
Sayın kullanıcı, MAS interkom EFES işletim sistemli ROYAL görüntülü kapı telefonunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Kullanmaya başlamadan önce güvenlik talimatını mutlaka okuyunuz. 

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.

UYARICI 2 LED (Yeşil - Kırmızı) 
Ahizeyi kaldırdığınızda veya dış kapı panelinin meşgul olması durumunda led yeşil yanmaktadır. Güvenlik veya kapıcı meşgul olduğunda led
kırmızı yanar. Panel görüntüsü ve güvenlik aynı anda meşgul olması durumunda yeşil ve kırmızı led yanmaktadır. 

KAPI OTOMATİĞİNİ AÇMA
Panel ile görüşme yaparken veya ahizeyi kaldırmadan (            )tuşuna basarak kapı otomatiğini 
açabilirsiniz.
 
GÜVENLİĞİ ARAMA:
Ahizeyi kaldırdıktan sonra A Tuşuna basarak güvenliği arayabilirsiniz.  Güvenlik, telefonu üzerinde LCD ekran var ise gelen
çağrıların blok ve daire numarasını görebilmektedir.
        
Ahizeyi kaldırdıktan sonra B Tuşuna basarak kapıcıyı arayabilirsiniz. Kapıcı, telefonu üzerinde LCD ekran var ise gelen çağrıların
blok ve daire numarasını görebilmektedir.

EKRAN IŞIK, RENK VE ÜNİTE ZİL SESİ SEVİYE AYARI
Ünitenin sol kenar kısmında bulunan ayar düğmeleri ile ışık, renk ve zil sesi seviye ayarını yapabilirsiniz. 

GELEN ARAMAYI CEVAPLAMA

Ünitenin üç zilinden biri çaldığında;
1.Kapıcı veya güvenlikten arama geldiğinde önceden seçilmiş melodi çalar ve opsiyonel olarak güvenliğin kamerası mevcut ise
ünite ekranına güvenlik görüntüsü otomatik olarak gelir (60 sn süresince ekranınızda görüntü kalır) ve güvenliğiniz için bu çağrıya
cevap vermelisiniz.
2.Dış kapı paneli zili çaldığında ekranda panel görüntüsü otomatik olarak gelir (görüntü 60 sn ekranınızda kalır).
Görüşme yapmak istiyorsanız ahizeyi kaldırmanız yeterlidir,  görüşme yapmak istemiyorsanız ahizeyi kaldırmayınız veya herhangi bir
tuşa basmayınız.
3.Daire önü zili çaldığında, daire kapısı önünde ziyaretçiniz vardır. Güvenliğiniz için kapı gözetleme deliğinden bakmadan
kapıyı açmamanızı tavsiye ederiz.

ÜNİTELER ARASINDA GÖRÜŞME 
Güvenlik üzerinden daireler arası görüşme standarttır.  A Tuşuna basarak güvenliği arayın görüşmek istediğiniz daire (varsa blok)
nosunu güvenliğe bildirin. Telefonunuz bağlanacaktır.

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.
1.Ahizenizi açıp kapatın. 
2.Zil sesi duyana kadar A butonuna basılı tutun. Çalan zil mevcut hede�erden (kapıcı-güvenlik, kapı önü zili, panel)  birine ait olan zildir.
Çalan zil sesi değiştirmek istediğiniz hede�n zili değilse değiştirmek istediğiniz hedef zilini bulmak için 1. ve 2. adımlarını tekrarlayınız.
3.Hede� bulduktan sonra B butona basarak melodiler arasından gezinin beğendiğiniz melodide A butonuna basarak hedef zilini hafızaya alın.
4.Seçtiğiniz melodiyi kaydetmek için ahizenizi açıp kapatarak işleminizi sonlandırın.  

OPSİYONEL ÖZELLİKLER:

ÜNİTELER ARASINDA GÖRÜŞME 
AR01 modülü ve tuş takımlı telefona sahipseniz;
Daireler kendi aralarında (kapıcı ve güvenlik dahil) görüşme olanağı sunar. Görüşmek isteğiniz daire kapı numarasını tuşlamanız yeterlidir.  

FONSİYON TUŞU:
F1 fonksiyon tuşudur.  Merdiven otomatiğini yakma, asansörü kata çağırma vb fonksiyonel seçeneği bu tuşla gerçekleştirebilirsiniz. 

MTS (MEŞGUL TAKİP SİSTEMİ):
Güvenlik meşgul iken hangi dairenin kendisini aradığını MTS (meşgul takip sistemi) paneli üzerinde görebilir bu sayede kendisini arayan
daireye geri dönüş yapabilir. Geçmişe dönük arayan, aranan ve cevapsız çağrılar tarih ve saat bilgisiyle kayıt altına alınır.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ DEĞİŞTİRME:
Ahizeyi kaldırıp     tuşuna basarak kamera görüntülerini değiştirebilirsiniz.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ
Zil çaldıktan 3 sn sonra ahize kaldırılmazsa sistem kayıt yapmaktadır. Ev sahibi evde bulunmadığında zil çalarsa 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.

Her türlü destek için 0212 576 43 79 telefon numarası veya www.masinterkom.com adresinden �rmamıza ulaşabilirsiniz.
MAS interkom bu dokümanda belirtilen özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Efes İşletim Sistemli 
ROYAL Ünite Kullanım Kılavuzur.

Ekran Işık Ayarı

Ekran Renk Ayarı

Zil Ses Ayarı

SD & Mikro SD

İNTERKOM

Panel Görüntüsü Alma

Görüntülü Görüntüsüz Diafon Sistemleri
www.masinterkom.com

Tel: 0 (212) 501 00 26

Kamera Seçme
Hedef Arama
Hedef Arama
Merdiven Otomatiği
Kapı Otomatiği

Uyarıcı 2 Led

Efes İşletim Sistemli 
ROYAL Ünite Tuş Takımı Açıklamaları.

Efes İşletim Sistemli (Opsiyonel) 
Kayıtlı ROYAL Ünite Fotoğraf ve Video Çekimi.


