı 

sensörü, hareket sensörü vb sensörler devre dışı kalacaktır. Gaz sensörü, elektrik sensörü ve su 

sensörü istediğiniz modu seçerseniz seçin hep aktif olacaktır. 

 

ACİL DURUM  

 Ana menüdeki  ikonuna 3sn boyunca basılı tuttuğunuz zaman, monitör otomatik 

olarak alarm durumuna geçip, güvenliğe mesaj gidecektir. Acil durum  ikonuna 3sn basılı 

tuttuğunuz zaman, aşağıdaki gibi bağlantı sayfası çıkacaktır.   ikonuna basıldığı zaman 

güvenlik ünitesi alarma geçecektir, sizi tek bir tuşla arayabilecektir. 
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ALARM 

 Ana menüde "ALARM"  ikonuna basarak alarm sistemini açıp kapayabilirsiniz. 

"ALARM" ikonunuza tıkladığınız zaman sizden kullanıcı şifrenizi isteyen ekran ile karşılaşacaksınız. 

 
   

 Kullanıcı şifrenizi girdikten sonra,  ikonuna dokunarak alarmınızı kurabilirsiniz. 

 ikonuna tıklayarak ana menüye tekrar geri dönebilirsiniz.  

 

OTOMASYON  

 Ana menüdeki  ikonu, eğer evinizde otomasyon var ise onu kontrol edebileceğiniz menü 

ekranı aşağıdaki gibi karşınıza gelecektir. Otomasyon sistemi hakkında ayrıntılı bilgileri Otomasyon 

kullanım kılavuzlarımızda bulabilirsiniz. 

 
 Evinize otomasyon sistemi kurulduğu zaman, yukarıdaki otomasyon sayfası evinizdeki 

otomasyon sistemine uygun senaryolar şeklinde düzeltilecektir. Örnek otomasyon sayfasını yukarıdaki 

resimde görebilirsiniz. 
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ASANSÖR 

 Ana menüde "ASANSÖR"  ikonuna asansörü bulunduğunuz kata evden çıkmadan önce 

çağırabilirmek için basabilirsiniz. Böylece evden çıktıktan sonra asansör çağırıp vakit kaybetmenize 

gerek duymazsınız. "ASANSÖR"  ikonuna bastığınız zaman aşağıdaki gibi bir ekran ile karşınıza 

çıkacaktır. Asansör çağırma ekstra bir özelliktir ve sadece asansör modülünün olduğu yerlerde 

çalışır, aksi takdirde asansör çağırmaya bastığınız anda bağlantı hatası ile karşılaşırsınız. 

 

 Asansörü çağırmak için aşağı inecekseniz  ikonuna, yukarı çıkacaksanız  

dokunmanız yeterli olacaktır. 

 

AYARLAR 

 Ana menüdeki "AYARLAR" ikonuna  dokunduğumuz zaman karşıza aşağıdaki gibi bir 

menü açılacaktır. Bu menüde monitörün Zaman, Kamera, Yönlendirme, Şifre, Alarm, Zil Butonu, 

Zil Sesleri, Bağlantı, Görüntü, Diller,Hakkında ve Yapılandırma ayarlarını değiştirebilirsiniz. 

 
 

 1)Zaman 

  Monitorün Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika ayarlarını değiştirmek için  ikonuna 

dokununuz.  ikonuna dokunduğunuz zaman aşağıdaki gibi bir menü ile karşılaşacaksınız. 
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   kutucuğa tıkladığınız zaman monitörün yıl, ay, gün, saat ve dakika 

ayarları direk olarak dış kapı panelinin zaman ayarları ile otomatik eşleşecektir. 

   Saat ayarını AM,PM formatı olarak düzeltir. Bu kutucuk eğer işaretlenmemiş 

ise, zaman saat gösterimi "00:00-23:59" skalasında olacaktır. Aksi takdirde, zaman gösterimi "00:00-

11:59" skalasında olacaktır. 

  Zaman ayarınızı yaptıktan sonra  ikonuna dokunarak, zaman ayarınızı 

kaydedebilirsiniz. Zaman menüsünden, ayarlar menüsüne tekrar dönmek için  ikonuna 

dokununuz. 

  

 2)Kamera 

  Sisteme bağlı olan kameraların monitörden izlenebilmesi için, "Kamera" ikonuna  

dokununuz. Kamera ikonuna dokunduğunuz anda aşağıdaki gibi bir sayfa ile karşılaşacaksınız. 

 

  Sisteme bağlı olan kamerayı eklemek için  ikonuna dokununuz. Ardından, 

karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. 
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  Karşımıza çıkan bu sayfada "IP-Kamera Numarasını Girin" kısmına sisteme bağlı olan 

kameranın numarasını girip  ikonuna dokununuz. Kamera menüsüne geri dönmek için  

ikonuna dokununuz. 

  Kamera menüsünde sisteme bağlı olan kamera veya kameraları silmek için  

ikonuna dokununuz.  ikonuna dokunduğunuz anda aşağıdaki gibi bir sayfa ile karşılaşacaksınız. 

 
  Silmek istediğiniz kameraya dokunarak, silme işlemini bitirebilirsiniz. 

  Kamera menüsünden ayarlar menüsüne geri dönmek için,  ikonuna dokununuz. 

 

 3)Yönlendirme 

Yönlendirme özelliği size yapılan aramaları sistemdeki başka bir daireye veya güvenlik 

ünitesine yönlendirmek için  ikonuna dokununuz.  ikonuna dokunduğunuz zaman 

karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa gelecektir.  
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  Size gelen aramaları yönlendirmek istediğiniz Daire Monitörü veya Güvenlik 

Ünitesinin  kutucuğuna dokunduktan sonra, yönlendirme yapmak istediğiniz güvenlik ünitesi 

veya dairenin numarasını girin, ardından  ikonuna dokunarak yönlendirme işlemini 

bitirebilirsiniz. Yönlendirme işlemi farklı bir daireye veya güvenlik ünitesine yapıldıktan sonra, 

tekrar kendi dairenizden yönlendirmeyi kaldırmanız gerekmektedir.Aksi taktirde, zilinize 

basıldığında yönlendirme yapılan dairede çalarak, sizin dairenizde çalmayacaktır. 

Yönlendirmeyi kaldırmak için, yönlendirme sayfasına girip  kutucuğundaki işareti 

kaldırmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, yönlendirme işlemini başka bir daireye veya güvenlik 

ünitesine yaptıktan sonra, bir daha arama alamassınız. 

  Ayarlar menüsüne  ikonuna dokunarak geri dönebilirsiniz. 

 

 4)Şifre 

  Şifre menüsünden Kullanıcı Şifresini ve Zorlama Şifrenizi değiştirmek için  

ikonuna dokununuz.  ikonuna dokunduğunuz zaman karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. 

Bu sayfadan, değiştirmek istediğiniz şifre türünü seçiniz. 

 

  Kulanıcı Şifrenizi değiştirmek için  tıkladıktan sonra sizden geçerli 

olan kullanıcı şifresini girmenizi isteyen aşağıdaki gibi bir sayfa gelecektir. Fabrikasyon ayarlarında 

bütün monitörlerimizin kullanıcı şifresi "666666" olarak ayarlanmıştır. Geçerli kullanıcı şifresini 

girdikten sonra yeni şifrenizi girip  ikonuna basarak yeni şifrenizi kaydedebilirsiniz. 
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  Kullanıcı Şifresi ile aynı adımları izleyerek, Zorlama Şifrenizi  

ikonuna dokunarak değiştirebilirsiniz. Fabrikasyon ayarlarında bütün monitörlerimizin zorlama şifresi 

"123456" olarak ayarlanmıştır. 

 

 5)Alarm   

  Alarm menüsünden, sisteme sensör eklenmesi, hangi modda hangi sensörün 

çalışacağı, Alarm Devreye Alma Süresini, Alarm Kapama Süresini, Alarm Süresini ve Gizli 

Alarm ( Monitörün soketinden çıkarıldığında çalan alarm ) açma/kapama, Yanlış Şifrede Alarm 

Kapama işlemlerini yapabilirsiniz. Bunun için "AYARLAR" menüsünde  ikonuna dokununuz. 

Ardından karşımıza bizden kullanıcı şifresini isteyen aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. 

  

 Kullanıcı şifremizi girdikten sonra  dokunarak, karşımıza aşağıdaki resimdeki ana 

alarm menüsü çıkacaktır.  
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  Alarm Devreye Alma Süresi(sn), alarm kurulduktan sonra alarmın devreye girme 

süresidir.  Süreyi    ile ayarlayabilirsiniz.  

  Alarm Kapama Süresi(sn), alarm kurulu iken alarmı deaktif ederken şifreyi girmeniz 

için gerekli süreyi  ile sn cinsinden ayarlayabilirsiniz. 

  Alarm Süresi(dk), alarm aktif olduktan sonra ötmesi gereken süreyi dakika cinsinden 

 ayarlayabilirsiniz. 

  Gizli Alarm, monitör soketinden çıktıktan sonra alarmın aktif olma özelliğini  

kutucuğa dokunarak açıp kapatabilirsiniz. 

  Yanlış Şifrede Kapama, alarmı zorlama şifresi özelliğini  kutucuğa dokunarak açıp 

kapatabilirsiniz. Zorlama şifresi normal alarm kapama (kullanıcı şifresinden) farklı olup, alarm 

kapandıktan sonra güvenliğe otomatik olarak mesaj gönderir. 

   ikonununa dokunduğumuzda aşağıdaki gibi liste karşınıza gelecektir. Sisteme 

bağlı olan sensörleri ve detektörleri görebilirsiniz.  
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  Evde ve Ev Terk Modunda hangi sensör ve detektörün açık veya kapalı olucağını  

dokunarak yapabilirsiniz. Aynı şekilde sisteme bağlı olan sensör ve tetik tiplerini değiştirebilirsiniz. 

  Sensör tipini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz sensörün Sensör Tipi kısmına 

 dokununuz.  dokunduğunuz anda aşağıdaki gibi sisteme bağlı olan sensör 

tiplerini liste şeklinde görebileceksiniz. 

 

  Seçmek istediğiniz sisteme bağlı olan sensör tipini seçtikten sonra,  dokunduktan 

sonra sensör tipi değişikliğini başarı ile tamamlamış olacaksınız. 

  Sensör tipi gibi aynı şekilde Tetik Tipini de  kısmına dokunduğumuz anda 

aşağıdaki gibi Tetik tipini değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde tetik tipini seçtikten sonra  

dokunup değiştikliği kaydedebilirsiniz. 

 

  "Alarm" menüsünden "AYARLAR" menüsüne  ikonuna dokunarak tekrar geri 

dönebilirsiniz. 

 

 6)Zil Butonu 

  Sisteme bağlı olan Zil Butonları (VS-02) Açılış Zamanını ve Kapı Alarmı , Kapı Alarmı 

Zil Sesini açma/kapama işlemlerini yapmak için "AYARLAR" menüsünden  ikonuna dokununuz. 
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 ikonuna dokunduktan sonra sizden kullanıcı şifresinizi isteyen aşağıdaki gibi bir sayfa karşınıza 

çıkacaktır. 

 

  Kullanıcı Şifremizi girip  dokunduktan sonra aşağıdaki gibi Ana Zil Butonu 

menüsü ile karşılaşacaksınız.  

 

  Sisteminze bağlı olan Zil Butonu (VS-02) açılış zamanını saniye cinsinden   

ayarlayabilirsiniz.   

  Zil Butonu ile Monitör arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakmak için 

 kısmındaki kutucuğa dokununuz.  

  Kapı Alarmını açmak veya kapamak için  kısmındaki kutucağa 

dokununuz. 

  Kapı Alarmı Zil Sesini açmak ve kapamak için  kısmındaki 

kutucağa dokununuz.   

  Zil Butonlarının üzerinde kart okuma sistemi (RFID) bulunur, bu kart okuma sistemine 
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size verilen kartları tanıtmak için  ikonuna dokununuz.  ikonuna dokunduktan 

sonra aşağıdaki gibi karşımıza sisteme kayıtlı olan kartları gösteren sayfa çıkacaktır.  

 

  Kart ekleme işlemini yapmak için önce kartı kaydetmek istediğiniz zil butonunu  

veya  kısımlarına dokunarak seçiniz. Zil butonunu seçtikten sonra  ikonuna 

tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi bir uyarı alıcaksınız.  

 
  Kaydetmek istediğiniz kartı zil butonunun kart okuyucu kısmına yaklaştırıp okutunuz, 

ardından kartımızın numarası otomatik olarak listeye eklenecektir.  

  Aynı şekilde sisteme kayıtlı olan kartları  ikonuna dokunarak bütün kartları 

silebilirsiniz. Kartları silmeden önce size aşağıdaki gibi uyarı ve onay ekranı verecektir. 

 

   ikonuna dokunarak seçilen kartı silebilirsiniz. Seçilen kartı silmeden önce sizi 

aşağıdaki gibi uyarı ve onay ekranı verecektir. 
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7)Zil Sesleri  

  Monitörün zil sesini değiştirmek için "AYARLAR" menüsünden  ikonuna 

dokununuz.  ikonuna dokunduktan sonra karşımıza aşağıdaki gibi Zil Sesleri menüsü çıkacaktır. 

 

  Dışkapı Panelinden arama geldiğinde çalan Zil sesini değiştirek için  kısmına 

tıklayınız. Tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi karşınıza Zil Sesleri listesi çıkacaktır. İstediğiniz zil sesini 

listeden seçip, kullanabilirsiniz. 

 

  Aynı şekilde kapı zilinden gelen çağrılarda ki zil seslerini değiştirmek için  

kısmına veya sisteme bağlı diğer ünitelerden gelen çağrılardaki zil sesini değiştirmek için  

kısmına dokunabilirsiniz.  
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  Buton Seslerini, Dokunmatik Seslerini ve Hata Seslerini  kutucuğana dokunarak 

açıp kapatabilirsiniz. 

   zil sesini  ve  volume ayarını yapabilirsiniz. 

  Zil Sesleri menüsünde herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra kaydetmek için  

dokununuz. "AYARLAR" menüsüne tekrardan geri dönmek için  ikonuna dokununuz. 

 

 8)Bağlantı 

  Dış panelden arama geldiğinde arayan kişinin fotoğrafının otomatik ya da manual 

olmasını "AYARLAR" menüsünde  ikonuna dokunarak yapabilirsiniz.  ikonuna 

dokunduğunuzda karşınıza aşağıdaki gibi bir menü gelecektir. 

 
  Eğer dış panelden arama geldiğinde arama yapan kişinin fotoğrafının otomatik olarak 

çekilmesini istiyorsanız  dokunarak işaretleyiniz. 

 

 9)Görüntü 

  Monitör ekranının parlaklık, ekran koruyucu(sn) ve Uyku Modu(dk) sürülerini 

ayarlamak için "AYARLAR" menüsünden   ikonuna dokununuz.  ikonuna dokunduktan 

sonra aşağıdaki gibi Görüntü ayarlarınız yapabildiğiniz bir menü karşınızı çıkacak 

 

  Parlaklık,Ekran Koruyucu ve Uyku Modu sürelerini  ve  ikonlarına 

dokunarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra kaydedip çıkmak için  ikonuna basınız. 
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 ikonuna basarak "Görüntü" menüsünden "AYARLAR" menüsüne tekrar geri dönüş 

yapabilirsiniz. 

 

 10)Diller 

  Monitörün dilini "AYARLAR" menüsünden  ikonuna tıkladığınız zaman aşağıdaki 

gibi dil seçeneklerini içeren menü sayfası karşınıza çıkacaktır. 

 

 

  Monitörü kullanmak istediğimiz dil seçeneğinin üzerine dokunduktan sonra  

ikonuna dokunarak, değiştirdiğiniz dil seçeneğini kaydedebilirsiniz.  

  ikonuna dokunarak, tekrardan "AYARLAR" menüsüne geri dönebilirsiniz. 

 

 11)Hakkında 

  ikonuna dokunduğunuz zaman karşınıza aşağıdaki gibi monitöre yüklü olan 

yazılım versiyonu, blok, daire, numara, KAT, IP, Gateway ve Mac Adresini görüntüleyebilirsiniz. 

 
 12)Yapılandır 

  Yapılandır menüsü genel olarak monitörün montaj esnasında kullanılan menü çeşitidir. 

Yapılandır menüsü hakkında ayrıntılı bilgileri " IP SİSTEM KURULUM KILAVUZU "muzda 

bulabilirsiniz.  


