
                                                      Profesyonel Görüntülü D�afon S�stemler�

3. K�rlenm�ş bağlantı paneller� zamanla güç ve haberleşme sorunlarına sebep olab�leceğ�ngen 
bell� aralarla bakımı profesyonelce yapılmalıdır.

MONİTÖRLERİN KULLANIM ŞEKLİ:

Ayarlama İşlem�:

Not:Parametreler� ayarlamadan önce , ayarlama moduna nasıl g�r�ld�ğ�n� ve farklı fonks�yonların 

nasıl g�r�ld�ğ�n� anlamalısınız.

    Ayarlama moduna nasıl g�r�l�r;

     tuşuna 3 san�ye basılı tutunuz,  "d�ng dong" ses� geld�kten sonra ayarlama moduna 

başarıyla g�rm�şs�n�zd�r. Sırasıyla aşağıdak� adımları tak�p ed�n�z;

         Her ayarlama moduna  g�r�ş şekl�,

       S�stemde toplamda 6 adet ayarlama modu mevcuttur.

B�r�nc� mod, Mon�tör Adres� bel�rleme

İk�nc� mod, dış kapıyı açmak �ç�n mon�tör ş�fres�n� bel�rlemek.

Üçüncü mod,Mon�törün Z�l tonunu bel�rlemek.

Dördüncü mod, Ana Mon�tör ve �k�nc� mon�törü bel�rlemek.(Dublex veya b�rde fazla mon�tör 

kullanan da�reler �ç�n)

Beş�nc� mod, Mon�törün �zleme modunu ayarlama.

Altıncı mod, �k�nc� kapı kamerası veya Kapı z�l�n� ayarlama.

Ayarlama moduna g�rm�ş �sen�z   "Anahtar "    tuşuna kaç kez basarsanız o ayar moduna 

g�rm�ş olursunuz. Örneğ�n 3 kere basıldığında  üçüncü ayar moduna g�rm�ş olacaksınız ancak o 

moda tam g�r�ş�n onaylanması �ç�n  " �nsan"       figürüne basınız ve ardında "d�ng dong " 

ses�n� duyduğunuzda �sted�ğ�n�z ayarlama moduna g�rm�ş oluyorsunuz.

Ayarlama Modlarına g�r�ld�ğ�nde yapılacak ayarlar:

B�r�nc� Mod:Mon�tör adres�n� ayarlamak;

"Anahtar" tuşuna 1 kere basınız ve Onay �ç�n "�nsan" tuşuna basınız, "d�ng dong" ses�n� 

duyduğunzda artık b�r�nc� araylama modundasınız. Örneğ�n Mon�tör adres�n� 0123 olarak 

ayarlamak �st�yorsanız  şu şek�lde yaparsınız;

B�r�nc� basamak "0" demek  �ç�n "�nsan " tuşuna 1 kere basınız.

Ik�nc� basamaktak� 1'� yazmak �ç�n , "anahtar" a 1 kere basılır+ onay �ç�n "�nsan" tuşuna basılır.

Üçüncü basamaktak� 2 'y� yazmak �ç�n, "anahtara " 2 kere basılır +onay �ç�n "�nsan" tuşuna 

basılır.
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Dördüncü basamaktak� 3'ü yazmak �ç�n ,"anahtara"  3 kere basılır+Onay �ç�n "�nsan" tuşuna 

basılır. Sonunda mon�tör " d�ng dong" ederse  adres başarılı şek�lde g�r�lm�şt�r. 5 sn sonra 

programdan kend�l�ğ�nden çıkar.

İk�nc� Mod: Mon�tör Ş�fres�n� (4 basamak) ayarlamak:

2 defa "anahtar " tuşuna bastıktan sonra onay �ç�n "�nsan"tuşuna basınız,"d�ng dong" ses�n� 

duyduğunuzda mon�tör ş�fres� ayarlama moduna g�rm�şs�n�zd�r.Bu durumda yapılacak �şlem 

mon�tör adres� bel�rlemekle aynıdır.En sonunda mon�törde "d�ng dong " ses� geld�ğ� zaman 

,mon�tör ş�fres� ayarlanmıştır. 5 sn sonra otomat�k olarak moddan çıkkar.

Not:B�rden fazla mon�tör kullanan da�relerede Etk�l� olan mon�tör ş�fres� ana mon�törden 

alınandır. Eğer mon�tör ş�fres� aldıysanız Dış kapıyı o ş�fre �le şu şek�lde açarsınız.;

Dış kapı panel�n�n önünde �ken Önce Mon�törünüzün 4 basamaklı adres�n� g�r�n�z daha sonra 

mon�törden almış olduğunuz 4 hanel� ş�fren�z� g�r�n�z ardında kapı açılacaktır.

Üçüncü Mod: Mon�törün  Z�l tonunu ayarlamak;

"Anahtar" tuşuna 3 kere basın ve ardından "�nsan" tuşuna basınız, "d�ng dong " ses�n� 

duyduğunuzda  Mon�tör Z�l tonu ayarlama moduna g�rm�ş olursunuz.Daha sonra "nota" �şaret�ne 

basarak �sted�ğ�n�z z�l tonunu seç�n�z ve seç�mden sonra onay �ç�n "�nsan "tuşuna basınız.Ardında 

mon�tör "d�ng dong" ses� ver�rse  z�l tonu seç�lm�ş demekt�r.45 Sn �ç�nde otomat�k olarak 

çıkacaktır.

Dördüncü mod:Ana mon�tör ve yardımcı mon�törü Ayarlamak. 4 defa "anahtar" tuşuna basınız ve

sonra "�nsan"tuşuna basınız, "d�ng dong " ses�n�n gelmes�yle Ana mon�tör ve yardımcı mon�tör 

ayarlama moduna g�r�lm�şt�r. Varsayılana mon�tör fabr�ka numarası 2 basamaktır ve varsayılan 

değer "00" dır. Yardımcı mon�tör �ç�n 01 ,,,,99 a kadar numara ver�leb�l�r. Örneğ�n 01 b�r�nc� 

yardımcı mon�tör, 03 üöüncü yardımcı mon�tördur. 3 nolu yardımcı mon�törü ayarlamak �ç�n önce 

"�nsan "tuşuna basınız ve sonra 3 kez "anahtar "tuşuna basınız,daha sonra "�nsan"tuşuna 

basarak onaylayınız ve "d�ng dong" ses�n� duyduktan sonra ana mon�tör ve yardımcı mon�tör 

ayarlanmış olur.

  NOT: 

1.Yardımcı mon�törün �lk 4 hanel� numarası xxxx ana mon�törün numarası �le aynı olmadır.

2.Eğer b�r da�rede b�rden fazla yardımcı mon�tör var �se . B�r tanes� ana mon�tördür ve adres� 

XXXX00 dır. D�ğerler� �se yardımcı mon�törlerd�r ve Adreslemes� XXXX01........XXXX99 olarak 

bel�rlen�r.

3.Z�yaretç�ler�n sadece  o da�reye a�t �lk 4 hanel� numarayı XXXX tuşlaması yeterl�d�r. Bu 

durumda da�redek� tüm mon�törler aynı anda çalar.

Beş�nc� Mod: İzleme Modunu Ayarlamak.;
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İzleme modu ayarlarına g�rmek �ç�n önce 5 kez "anahtar" tuşuna basınız ve daha sonra 

onaylamak �ç�n "�nsan" tuşuna basınız.  "D�ng dong" ses�n� duyduktan sonra �zleme modua 

ayarlarındasınız demekt�r.

 "0" demek �zlemek yok demekt�r. Onay �ç�n doğrudan "�nsan" tuşuna basınız.

"1" demek sadece Dış ün�tey� �zler demek."Anahtar" tuşuna b�r kere basılır ve daha sonra "�nsan 

" tuşuna basılırsa bu program varsayılan olarak ayarlanmış olur.

"2" demek sadece �k�nc� onaylı Dış ün�tey� görsün demekt�r. Bunun �ç�n de  önce "anahtar" tuşuna

 2 kez basılır ve ardından "�nsan" tuşuna basılır.

"3" demek , Önce �k�nc� dış ün�tey� �zler sonra b�r�nc� dış ün�tey� �zler. 3 kez "anahtar" tuşuna 

basınız ve daha sonra onay �ç�n "�nsan" tuşuna basınız. Mon�tör  "d�ng dong" ses� çıkardıktan 

sonra Mon�tör �zleme modu ayarlanmış demekt�r. 5 Sn �ç�nde otomat�k olarak programlama 

modundan çıkar.

Altıncı Mod: İk�nc� dış ün�te veya kapı z�l�n� ayarlamak;

6 kez " anahtar" tuşuna basıldıktan sonra "�nsan " tuşuna 1 kez basıldığında "d�ng dong" ses�n� 

�ş�tt�ğ�n�zde "arama modu ayarları"ına başarıyla g�r�lm�ş demekt�r.

"0" demek  onaylı �k�nc�l -Onaylı Dış ün�te �le bağlantı kur demek ve onay �ç�n" �nsan "tuşuna 

basınız. Bu mod varsayılandır.

"1" demek Kapı z�l� �le bağlantı kur demek. "Anahtar" tuşuna b�r kere bas ve onay �ç�n "�nsan " 

tuşuna bas ve mon�törde "d�ng dong" ses� gel�rse bağlantı şekl� başarıyla değ�şt�r�lm�şt�r. 5 sn 

sonra otomat�k olarak programlama modundan çıkmış demekt�r.

KULLANICI İŞLEMLERİ:

1.  Z�yaretç�ler  da�rey�  aradığında  �ç mon�tör çalacaktır ve Da�re sak�n� "ah�ze " tuşuna 1 

kez basarak konuşmaya başlayab�l�r , z�yaretç� �le konuşma b�t�nce tekrar "ah�ze" tuşuna 1

kez basarak kapatır.

2. Konuşma modunda �ken kullanıcı " anahtar" tuşuna basarak kapının açılmasını sağlar.

3. Konuşma hal�nde �ken kullanıcı " �nsan" tuşuna basarak konuşmayı başka �ç mon�töre  

veya Ah�zeye transfer edeb�l�r.

4. Mon�tör standby modunda �ken kullanıcı "�nsan"tuşuna basarak Güvenl�k ün�tes� �le 

görüşür.

5. Mon�tör standby modunda �ken " nota" tuşuna basarak z�l ses�n� seç�m�n� yapar ve "�nsan"

tuşuna basarak onaylar.

6. Mon�tör Standby modunda �ken "ah�ze" tuşuna basarak  Dış ün�te  veya Dış ün�te -onaylı 

�k�nc� dış ün�tey� göreb�l�r.

7. Mon�tör Standby modunda �ken, "Rahatsız etmeme" moduna geçmek �stersen�z , 2 kere 

"anahtar " tuşuna basınız ve ardından onay �ç�n " �nsan" tuşuna basınız. Gösterge ışı yanıp

                                                                      All R�ghts Reserved @PROGEN Co.LTD., 
web: https://netv�s�on.com.tr



                                                      Profesyonel Görüntülü D�afon S�stemler�

sönerse "Rahatsız Etmeme" moduna g�r�lm�ş olunuyor. Her hang� b�r tuşa basarak çıkılır.

ALARM KURMA:

Mon�tör standby modunda �ken 1 kez "anahtar" tuşuna ve  1 kez "�nsan" tuşuna basıldığında 

gösterge ışığı 100 sn yanıp sönecekt�r .Gösterge ışıgı söndüğünde alarm kurulmuş demekt�r.

Eğer herhang� b�r� Alarmı harekete geç�recek b�r  davranışta bulunursa  c�haz 40 sn alarm ses� 

ver�r ve Güvenl�k Merkez�ne otomat�k s�nyal �let�r.

ALARM DEVRE DIŞI ETME:

�k� şek�lde alarm devre dışı yapılır;

1. Dış kapı ün�tes�  Mon�tör sah�b�n�n ş�fres� �le açılırsa. Alarm devre dışı yapılmış olur.

2. Kurulum esnasında Alarm gösterge ışığı yanıp sönerken  4 kez "anahtar" tuşuna basılırsa 

alarm devre dışı kalır.

SESLİ DİAFON AHİZESİ KULLANIMI:

                               

 Dış ün�te Ah�ze telefonunu aradığında ah�zey� kaldırıp 
görüşünüz , kapıyı açmak �ç�n " anahtar" tuşuna basınız.

                                                                                            

  tuşuna basarak Güvenl�k �stasyonunu 

arayab�l�rs�n�z.

Dış ün�te Ah�zey� aradığında  Ah�zey� kaldırıp
  tuşuna bastığınızda baçka mon�töre görüşme 

transfer ed�l�r.

DAİFON AHİZESİNİN PROGRAMLANMASI

Örnek c�hazın adreslenmes�; örneğ�n  b�r ah�zeye 0123 kodunu vermek �ç�n aşağıdak� sıra �zlen�r.

*B�r�nc� basamak: "0" demek  doğrudan onaylamak �ç�n " " �şaret�ne basınız.

*İk�nc� basamak;"1" kodlamak �ç�n   tuşuna 1 kere basınız ve onaylamak �ç�n   tuşuna 

basınız.

*Üçüncü basamak;"2" kodlamak �ç�n  tuşuna 2 kere basınız ve onay �ç�n  tuşuna basınız.
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*Son basamak ;"3" kodlamak �ç�n  tuşuna 3 kez basınız ve onay �ç�n  tuşuna basınız.

Ah�zede "d�ng dong" ses� gel�rse  adres başarı �le g�r�lm�şt�r. 5 Sn �ç�nde programlama modundan 

otomat�k olarak çıkar.

İk�nc� Mod:Ah�ze telefonunun ş�fres�n� ayarlamak; 

2 kere  tuşuna bas ve daha sonra onay �ç�n  tuşuna basınız, "d�ng dong" ses�n� duyarsanız 

ş�fre ayarlama moduna g�rm�şs�n�z demekt�r. Bundan sonrası adres tay�n� g�b� yapılır ve sonunda 

tekrar " d�ng dong" ses�n� �ş�tt�ğ�n�zde ş�fre ayarlama başarılı olmuş demekt�r ve 5 sn sonra 

otomat�k olarak çıkar.

Etk�l� ş�fre ana ah�ze tarafından ver�l�r. Eğer b�r ah�ze ş�fren�z mevcut �se Dış ün�tey� açmada 

kullanab�l�rs�n�z. İşlem şu şek�lde yapılır;

Dış ün�te tuş takımından önce 4 hanel� Ah�ze telefonu numarası ve sonra 4 hanel� ah�ze telefonu 

ş�fres�n� g�rd�kten sonra kapı açılır.

Üçüncü Mod:Ana Ah�ze telefonunu ve yardımcı ah�ze telefonunu ayarlamak;

4 defa  tuşuna basınız ve daha sonra  tuşuna basınız, " d�ng dong" ses� geld�kten sonra Ana 

telefon ve yardımcı telefonu tay�n etme programına g�rm�şs�n�z demekt�r. Tüm ah�zeler �ç�n 

varsayılan değer "00" dır.Yan� tüm ah�zeler başlangıçta ana ah�zed�r. Yardımcı ah�ze numaraları 

"01"den  "99"a kadar ver�l�r. Örneğ�n "03" demek üçüncü yardımcı ah�ze demek  ve şu şek�lde 

tanımlanır;önce 1 kere  tuşuna basılır ve 3 kere  tuşuna basılır ve onay �ç�n tekrar  

tuşuna basılır, "d�ng dong" ses� �ş�t�ld�ğ�nde Ah�ze  03 nolu ah�ze olarak tanıtılmıştır .

Not:

1. Yardımcı Ah�zeler�n adreslenmes�nde  �lk dört hane XXXX Ana Ah�zen�n numarası �le aynı 

olmalıdır.

2. Eğer b�r da�rede b�rden fazla Ah�ze telefonu varsa . Ana ah�ze telefonu adres� XXXX00 

olarak atanır. D�ğer yardımcı Ah�ze telefonlarının adres� XXXX01.....den XXXX99'a kadar 

atanaba�l�r.

3. Z�yaretç� Da�re ah�ze telefonu numarasının �lk 4 Hanes�n� tuşlayınca da�redek� tüm ah�ze 

telefonları çalar.

Kullanıcı İşlemler�:

Konuşma;Ah�ze aradığında Ah�zey� kaldırın konuşun.

Kapı açma;konuşma anında    tuşuna basıp kapıyı açınız.

Görüşme transfer�;konuşma modunda �ken  tuşuna basarak başka ah�zeye konuşmayı transfer 

edeb�l�rs�n�z.

Güvenl�k İstasyonu; standby modunda �ken  tuşuna basarak güvenl�k �stasyonunu aramış 
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olursunuz.

Rahatsız ed�lmeme modu: 2 kere  tuşuna ve 1 kere  tuşuna basınız ,gösterge ışığı yanıp 

sönerse rahatsız ed�lmeme modu akt�f ed�lm�şt�r.Çıkmak �ç�n �se herhang� b�r tuşa basmanız 

yeterl�d�r.
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