MULTİTEK IP MONITOR KOLAY KULLANIM KILAVUZU
1. IP INTERKOM DAİRE CİHAZI TEMEL KURULUM & KULLANIM ÖZELLİKLERİ
Cihazın kablolamasının doğru yapıldığına emin olunduktan sonra cihaza enerji verilir ve multitek
uygulamasının açılması beklenir. Cihaz açıldığında karşılama ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.

1.1 CİHAZI NUMARALANDIRMA

ÖNEMLİ NOT: BU PROGRAMIN KURULUMU TEKNİSYENİ TARAFINDAN
YAPILMASI GEREKLİDİR.
Cihaza blok ve daire numarasını vermek için sırasıyla
MENÜ -> AYARLAR -> CİHAZ BLOK & KATALOG NUMARASI
simgeleri seçilmelidir. “CİHAZ BLOK & KATALOG NUMARASI” simgesi seçilmeden önce cihazın üst
kısmında bulunan “SES KISMA” tuşuna bir kez basılması gereklidir yoksa “CİHAZ BLOK & KATALOG
NUMARASI” ekranı açılmaz.
Açılan ekranda ilk olarak iki haneli “BLOK NUMARASI” (örneğin 1. Blok için 01) daha sonra üç haneli
“DAİRE NUMARASI” (örneğin daire 5 için 005) ve son olarak “CİHAZ TİPİ” ( 1 ) numarası girilmelidir.
Bu işlemlerden sonra cihaz kendisini yeniden başlatacak ve yeni değerleri alacaktır..
CİHAZ TİPİ: Bir dairede bulunan cihaz sayısını tanımlar. Tek cihaz bulunan dairelerde bu değer her
zaman “1” girilmelidir. Bir dairede en fazla 3 adet cihaz bulunabilir.
Numaralandırma örnekleri:




1.Bloğun 1. Dairesi için BLOK NO:01 DAİRE NO:001 CİHAZ TİPİ:1
7.Bloğun 10. Dairesi için BLOK NO:07 DAİRE NO:010 CİHAZ TİPİ:1
12.Bloğun 103. Dairesi için BLOK NO:12 DAİRE NO:103 CİHAZ TİPİ:1

1.2 CİHAZIN SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI
Ses ayarı cihazın üst kısmında bulunan ikili ses ayar tuşuyla sağlanır. Bu butonlardan sağ taraftaki
“SES SEVİYESİNİ YÜKSELT” sol taraftaki ise “SES SEVİYESİNİ DÜŞÜR” görevlerini yerine getirirler. Ses
ayarı yapılırken ekranda ses seviyesini gösteren bir doğru görünür.

1.3 DAİRE ARAMA ve DIŞ KAPIYA BAĞLANMA
1.3.1 Daire Arama: Daire cihazı üzerinden başka bir daireyi aramak için menüden “INTERKOM”
kısmına girmek gerekir. Karşımıza çıkan tuş takımından aramak istediğimiz dairenin iki haneli biçimde
blok numarasını ve üç haneli daire numarasını tuşlayıp arama simgesine dokunmalıyız. Karşı taraf
aramayı kabul ettikten sonra sesli görüşme kurulmuş olacaktır.
Örnek: 1. Bloktaki 7. Daireyi aramak için: 01007 tuşlanmalı,
10. Bloktaki 22. Daireyi aramak için: 10022 tuşlanmalı,
12. Bloktaki 101. Daireyi aramak için: 12101 tuşlanmalı ve arama simgesine

dokunulmalıdır.

DAİRE ARAMA EKRANI
1.3.2 Dış Kapıya Bağlanma: Daire cihazından ait olduğu bloğun birinci kapısına bağlanmak için
menüden “MONİTOR” simgesi seçilir ve görüntülü görüşme kurulmuş olur. Daha sonra sesli
bağlantıya geçmek için “YEŞİL AHİZE” simgesi seçilmelidir. “ANAHTAR” simgesi seçilerek dış kapının
kilidi açılabilir. “FOTOĞRAF MAKİNASI” simgesi seçilerek kapı önünde ki görüntü cihaza kayıt
edilebilir. Görüşmeyi sonlandırmak için “KIRMIZI AHİZE” simgesinin seçilmesi yeterli olacaktır.
*MONİTÖR kısmından cihaz sadece kendi bloğunun birinci kapısına bağlanabilmektedir.

DIŞ KAPI BAĞLANTI EKRANI
NOT1: CİHAZA ALARM MODÜLÜ TAKILMAMIŞSA “ALARM” SİMGESİ ÇALIŞMAZ.
NOT2: CİHAZA AKILLI EV MODÜLÜ TAKILMAMIŞSA “AKILLI EV” SİMGESİ ÇALIŞMAZ.

2. DIP40 TEMEL ÖZELLİKLERİ
2.1 DIP 40 KAPI PANELİNİ NUMARALANDIRMA

ÖNEMLİ NOT: BU PROGRAMIN KURULUMU TEKNİSYEN TARAFINDAN
YAPILMASI GEREKLİDİR.
Cihaza blok ve daire numarasını vermek için sırasıyla;
CLR+ARAMA+99 tuşlarına basılır açılan ekranda “SİSTEM AYARLARI” şifre ekranına “0000” girilir. “IP
DEĞİŞTİR” seçilir. İlk açılan ekranda iki haneli “BLOK NUMARASI” değeri girilir ve “ARAMA” tuşuna
basılır. İkinci ekranda yine iki haneli “KAPI NUMARASI” değeri girilir ve “ARAMA” tuşuna basılır. Son
olarak sol üst köşedeki “KAYDET” tuşuna basılır ve cihaz kendini yeniden başlatarak verilen değerlerle
çalışmaya başlar. İşlemler yapılırken karşılaşılan ekranlar sırasıyla aşağıda ki gibi olacaktır.

2.2. KAPI PANELİNDEN DAİRELERİ ARAMA
Sistemde bulunan kapı paneli yalnızca kendi bloğunda ki dairelere arama yapabilir ve görüşebilir.
Arama işlemi çok basittir. Yalnızca aramak istediğiniz dairenin numarasını kapı paneli üzerinden
tuşlayıp “ARAMA” tuşuna basılır. Aşağıda farklı daireleri arama biçimleri gösterilmektedir. Arama
işlemi yapıldıktan sonra cihaz 30sn süresince karşı taraftan cevap bekler. Daireden cevap gelmemesi
durumunda arama otomatik olarak kendini sonlandırır. Daire aramaya cevap verdiği anda karşılıklı
sesli iletişim başlar sesli görüşme süresi ise 60sn ile kısıtlandırılmıştır. Görüşme herhangi bir zamanda
sonlandırılmak istenirse “CLR” tuşuna basmak yeterli olacaktır.

Güvenlik kapı paneli ekranının sağ üst köşesindeki, kapıcı kapı paneli ekranının sol üst köşesindeki
butonlara dokunularak aranır.

