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İÇİNDEKİLER

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu ürünüzün güvenli 
kurulumu, kullanımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde 
faydalanmanız için  gerekli uyarılar içermektedir.

Bu kılavuzu  gerekli olduğunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde 
saklayınız.



  BEKLEME MODU  EKRANLARI

                                  ”15 sn” içinde panel 
üzerinde herhangi bir işlem yapılmadığında 
veya herhangi bir tuşa basılmadığında panel 
karşılama ekranına (bekleme modu) geçer ve  
yandaki bilgilendirme  metinleri ekranda 
dönmeye başlar.

1.DAİREYİ ARAMA                                                                                                  ÖRNEK       UYGULAMA   1

   <>VENÜS EFES <>
P-341-R03-00V01

19.02.2013   

<>HOŞGELDİNİZ<>
LÜTFEN DAİRE NO
GİRİP (    ) TUŞUNA 

BASINIZ

1.Panelden daireyi aramak için;panel karşılama ekranında  
   iken(bekleme modu ), ekrandan daire numarasını  tuşlayın.
2.Daha sonra (      ) tuşuna basın.

  3.Görüşmeyi bitirmek için herhangi bir tuşa basın.

3. GENEL KAPI AÇMA ŞİFRESİYLE KAPI AÇMA                                                  ÖRNEK       UYGULAMA   2

Panel karşılama ekranında iken (Bekleme Modu);
1. İlk önce  ( C)  tuşuna basıp  bırakın.
2. Mevcut 4 rakamlı genel kapı açma şifresini girin ve kapıyı 
otomatik olarak açın.

3.Eğer yanlış rakam kullandıysanız (c)  tuşuyla silebilirsiniz.

 KAPI ŞİFRESİNİ           
   GiRiN       xxxx             

>>KAPI AÇILDI<<
 C

       Fabrika çıkışı tanımlanan genel kapı açma şifresi “1234” dür.Güvenliğiniz      
       için kullanım öncesi yöneticisi tarafından mutlaka değiştirilmesi önerilir. Aksi 
halde  sorumluluk  kabul edilmez.

4. ÖZEL ŞİFREYLE KAPI AÇMA                                                                            ÖRNEK       UYGULAMA   3

Panel karşılama ekranında (Bekleme Modu) iken,
1.İlk önce  (     ) tuşuna basınız.
2.Daha sonra daire numarınızı girin  ve ardından  (      )     
tuşuna basınız.
3.Şifre giriş ekranında dairenize 4 rakamlı özel şifrenizi girin 
ve kapıyı otomatik olarak açın.

      Fabrika çıkışı daireye özel şifre kullanımı pasiftir. Daireye özel kapı şifresini ilk    
      kez  atamak veya değiştirmek için okuyunuz.      

DAİRE ŞİFRESİYLE 
              KAPI AÇMAK İÇİN                   
              DAİRE NO GİRİNİZ                 

               

BEKLEME MODU

1

2.Rehber Özelliğini Kullanma
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   KULLANIM KILAVUZU   
VENÜS  EFES  PANEL

   KULLANIM KILAVUZU   

NO BİLMİYORSANIZ 
(M) TUŞU İLE

REHBERE GİRİN VE
İSİMLERE BAKIN ..

<><GÖREVLİYİ><>
ARAMAK İÇİN XXXX
TUŞLAYIN VE (     )
TUŞUNA BASIN...

İlk enerji verildiğinde 
 ekranda görünür

Versiyon adı

  Hoparlör

  IR Ledler

   Mavi LCD Ekran

 Led Aydınlatmalı
Tuş Takımı    

                 Mikrofon

     Kamera

Panel Özellikleri 

  Kart Okuyucu

Daire No=            5   
ALPER GÜNDÜZ     

ARAMAK İÇİN 
TUŞUNA (      ) BASIN 

Daire No=                  5
ALPER GÜNDÜZ         

ARAMAYI İPTAL
  ETMEK İÇİN  (C) BASIN 

Daire No=          5        
ALPER GÜNDÜZ        
ZİLİ                            
ÇALIYOR                   

30 sn içinde daire

yanıt verirse görüşülür

      Daire No=        5                 
ALPER GÜNDÜZ         
DAİRE                          
BAĞLANDI                   

30 sn içinde daire 
yanıt vermezse

Konuşma süresi
"60 sn" dir.

Daire No=          5        
ALPER GÜNDÜZ         

DAİRE YANIT       
               VERMİYOR   !                 

Panelden daireyi
araması durumunda

  Sistem menüsünde 
  görevli no atandıysa
 kaydedilen numara
 ekranda görünecektir

Bu aşamadan sonra 
herhangi bir tuşa 

basılması durumunda 
görüşme sona erer. 

1.Numarayı bilmiyorsanız isim listesini görmek için  ( M ) 
tuşuna basın.        
2. (     ) (     )  Yukarı/Aşağı tuşlarıyla aramak istediğiniz     
    isim listesini  görebilirsiniz.
3.Arama yapmak istediğinizde aradığınız daire numara-
 sını tuşlayın ve ardından (     ) tuşuna basın.

1.Numarayı bilmiyorsanız isim listesini görmek için  ( M ) 
tuşuna basın.        
2. (     ) (     )  Yukarı/Aşağı tuşlarıyla aramak istediğiniz     
    isim listesini  görebilirsiniz.
3.Arama yapmak istediğinizde aradığınız daire numara-
 sını tuşlayın ve ardından (     ) tuşuna basın.

  

DAİRE ŞİFRESİYLE 
                KAPI AÇMAK İÇİN                   

ŞİFRENİZİ  GİRİNİZ   
      xxxx                 

               

                  >>KAPI AÇILDI <<                

               

  



  1<KARŞILAMA EKR>

5.KULLANICI  MENÜSÜ                                                                          ÖRNEK       UYGULAMA   4

Kullanıcı  menüsü;panel üzerindeki yöneticinin 
kullanıcı şifreleri, isim listesi vb. ayarları değiştirebildiği menüdür.
Bu menüye giriş yapabilmek  için :
1.Panel karşılama ekranında iken (bekleme modu), (1) ~ (9) 
arası herhangi   bir tuşa basın.
2.Ardından (C) tuşuna "5 sn" basılı tutun. 
3.4 rakamlı ayarlar şifrenizi girin ve daha  sonra  (      ) tuşuna 
basın

       Fabr. çıkışı ayarlar  şifresi "0000"dir.İlk kurulum sonrasında           
      yönetici tarafından değiştirilmesi önerilir.Aksi halde sorumluluk 
kabul edilmez. 

        2 <KAPI ŞİFRESİ  >      

3  <AYAR ŞİFRESİ>

       4 <DAİRE ŞİFRESİ >     

             5< İSİM LİSTESİ>           

9<KART SİLME >   

     8<KART TANITMA>       

     7<KAPI AÇMA SÜR>     

    6<KAPI GEÇİŞ LİSTESİ>    

Alt menüler arasında (    )   veya (    ) tuşlarıyla gezinebilir, 
değiştirmek  veya ayarlamak istediğiniz alt menüye (    ) tuşuna 
basarak girebilirsiniz.Alt menü listesi yandaki şekildeki  gibidir. 

Daire No=     5         
MEHMET                 C AYARLAR ŞİFRESİ

       GİRİN       xxxx              

                     KULLANICI MENÜSÜ                    
1<KARŞILAMA EKR>

"C" tuşuna  5 sn
 basılı tutun

Kullanıcı ayarlar  menüsünde aşağıdaki şeçenekler bulunur.

5.1 KARŞILAMA EKRANI- METNİ DEĞİŞTİRME                                      ÖRNEK       UYGULAMA   5

Karşılama ekranı, panel bekleme modunda  ekranda 
'apartman adı-no'   yazıların gösterildiği ekrandır. Apartman 
adı ve no değiştirmek için bu menüye girdikten sonra;

1.Ekranda görünen birinci satırda apartmanıza özel bir 
metin girebilirsiniz.Rakamlara atanmış karekterleri 
kullanabilir(bkz Tablo-1) (    ) ve (    ) ile harfler arasında 
dolaşabilir,(C) tuşuyla  karakterleri  silebilirsiniz.
2.Kaydetmek için  (      ) tuşuna basınız.
3.Kaydetme işleminden sonra  2. satıra geçip apartman 
no'sını girdikten  sonra kaydedin.

                     KULLANICI MENÜSÜ                    
1<KARŞILAMA EKR>

         
1.SATIR                     
_ MAS INTERKOM       

         
2.SATIR                     

_:)-----------------------------(:    

5.2 KAPI  AÇMA ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME                                                   ÖRNEK       UYGULAMA   6

1.”Kullanıcı menüsü >> Kapı  şifresi” menüsüne giriniz.
2.Mevcut  kapı şifresini giriniz ve ardından (      ) tuşuna 
basınız.
3. Şifreyi girdikten sonra yeni şifre oluşturun  ve  ardından        
 (      ) tuşuna basıp  kaydedin.

                     KULLANICI MENÜSÜ                    
2<KAPI ŞİFRESİ>

      Fabr. çıkışı tanımlanan kapı açma şifresi "1234"' olup güvenliğiniz      
       için kullanım öncesi mutlaka değiştirilmesi önerilir. Aksi halde  
sorumluluk kabul   edilmez.   

         KAPI  ORTAK ŞİFRE          
              GİRİN        1234                        

       YENİ ŞİFRE ?                    
         4545                    

<<KAYDEDİLİYOR>>

5.3 AYARLAR ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME                                                      ÖRNEK       UYGULAMA   7

1.”Kullanıcı menüsü >> Ayar şifresi” menüsüne giriniz.
2.Mevcut ayarlar şifresini  giriniz ve ardından (     ) tuşuna 
basın.
3.Şifreyi girdikten sonra yeni şifre oluşturun  ve ardından      
(     ) tuşuna basıp  kaydedin.

v                     KULLANICI MENÜSÜ                    
3<AYAR  ŞİFRESİ>

              AYARLAR ŞİFRESİ                     
           GİRİN           0000                    

<<KAYDEDİLİYOR>>
YENİ ŞİFRE  ?             

7865           
      Fabr. çıkışı tanımlanan ayarlar  şifresi "0000"' olup güvenliğiniz           
      için kullanım öncesi mutlaka değiştirilmesi önerilir.Aksi halde  
sorumluluk kabul  edilmez..    

ÜST MENÜ

ÜST MENÜ

ÜST MENÜ

2
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5.4 DAİRE ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME(ÖZEL ŞİFREYLE)                              ÖRNEK       UYGULAMA   8

Daireye özel kapı açma şifresini ilk kez tanımlamak veya 
değiştirmek için ;

1-”Kullanıcı  menüsü >>İsim Listesi” menüsüne giriniz  
2.Eğer  önceden dairenin şifresi kayıtlıysa güvenlik gereği cihaz 
 önce mevcut  şifreyi girmenizi isteyecektir. Ardından  (     ) 
tuşuna basınız.
3.İlk kez şifre tanımlıyorsanız doğrudan yeni şifre 
girmenizi istenecektir. Ardından (       ) tuşuna basınız.

                    KULLANICI MENÜSÜ                    
4<DAİRE ŞİFRESİ>

ESKİ ŞİFREYİ          
           GİRİN          1234                  

<<KAYDEDİLİYOR>> YENİ ŞİFRE?              
  2367           

5.5 İSİM LİSTESİNE İSİM EKLEME/DEĞİŞTİRME                                   ÖRNEK       UYGULAMA   9

Dairelere isim tanımlamak için ;

1-”Kullanıcı  menüsü >>İsim Listesi” menüsüne giriniz.
2-Önce isim tanımlanacak dairenin numarasını girin ve 
ardında (     ) tuşuna basınız.
3-Rakamlara atanmış harf ve işaretleri kullanarak yeni isim 
oluşturun ve ardından (     ) tuşuna basıp kaydedin.(bkz. 
Tablo-1)
4-Bu menüden çıkmadan başka bir daire no yazabilir veya    
 (    ) (     ) Yukarı/Aşağı tuşlar ile diğer dairelere de 
kolaylıkla isim tanımlayabillirsiniz.

                    KULLANICI MENÜSÜ                    
5<İSİM LİSTESİ>

   DAİRE NO:  5               
                

İSMİ  GİRİNİZ    
NİZAM GÜNDÜZ

Kapı geçiş listesi, kapıdan daireye özel şifreleriyle yada RFID
kartla geçiş yapan daire sakinlerinin daire numaralarından oluşur.
Liste geçiş sırasına göre oluşur. Listeye bakmak için bu menüye 
girdiğinizde;

a-İlk satırda toplam kaç geçiş yapıldığının sayısı
b-İkinci satırda ise en son hangi dairenin geçiş yaptığı ekrana gelir.
 
Bu liste (     ) (   )  Yukarı/Aşağı tuşlarıyla kaydırılarak kontrol 
edilebilir. Listenin maksimum kayıt uzunluğu 64 geçiştir.

5.6 KAPI GEÇİŞ LİSTESİ İNCELEME                                                                   ÖRNEK       UYGULAMA  10

TOPLAM 21 GEÇİŞ
21.GEÇİŞ=D.3

TOPLAM 21 GEÇİŞ
21.GEÇİŞ=D.3

TOPLAM 21 GEÇİŞ
21.GEÇİŞ=D.3

TOPLAM 21 GEÇİŞ
20.GEÇİŞ=D.52

TOPLAM 21 GEÇİŞ
21.GEÇİŞ=D.3

   KULLANICI MENÜSÜ
6<KAPI GEÇİŞ LİS>

(    ) Bir sonraki
geçişi gösterir

(   ) bir önceki
geçişi gösterir

ÜST MENÜ

c

3

      DAİRE NO : 5              
                NİZAM GÜNDÜZ                       

c

(   ) bir önceki
geçişi gösterir
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5.7 KAPI AÇMA SÜRESİNİ DEĞİŞTİRME                                                              ÖRNEK       UYGULAMA  11

KULLANICI MENÜSÜ
7<KAPI AÇMA SÜR>

Yönetici ihtiyaca göre kapı açma süresini değiştirebilir. Bu süre
kapı otomatiğinin basılı kalma süresidir. Bu alt menüye girdiğinizde 
o anki kapı açma süresi görünür. Fabrika ayarlarında  kapı açma 
süresi "1sn"dir.

1-Kullanıcı Ayarlar  menüsü >> Kapı Açma Süresi alt menüye  
girilir.
2-Kapı açma süresini (   ) (   )   Yukarı/Aşağı tuşları yardımıyla 
"1sn" ile "8sn" arasında ayarlabilirsiniz.
3-Son olarak (       ) tuşuna basıp kapı açma süresindeki değişikliği 
kaydedebilirsiniz
4-Değişikliği kaydetmek istemiyorsanız (C) tuşuna basıp üst 
menüye çıkabilirisiniz.

KAPI AÇMA SÜRESİ   
   GİRİN             4              

<<KAYDEDİLİYOR>>

5.8 KART TANITMA(Opsiyonel, kartlı geçiş varsa )                                ÖRNEK       UYGULAMA  12

1."Kullanıcı Menüsü >>  8 < Kart Tanıtma >" menüsüne giriniz.
2.Kaydetmek istediğiniz daire no'sını giriniz ve ardından  (      ) 
tuşuna basınız. 
3.Ekrana girmiş olduğunuz daire no'nın  kullanabileceği kalan 
kart kapasitesi yazacaktır.
4."2 sn" sonra  "YENİ RFID KARTI YAKLAŞTIRIN" yazısını 
gördükten sonra kartınızı okuyucu bölgeye yaklaştırın.Daha önce 
tanıtılmamış kartı yaklaştırdığınızda "KART KAYDEDİLDİ"  
yazısı görünecektir.Her daireye en fazla 9 kart tanımlayabilirsiniz.
5.Hemen ardından ekranda  aynı daire için "BAŞKA KART?
(E/H)"tanıtmak isteyip istemediğiniz sorulur.
    a.Cevabınız "EVET" ise (      ) tuşuna basarak aynı daireye ard 
arda başka kartlar tanımlayabilirsiniz.
    b.Cevabınız "HAYIR" ise (C) tuşuna basın ve yeni bir daire no 
girmenizi isteyen menüye çıkın.  

KULLANICI D.NO:?
5

D.5 KAPASİTE       9

KART KAYDEDİLDİ!

BAŞKA KART ?(E/H)

ZAMAN AŞIMI!!

YENİ RFID KARTI
  YAKLAŞTIRIN!!   

Eğer kapı açma yöntemi 'DTMF' seçili ise kapı açma süresi devre            
 dışıdır.    

    D.5 KAPASİTE 8 

15 sn  

Dolduysa !

4

15 saniye içine yeni
 kart okutulursa   

1 sn sonra 

EVET

Bu adımdan sonra
D.5 için aynı işlemleri

tekrarlayarak diğer kartları 
tanıtabilirsiniz

HAYIR

C

Başka bir D.No için kart 
tanıtılacaksa  

KULLANICI D.NO:?
5

2 sn sonra 

  RFID Kart okutma 
dik konumda 

yaklaştırın
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5.9 KART SİLME(Opsiyonel, kartlı geçiş varsa )                                        ÖRNEK       UYGULAMA  13

Yönetici, taşınan bir dairenin tanımlı kartlarını silmek yada 
kaybolan bir kartı sistemden silmek için bu alt menüye 
girmelidir. Bu alt menüye girdiğinizde  numarasını gireceğiniz 
bir daireye tanımlı kartların tamamını silmeniz mümkündür.
Bu işlemler sırasıyla aşağıdaki gibi uygulanır.
1. Daire numarasını girin. 
2.(     ) tuşuna basın.İşlem sonrası "KARTLAR SİLİNDİ" yazısı 
görünecektir, bu durumda yazdığınız numaranın daireye ait 
tanıtılmış tüm RFID kart tanımları silinmiş olur.
3.Başka bir dairenin kartlarını silmek için tekrar daire no girin ve 
(    ) tuşuna basın.
4.Menüden çıkmak için (C) tuşuna basın.

KULLANICI D.NO:?
5                 

KULLANICI MENÜS
9<KART SİLME>

KARTLAR SİLİNDİ!!

1."15 sn " içinde panel üzerinde herhangi bir işlem yapılmazsa, herhangi bir tuşa basılmazsa panel karşılama ekranına (bekleme  
    modu) geçer ve bilgilendirme metinleri ekranda dönmeye başlar.
2.Herhangi bir arama hattın açık kalma süresi doluncaya kadar (Fabr. Çıkışı  60 sn'dir) veya daire ünitesi hattı kapatıncaya kadar   
    yada paneldeki kişi bir tuşa basarak aramayı sonlandırıncaya kadar görüşmeye devam eder.
3.(C) tuşu, metin veya rakam girişlerinde silme temsil etmekte, menülerde ise bir üst menüye çıkma yada vazgeçme anlamına        
    gelmektedir.
4.(     ) tuşu, menülerde onaylama tuşu,alt menüye giriş tuşu anlamına gelmektedir. 

KULLANIM İLE İLGİLİ NOTLAR

TUŞ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TUŞ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

0 SPC 0 : ; ( ) / 5 J K L 5

1 . , ? ! - & 1 6 M N O 6 Ö

2 A B C Ç 2 7 P Q R S Ş 7

3 D E F 3 8 T U V 8 Ü

4 G Ğ H I İ 4 9 W Y Z 9

Tablo-1:Alfanümerik Karakter tablosu (rakamlara atanmış harf ve işaretler) 

5

ÜST MENÜ

Başka bir D.No'ya ait 
kartlar silinecekse 

C
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