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7" LCD KULLANIM KILAVUZU

İÇİNDEKİLER ÜRÜNÜN TANITIMI

IP Görüntülü Kapı Konuşma Sistemini satın aldığınız
için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce kılavuzu dikkatle

okuyunuz ve adımları takip ediniz.
Ürünle ilgili sorunlarda lütfen yetkili servisten yardım isteyiniz.

VIP-9006  Full TCP/IP sistemi yepyeni 7"yüksek çözünürlüklü dokunmatik 
ekranı ve her açıdan mükemmel görüntü kalitesi ile ilk bakışta sizi 
cezbedecek yeni ürünlerimizdendir.Temiz ve parlak kesimi yüksek 
teknoloji ve donanımı ile siz değerli müşterilerimize yaşam boyu konfor 
getirecektir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

1)Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

2)Plastik ve metal aksamı sökmeyin,aksi taktirde cihazınız garanti dışı kalacaktır.
3)Zil çaldığında lütfen kulağınızı cihaza yaslamayınız,aksi taktirde işitme 
    duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu 
okuyunuz.

Lütfen arızalı ürünleri en kısa sürede yetkili servislerimize haber veriniz. 
aksi takdirde diğer cihazların çalışmasını etkileyebilir.

Yukarıda dikkat edilmesi gereken hususlarda  problem çıkmasını önlemek 

için çocuklarınızı uyarınız .

FULL TCP/IP SİSTEM
ALARM ENTEGRASYONU
EV OTOMASYON DESTEĞİ
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 7 " EKRAN
DAYANIKLI  KAPASİTİF DOKUNMATİK EKRAN 
DAİRELER ARASI GÖRÜŞME
IP KAMERA İZLEME
İÇ KAPI BAĞLANTILI ZİL PANELİ DESTEĞİ
SD KART DESTEĞİ
MERKEZİ YAZILIM İLE MESAJ ALABİLME
MERKEZİ YAZILIM İLE RESİM FORMATINDA REKLAM OYNATABİLME
ZİYARETÇİ RESİM KAYDI
H.264 VİDEO KODEK DESTEĞİ
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ÜRÜNÜN BUTON VE LED BİLGİLERİ ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

7"Lcd touch ekran

Durum gösterge ledi

Dokunmatik Panel Güvenlik

Hoparlör

Mikrofon

Ses aç/kapa tuşu

LED

Ana Munü

Ayarlar

Kapama tuşu

Sıva üstü ayaklık

12

DC12V-18V

7  Touch LCD Ekran"

150mA@24V                                     

70db

-20℃~55℃

800X480

2 dakika

216mmx167mmx29mm

250mA@24V                                                                            

Kapasitif  Ekran

Giriş voltajı                                         

Ekran                                                  

Stantbay akımı 

Ekran pikseli                                       

Konuşma süresi 

Boyutlar                                              

Ses                                                      

Çalışma sıcaklık aralığı                        

Çalışma akımı                

Dokunmatik ekran                                                   



216mm

167mm

29mm

Aksesuarlar:

Montaj vida ve dübelleri 

1.Zone bağlantı kablosu
2.Sistem kablosu(ve RJ45 jak）
3.İç kapı bağlantı kablosu

4.Akıllı ev kontrol kablosu 
5.Kapı zili kablosu
6.RS485 kablosu

ÜRÜN EBATLAR VE AKSESUARLARI ANA MENÜ TANITIMI

8

7

Kamera

Interkom

Asansör

Bilgi Servisi

Akıllı Ev 

Termostat

Alarm 

Ayarlar



Cihazın sesini açıp kapatma tuşu
Sessiz moduna aldığınızda anamenüdeki üst 
barda bu işareti görürsüz.

HIZLI TUŞLARIN KULLANIMI 

Ana ekranın herhangi bir yerine 3 saniye basılı tuttuğunuzda yeni 

bir sayfa açılır Seçmek istediğiniz Ekran renk tonunu ve istediğiniz 

Ekran resmini seçebilirsiniz

EKRAN RESMİ VE EKRAN RENK TONU AYARLAMA

Anamenüye dönme tuşu

Ayarlar tuşu

Güvenliği arama tuşu

Kapı kiliti açma tuşu 



Sisteme bağlı IP kameraları bu menüden izleyebilirsiniz.

izlediğiniz kapının kilitini açabilir ve misafirinizin resmini tek 

tuşla kaydedebilirsiniz

Kamera

Komşularınızı,güvenlik dairesini ve görevliyi arayabilirsiniz.

Rehbere istediğiniz komşularınızı isimleri ile kaydebilirsiniz.

Güvenlik,Rehber,Geçmiş,Diğer aramaları kontrol edebilirsiniz.

Interkom

Rehber menüsüne girdikten sonra kaydetmek istediğiniz daire 

numarasını girin örnek:010101 ve  "     "  tuşuna basınız 

yeni açılan sayfada klavyeyi kullanarak kaydetmek ıstediğiniz 

ismi giriniz ve ENTER tuşuna basarak kaydediniz.  

Kaydettiğiniz kişiyikişi silmek için listeden kişiyi seçiniz üzerine 

3 saniye basınız yeni açılan sayfadan kişiyi silebilir,kara listeye 

ekleyebilir ve düzeltebilirsiniz.

KAMERA INTERKOM

Ismail Michael Eyles
Cross-Out
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Sistemde server kuruluysa güvenlikten duyuru ve mesajları görebilirsiniz

SD kartınızda kayıtlı olan resim ve videoları izleyebilirsiniz

Bilgi Servisi

Sisteme bağlı asansör çağırma özelliği aktif ise evden çıkmadan 

asansörü çağırabilirsiniz.

Asansör

Bu Menüden Sisteme bağlı olan cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Akıllı Ev

BİLGİ SERVİSİ AKILLI EV
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AKILLI EV AKILLI EV



1615

Sisteme bağlı Klima ve Fan cihazınızı bu menüden kontrol edebilirsiniz.

Termostat

AKILLI EV

Evde Modu

Eve geldiğinizde evin kapısını kapatıp 5 haneli kullanıcı 
şifresini girdikten sonra Evde modunu aktif edebilirsiniz. 
Evde modu aktif edildikten sonra sadece kapı manyetiği a
ktifdir,hareket dedektörü bölgeleri pasif olacaktır.
(Fabrika çıkış şifreniz 12345 Alarm menüsündeki ayarlar 
kısmından şifrenizi değiştirebilirsiniz)
Not: Sistemde, Alarm sistemi varsa bu özellik kullanılabilir.

ALARM 
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Dışarıda Modu

Kullanıcı evden ayrılmadan önce menüye girerek 5 haneli 
kullanıcı şifresini girip dışarda modunu aktif edebilir.
Alarm kurulduktan sonra 30saniye geri sayım başlar, 
zaman dolmadan kapıyı kapatıp çıkmanız gerek, aksi 
taktirde alarm kurulduğu için sistem alarm verir
(Fabrika çıkış şifreniz 12345 Alarm menüsündeki ayarlar 
kısmından şifrenizi değiştirebilirsiniz)
Not: Sistemde, Alarm sistemi varsa bu özellik kullanılabilir.

ALARM 

Gece Modu

Evdeyken 5 haneli kullanıcı şifresini girerek Gece modunu 
aktif edebilirsiniz..
(Fabrika çıkış şifreniz 12345 Alarm menüsündeki ayarlar 
kısmından şifrenizi değiştirebilirsiniz)
Not: Sistemde, Alarm sistemi varsa bu özellik kullanılabilir.

ALARM 

Alarm İptal 

5 haneli şifrenizi girerek Alarmı İptal edebilirsiniz.
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Alarm geçmiş kayıtları sorgulabilir ve silebilirsiniz

Şuandaki Alarm sensörlerinin durumlarını sorguyabilir.

Ayarlardan kullanıcı şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Ayarlar

Kullanıcı ayarlarına şifreniz ile girerek Evde,Dışarıda,Gece Modunda 

hangi sensörlerin aktif veya pasif olacağını kendiniz ayarlayabilirsiniz.

ALARM ALARM 
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AYARLAR

Ekran ayarlarından ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz

Ekran koruma süresini 1dk-30dk arası seçebilirsiniz.

Ekran koruma şeklini saat göstergesi ,daha önce kaydettiğiniz 

bir resim olarak veya siyah ekran olarak seçebilirsiniz.

Ekran

AYARLAR

Uyarı Sesi

Tuş sesi melodisini ve ses seviyesini

Zil sesi melodisini ve ses seviyesini bu menüden ayarlabilirsiniz.
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AYARLAR

Mikrofon ve Hoporlör ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Bu menüye teknisyen şifresi ile girilir,ihtiyaç olmadıkça bu 

ayarları değiştirmeyiniz.Teknisyen cihaz ayarlarını yapmıştır.

Arama Sesi

Normal,Sessiz,Engelle,Sınırlı (Belli zaman aralıklarında 

ayarlanabilir)

Rahatsız Etme

AYARLAR

Gelen aramalarınız ekranda gözükür fakat cihazın sesini 

istediğiniz zaman süresince kapatmış olursunuz.

Sessiz Modunda

Gelen aramalar reddedilir,Arayan kişi durumunuzu meşgul 

olarak görür.

Engelle Modunda

Gelen aramalarınızı seçtiğiniz zaman aralığında çağrı kabul etmez,

Arayan kişi durumunuzu meşgul olarak görür.

Sınırlı Modunda

Engelleme Modunu seçtiğinizde Ana Ekranın üstünde                 

işareti görürsünüz.
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AYARLAR AYARLAR

Türkçe İngilizce Çince dillerinden birini seçebilirsiniz.

Dil

Güvenlik şifresini girerek ağ ayalarını kontrol edebilirsiniz.

(Fabrika ayarları şifreniz 234567)

Ağ

IP,Mask,DNS,Server ayarlarını değiştirebilirsiniz

Not:Bu ayarlar Teknisyen tarafından yapılmıştır.Kurulumu 

yapılan çalışan cihazlarda bu bilgileri değiştirmeyiniz...
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AYARLAR AYARLAR
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AYARLAR

Güvenlik şifresini girerek Sensörlerin aktif pasif ayarlarını 

yapabilirsiniz.(Fabrika ayarları şifreniz 234567)

Sensör

Güvenlik şifresini girerek cihazınızın daire numarasını 

ayarlabilirsiniz.(Fabrika ayarları şifreniz 234567)

Daire Numarası

AYARLAR

Cihazının hangi kapı panosuna bağlı olduğunu görebilirsiniz..

(Fabrika ayarları şifreniz 234567)

Kapı panosu

Bu ayarladan 

Cihaz bilgilerini temizle

Program güncelleme

Fabrika ayarları

Uyarı ayarları

Kapı kamera ayarlarını değiştebilirsiniz.

Not:Bıu ayarlar Teknisyen tarafından yapılmıştır.

Kurulumu yapılan çalışan cihazlarda bu bilgileri değiştirmeyiniz...

Diğer 
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AYARLAR AYARLAR

Sisteme bağlı kapıların ve kendi cihazınızın bilgilerini görebilirsiniz.

Sistem Bilgileri
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Cihazınızda 5 koruma bölgesi vardır(2 hırsız alarm,3 adet 24 saat koruma)

Alarm bölgesinde alarm tesbit edildiğinde yüksek sesle çalışır ve güvenliğe alarmı bildirir.

HIRSIZ ALARMI VE DURUMU

SU VANASI DURUMU

Su vanası dedektöründen alarm geldiğinde,alarm sesi duyulur duyulmaz vana 

otomatik kapatılır.Alarmdan sonra vanayı yeniden açmak için ilk olarak alarmı 

kapatın,Vanayı kontrol edin her şeyi kontrol altına aldıktan sonra reset tuşuna 

basarak şifrenizi giriniz.Alarm sistemi otomatik olarak yenilenecektir.

24 SAAT ALARM BÖLGELERİ VE DURUMLARI

Yangın, duman, Su baskını tetiklendiğinde hemen yönetime alarmı bildirir.

GAZ VANASI DURUMU

Gaz dedektörden alarm geldiğinde alarm sesi duyulur duyulmaz vana otomatik 

kapatılır.Gaz vanasını yeniden açmak için ilk olarak şifreyi girerek alarmı kapatın.

Gaz vanasını  kontrol edip her şeyi kontrol altına aldıktan sonra reset tuşuna 

basarak  şifrenizi giriniz.Alarm sistemi otomatik olarak yenilenecektir.daha sonra

 gaz vanasını elle açınız.

24 SAAT BÖLGELERİ

ZONE 3 Su baskın dedektörü.

ZONE 4 Gaz dedektörü.

ZONE 5 Duman dedektörü.

ALARM BÖLGELERİ

ZONE1  Kapı sensörü :  Giriş kapısı sensörünü algılar.

ZONE2  Kızılötesi PIR :  Giriş takip .

ALARM ZON BÖLGELERİ




