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Lütfen önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun! 

Değerli Müşterimiz; 

Üretimi yapılan ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen ürünlerimizden en iyi verimi 

almanızı arzu ediyoruz. 

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okumanız 

ve size sürekli yardımcı olacak bir başvuru kaynağı olarak saklamanız tavsiye olunur. 

Ürünü devretmeniz halinde ürünle birlikte bu kılavuzu da verin. 

Kullanma kılavuzunda yapılan değişiklikler ile yeni versiyon yazılımlara ilişkin 

dokümanları www.erzeta.com adresinden takip edebilirsiniz. 

 

Kullanma kılavuzu ürünü güvenli, hızlı ve doğru bir şekilde 

kullanmanıza yardımcı olur. 

 Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun. 

 Can ve mal güvenliği için güvenlik talimatlarına mutlaka uyun. 

 Kullanma kılavuzunu kolay erişebileceğiniz bir yerde saklayın. 

 Kullanma kılavuzu ile birlikte hazırlanmış diğer dokümanları okuyun. 

 

Kullanma Kılavuzunda yer alan semboller ve açıklamaları 

Kullanma kılavuzu içinde aşağıdaki semboller yer almaktadır; 

 Önemli bilgiler veya kullanım ipuçları. 

 Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı. 

 Elektrik çarpmalarına karşı uyarı. 
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1 MKS-AS4 Kontrol Sistemi 

Genel görünüm 

 

Kontrol Tuşları / Cihaz tanımı 

 

1. Çıkış yada işlem iptal 
2. Menü / Kaynak menüsü 
3. Menüde onaylama / İşlem kayıt 
4. LCD karakter ekran 
5. Program artırma / Sayı artırma 

6. Menüde sola atlama 
7. Program azaltma / Sayı azaltma 
8. USB programlama girişi 
9. Menüde sağa atlama 
10. GPS aktif / pasif göstergesi 

 

 
 

 Ürün görseli temsilidir. 
 

 Ürününüzde GPS, USB programlama girişi gibi opsiyonel parçalar bulunmayabilir. 
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Teknik özellikler 

Operatör panel tipi PT-34 

Koruma sınıfı IP-30 

USB girişi Standart USB V.2 

Besleme girişi / Frekans 220-240 V~ 50-60 Hz 

Dijital program hafızası 32 KB 

Ekran tipi LCD Karakter ekran 4*16 

Ekran alanı 25*60 mm 

Senkronizasyon 

GPS 

24 Volt dakikalık darbe 

ASCII RS232, ASCII RS422/485. 

(opsiyonel olarak Wi-Fi modülü eklenebilir) 

Haberleşme protokolü RS-485 

Çıkış gerilimi 5V-12V-24V-48V DC – 220V 50 Hz AC 

Ağırlık 1100gr 

Ebatlar 255x118x23mm  /  10.04"x4.65"x0.91" inch 

Panel rengi Siyah / Açık gri 

 

Teknik ölçüler 

 

 MKS-AS4 kontrol sistemi ana kartına ait operatör panel ölçüleri verilmektedir. Bu Panel 

tek başına kullanılmaz, IP 65 koruma sınıfına sahip bir panoya montajı yapılarak dış 

mekânlarda kullanılması gerekmektedir. 
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2 Önemli güvenlik talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da 
can ve mal hasarlarını önlemeyi 
amaçlayan güvenlik talimatları yer 
almaktadır. 

Genel Güvenlik 

 Cihaz üzerinde yer alan LCD ekran 
%35 veya daha fazlası etkin olup 
aktif olmayan karakter alanlarında 
kararma görülebilir. Bu LCD karakter 
ekranın yapısal özelliği olup bir arıza 
değildir. 

 Kontrol paneli üzerindeki cam 
panellere ve kapaklara uygulanan 
darbeler ciddi yaralanmalara ve 
ürünün zarar görmesine sebep olur. 

 Ürünün havalandırma deliklerini açık 
bırakmaya özen gösterin.  

 Ürün içerisine katı ya da sıvı girişi 
olması durumunda derhal fişi prizden 
çekin ve ürünü derhal Yetkili Servise 
kontrol ettirin. 

 Ürünün aşırı tozlu ve nemli 
ortamlarda kullanmamaya özen 
gösterin. Aşırı toz, ürün içerisinde yer 
alan elektronik parçalara zarar 
verebilir. 

 Ürünün devrilmesi, düşmesini ve 
bozulmasını önlemek için sadece 
üretici tarafından verilen aksesuarları 
kullanın. 

 Ürün montajını düz, eğimsiz ve 
pürüzsüz zemine yapın. 

 

 Fişe ıslak ellerle kesinlikle 
dokunmayın! Fişi çekmek için 
kablosundan tutmayın, her zaman fişi 
tutarak çekin. 

 Kurulum, bakım, temizlik ve tamir 
işlemleri sırasında, elektrik kablosu / 
fişi arızalı ise ürünü çalıştırmayın. 
Yetkili servisi arayın. 

 Ürünü teknik özellikler tablosunda yer 
alan değerlere uygun bir sigorta 
tarafından korunan, topraklı bir prize 
bağlayın. Transformatörlü ya da 
transformatörsüz kullanımda, 
topraklama tesisatını ehliyetli bir 
elektrikçi ye yaptırmayı ihmal etmeyin. 
Ürünün yerel yönetmeliklere uygun 
topraklama yapılmadan kullanılması 
halinde ortaya çıkacak zararlardan 
firmamız sorumlu değildir. 

 Ürünün, şebeke hattına bağlı olduğu 
priz kolay erişilebilir olmalıdır. Elektrik 
fişinin prize tam olarak yerleştiğinden 
emin olun. Uygun olmayan prizleri 
ehliyetli bir elektrikçiye değiştirtin. 

 Ürün çalışır durumda iken her hangi 
bir bağlantı ( Analog saat, GPS) 
yapmayın. Eğer yapmanız gerekiyorsa 
ürünün fişini prizden çekin. 

 Yangın çıkmasını önlemek için açık 
alev kaynaklarını her zaman üründen 
uzak tutun. 
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Piller 

 Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. 
etkenlere ve aşırı sıcağa maruz 
bırakmayın. 

 Biten pilleri sadece aynı model ve 
değerde piller ile değiştirin. 

 Bitmiş pilleri yerel kanun ve 
yönetmelikler uygun şekilde atın. 

 Pil ve ambalajın üzerindeki sembol, 
ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel 
atık olarak değerlendirilmemesi 
gerektiğini belirtmektedir. Bazı 
pillerde sembol, kimyasal bir 
sembolle birleştirilerek kullanılmış 
olabilir. Pillerde %0,0005’den fazla 
cıva veya %0,004’den fazla kurşun 
içeriyorsa, Cıva için Hg, kurşun için 
Pb kimyasal sembolü kullanılır. 

 Pillerin doğru şekilde atılmasını 
sağlayarak, pillerin uygun olmayan 
şekilde atılması neticesinde çevre ve 
insan sağlığına gelebilecek 
potansiyel zararların engellenmesine 
katkıda bulunmuş olacaksınız. 

 Pillerin uygun bir şekilde 
yeniden değerlendirilmesi 
amacıyla, ürünü kullanım 
süresi bitiminde elektrikli 
ve elektronik ekipmanların 
geri dönüştürülmesine yönelik yasal 
toplama noktalarına teslim edin. 

 

 

 

 

Kullanım amacı 

 Bu ürün kapalı mekânlarda kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. 

 Satın almış olduğunuz ürünün 
kullanım ömrü 10 yıldır. Bu ürünün 
tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için 
üreticinin gerekli yedek parçaları 
bulundurma süresidir. 

 Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu 
olacak veya onlara ürünün 
kullanımıyla ilgili gerekli talimatları 
verecek bir kişi bulunmadığı sürece 
fiziksel, duygusal veya zihinsel 
yeteneklerinde yetersizlik bulunan ya 
da deneyimsiz olan kişilerin (çocuklar 
dâhil) kullanılması için 
tasarlanmamıştır. 

Çocuk güvenliği 

 Elektrikli ürünler çocuklar 
için tehlikelidir. Ürün 
çalışırken çocukları 
üründen uzak tutun ve 
ürünle temasına izin 
vermeyin. 

 Küçük aksesuarları, yanlışlıkla 
yutmalarını önlemek için çocukların 
ulaşamayacağı yerlere kaldırın. 
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3 Kurulum

Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca 
elektrik ve anten tesisatının hazırlanması 
müşteriye aittir. 

Ürünü kutusundan dikkatlice çıkarın. 
Ürünü çalıştırmadan önce tüm elektrik 
bağlantılarının (şebeke bağlantısı, Analog 
saat bağlantısı ve GPS bağlantıları) doğru 
ve üretici talimatlarına uygun olarak 
yapıldığından emin olun. 

Sadece ürünle birlikte verilen AC elektrik 
kablosu ve AC / DC adaptörü (varsa) 
kullanın. 

Ürünü yalnızca 220-240 V~ 50-60 Hz 
gerilim / şebeke aralığındaki şebeke 
hatlarına bağlayın. Elektrik kablosu, 
haberleşme kablosu ürünle birlikte 
verilmez. 

Kurulum için doğru yer 

 Yeterli havalandırmayı sağlamak için 
ürün çevresinde 30 cm lik açıklık 
kalacak şekilde yerleştirin. 

 Ürün montajını düz, eğimsiz ve 
pürüzsüz zemine yapın. 

 Ürünü jeneratör, UPS, Güç kaynağı 
vb. cihazların üzerine koymayın, hava 
deliklerini kapamayın. 

 Ürünü doğrudan güneş ışığı altında 
veya bir ısıtıcının yakınında 
bırakmayın. 0 °C - 40 °C sıcaklık 
aralığının dışındaki ortamlarda 
kullanmayın 

 Bodrum katı gibi nemli ortamlarda ve 
doğrudan yağmur altında kullanmayın. 

 GPS bağlantısı 
 
 GPS RS485 protokolü ile çalışır. 

Haberleşme kablosu olarak minimum 
3x0.75 haberleşme kablosu kullanın. 

 GPS kurulumunu ürün içerisinde yer 
alan kullanım kılavuzundaki talimatlara 
uygun olarak yapın. 

 Motorlu taşıtlar, enerji ve hatları 
haberleşmeyi etkiler. Bu nedenle, 
haberleşme kablolarını bu gibi 
ortamlardan uzak turun. 

 GPS haberleşme kablosunu 
gereğinden uzun tutmayın ve rulo 
yapmayın. Doğrudan Pencere ve kapı 
geçişlerinde kullanmayın 

Analog saat bağlantısı 
 
 Analog saatleri MKS-AS4 kontrol 

sistemine bağlamadan önce ürün 
dokümanlarını ve kullanma 
kılavuzlarını mutlaka okuyun. Bilinçsiz 
yapılan bağlantılar ürün üzerinde ciddi 
hasarlara yol açabilir. 

 Kurulum yapmadan önce her bir 
analog saate ait 3x1.5 TTL kablonun 
mavi, kahve ve sarı renkli uçlarını 
birbirlerine paralel bağlayarak ana kart 
üzerinde yer alan çıkış soketine takın. 
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Pin bağlantı yapısı 

Pin No  Pin Adı Açıklama 

1 M Analog saat den gelen 3x1.5 TTL kablosu mavi ucu 

2 K Analog saat den gelen 3x1.5 TTL kablosu kahverengi ucu 

3 S Analog saat  den gelen 3x1.5 TTL kablosu sarı ucu 

4 + Analog saat besleme voltajı + kutbu 

5 - Analog saat besleme voltajı - kutbu 

6 B RS-485 haberleşme portu B pini 

7 A RS-485 haberleşme portu A pini 

8 - RS-485 haberleşme ortak GND 

9 L 220V-50Hz Faz girişi. 

10 N 220V-50Hz Nötr girişi. 

11  Topraklama (Class2) 

12 L Analog saat besleme adaptörü 220V-50Hz Faz çıkışı 

13 N Analog saat besleme adaptörü 220V-50Hz Nötr çıkışı 

14  Analog saat besleme adaptörü Topraklama çıkışı 

15 Boot Usb Programla set butonu 

16 Reset Sistem reset butonu 
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Elektrik bağlantısı 

Ürünü, “Teknik özellikler” tablosundaki 
değerlere uygun bir sigorta tarafından 
korunan topraklı bir prize bağlayın. 
Ürünün, yerel yönetmeliklere uygun 
topraklama yapılmadan kullanılması 
halinde ortaya çıkacak zararlardan 
firmamız sorumlu olmayacaktır. 
 
 Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu 

olmalıdır. 
 Elektrik kablosunun fişi kurulumdan 

sonra kolay erişilebilir olmalıdır. 
 Voltaj ve izin verilen sigorta 

koruması“Teknik Özellikler” 
bölümünde belirtilmiştir. Ana besleme 
sigortasının akım değeri 16 amperden 
az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 
amperlik bir sigorta bağlatın. Belirtilen 
voltaj, şebeke voltajınıza eş değer 
olmalıdır. 

 Hasar görmüş bir elektrik kablosu 
Yetkili Servis tarafından 
değiştirilmelidir. 

 Ürün arızalı ise onarılmadan 
çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma 
tehlikesi vardır! 

 

İlk Kullanım 

 Ürüne enerji verildiğinde cihaz hemen 
çalışacaktır. İlk anda ekrana 10 sn. 
boyunca “Sistem açılırken lütfen 
bekleyin” yazı gelecektir. Bu ekranda 
kontrol tuşlarında yer alan SET 
butonuna basın ve menü giriş yapın. 
 

 Analog saat, GPS vb. harici cihazlara 
bağlantının talimatlara uygun olarak 
yapıldığından emin değilseniz ürün 
fişini prizden çekin ve bağlantıları 
talimatlara uygun olarak gözden 
geçirin. 

Hafıza pili değişimi 

 Pillerin sokete ters 
takılması durumunda 
kısa devre yaparak 
ürüne zarar verebilir. 

 Hafıza pili, enerji 
kesintilerinde dâhili 
RTC (Gerçek Zaman 
Saati) saat bilgisini 
hafızasında tutar. 

 Ürünün arkasında yer alan CR2032 
model pili şekilde gösterildiği gibi takın. 
Pil ömrü ortalama 5 yıldır. 
 

Ambalajların imha edilmesi 

 Ambalaj malzemeleri çocuklar için 
tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini 
çocukların ulaşamayacakları bir yerde 
muhafaza edin. 

 Ürünün ambalajı geri dönüşümlü 
malzemelerden üretilmiştir. Atık 
talimatlarına uygun bir şekilde tasnif 
ederek çöpe atın. Normal ev çöpüyle 
birlikte atmayın. 
 

Ürünün taşınması 
 
 Ürünün orijinal kutusunu saklayın ve 

orijinal kutusu içinde taşıyın. 
 Kutu üzerinde yazılı olan işaretlere ve 

açıklamalara uyun. Orijinal kutu yoksa 
ürünü, balon kabarcıklı ambalaja veya 
kalın bir mukavvaya sarın ve taşınma 
sırasında hasar görmemesine dikkat 
edin. 

 Ürünü taşımadan önce elektrik fişini 
prizden çekin. Anten kablosunu ve 
diğer cihazlardan gelen bağlantı 
kablolarını ilgili bölümlerden sökün. 
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4 Ön hazırlık 

Menü kullanımı 

Ürün üzerinde 7 adet kontrol butonu bulunmaktadır. Bu butonlar aracılığı ile menüye 
giriş yapabilir, menüler arasında geçiş yapabilir ve sistem ayarlarını değiştirebilirsiniz. 
Bütün ayarlara ilgili menüden, bu menülere ise ana menüden ulaşım sağlanır. 

Sistem üzerinde her hangi bir ayar yapılmak istendiğinde SET butonu ile ana menüye 
giriş sağlanmalıdır. 

 

Ana Menü 

Açılış ekranı, Standby çalışma ekranı veya 
sistem ayar ekranı olmak üzere üç farklı 
ekrandan menüye geçiş yapılabilir. 

 

1. Açılış ekranından menüye geçmek için 
Sisteme enerji verin ve “Sistem açılırken 
lütfen bekleyin” uyarısı esnasında SET 
butonuna 3sn basılı tutun ve bırakın. 

2. Ayar ekranından sisteme bağlı saatlerin 
ayarlanması aşamasında ayarlarda 
değişiklik yapmak için menüye giriş 
yapılması gerektiğinde SET butonuna 
6sn basılı tutun. “Analog saat” 
göstergesinde bildirilen dakika bilgisi bir 
arttırıldığında SET tuşunu bırakın. 

3. Standby çalışma ekranı sisteme bağlı 
bütün analog saatlerin ayarların 
tamamlandığında sistemin dakikalık 
darbe ürettiği ekrandır. Bu ekranda 
menüye geçiş yapabilmek için SET 
butonuna 3 sn basın ve bırakın. 
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Ana Menü 

Ana menü ekranında sistem ayarları dört ana başlık altında toplanmıştır. Menüler 
arasında UP / DOWNbutonları yardımı ile geçiş yapılır. Giriş yapmak istediğiniz menü 
üzerine gelin. İmleç ilgili menüye ait satırda yanıp sönecektir. Giriş yapmak için ENTER 
butonuna basın, işlemi iptal etmek ve bir üst menüye geçmek için ESC butonuna basın. 

 

1. Zaman Ayarları 
 
 GMT Ayarları 

 
Kontrol paneli üzerinde yer alan SET butonu ile 
ana menüye giriş yapın. UP / DOWN butonları 
ile zaman ayarları satırının üzerine gelin. İmlecin 
ilgili satırda yanıp söndüğünü göreceksiniz. Giriş 
yapmak için ENTER butonuna basın ve bırakın. 
İmlecin zaman ayarları ekranında “Fark” 
satırında bulunan GMT saat farkı üzerinde yanıp 
söndüğünü göreceksiniz. Bu alana kurulumun 
yapıldığı ülkenin GMT ile olan farkını UP / 
DOWN butonları yardımı arttırıp, azaltarak girin. 
 
Örneğin; Sistem Türkiye’de kullanılacak ise Fark: +02 olarak ayarlanmalıdır. 

 GPS senkronizasyonu bulunan sistemlerde MKS-AS4 her gün sabah saat 
06:00:30’da GPS uydularından GMT saat bilgisi alır, üzerine GMT farkını toplar ve 
dâhili RTC (Gerçek zaman saati) bilgisini günceller. GMT farkının doğru girildiğinden 
emin olun. Aksi durumda sistem farklı bir saate ayarlanacaktır. 
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Uluslararası GMT Farkları 
1 Afganistan +4,5 51 Haiti -4 101 Nijer +1 

2 Almanya +2 52 Hırvatistan +2 102 Nijerya +1 

3 Amerika Birleşik Devletleri -6 53 Hindistan +5,5 103 Nikaragua -6 

4 Angola +1 54 Hollanda +2 104 Norveç +2 

5 Arjantin -3 55 Honduras -6 105 Özbekistan +5 

6 Arnavutluk +2 56 Hong Kong +8 106 Pakistan +5 

7 Avustralya +10 57 Irak +3 107 Panama -5 

8 Avusturya +2 58 İngiltere +1 108 Papua Yeni Gine +10 

9 Azerbaycan +5 59 İran +4,5 109 Paraguay -4 

10 Bangladeş +6 60 İrlanda +1 110 Peru -5 

11 Belçika +2 61 İspanya +1 111 Polonya +2 

12 Benin +1 62 İsrail +3 112 Portekiz +1 

13 Beyaz Rusya +3 63 İsveç +2 113 Porto Riko -4 

14 Birleşik Arap Emirlikleri +4 64 İsviçre +2 114 Romanya +3 

15 Bolivya -4 65 İtalya +2 115 Ruanda +2 

16 Bosna ve Hersek +2 66 Jamaika +0 116 Rusya +3 

17 Botswana +2 67 Japonya +9 117 Senegal +0 

18 Brezilya -5 68 Kamboçya +7 118 Sırbistan +2 

19 Bulgaristan +3 69 Kamerun +1 119 Sierra Leone +0 

20 Burkina Faso +0 70 Kanada -6 120 Singapur +8 

21 Burundi +2 71 Kazakistan +6 121 Slovakya +2 

22 Cezayir +1 72 Kenya +3 122 Slovenya +2 

23 Colombia -5 73 Kırgızistan +6 123 Somali +3 

24 Çad +0 74 Kongo +1 124 Sri Lanka +5,5 

25 Çek Cumhuriyeti +2 75 Kosta Rika -6 125 Sudan +3 

26 Çin +8 76 Kuveyt +3 126 Suriye +3 

27 Danimarka +2 77 Kuzey Kore +9 127 Suudi Arabistan +3 

28 Dominik Cumhuriyeti -4 78 Küba -4 128 Svaziland +2 

29 Ekvador -5 79 Laos +7 129 Şili -3 

30 El Salvador -6 80 Lesotho +2 130 Tacikistan +5 

31 Endonezya +8 81 Letonya +1 131 Tanzanya +3 

32 Eritre +3 82 Libya +2 132 Tayland +7 

33 Ermenistan +4 83 Litvanya +3 133 Tayvan +8 

34 Estonya +3 84 Lübnan +3 134 Togo +0 

35 Etiyopya +3 85 Macaristan +2 135 "Trinidad ve Tobago -4 

36 Fas +0 86 Madagaskar +3 136 Tunus +1 

37 Fiji +12 87 Makedonya +2 137 Türkiye +3 

38 Fildişi Sahili +0 88 Malawi +2 138 Türkmenistan +5 

39 Filipinler +8 89 Malezya +8 139 Uganda +3 

40 Filistin Bölgesi +3 90 Mali +0 140 Ukrayna +3 

41 Finlandiya +3 91 Mauritius Adası +4 141 Umman +4 

42 Fransa +2 92 Meksika -5 142 Uruguay -3 

43 Gabon +1 93 Mısır +2 143 Ürdün +3 

44 Gambia +0 94 Moğolistan +8 144 Venezuela -4,5 

45 Gana +0 95 Moldova +2 145 Vietnam +7 

46 Georgia -5 96 Moritanya +0 146 Yemen +3 

47 Gine +1 97 Mozambik +2 147 Yeni Zelanda +12 

48 Guatemala -6 98 Myanmar +6,5 148 Yunanistan +3 

49 Güney Afrika +2 99 Namibia +1 149 Zambiya +2 

50 Güney Kore +9 100 Nepal +5,5 150 Zimbabwe +2 

 
 Bilgiler genel bilgilendirme amaçlı olup tabloda yer alan GMT zaman farkları; yaz/kış 
saati uygulaması kullanan ülke veya bölgelerde yaz saati dönemine aittir. 
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 Saat 
 
Saat satırında kurulumun yapıldığı Ülke / Bölgenin 
yerel saat bilgisi yer almaktadır. Saat ayarlarına 
geçmek için REFT / RIGHT butonları ile imleci saat 
satırına getirin. Yerel saat bilgisini girmek ve imlecin 
üzerinde bulunduğu saat hanesinde arttırma ve 
azaltma yapmak için UP / DOWN butonlarını kullanın. 
 
Saat bilgisi girildikten sonra dakika hanesine geçmek 
için REFT / RIGHT butonları ile imleci dakika hanesine 
getirin. Yerel dakika bilgisini girmek ve imlecin üzerinde 
bulunduğu dakika hanesinde arttırma ve azaltma 
yapmak için UP / DOWN butonlarını kullanın. 
 
 Girdiğiniz yerel saat ve dakika bilgisinin doğru olduğundan emin olun. Yanlış bir 

değer girmeniz sistemin ve sisteme bağlı analog ve dijital saatlerin yanlış çalışmasına 
neden olur. 

 

 Tarih 

 
Tarih satırında (gün / ay / yıl) formatında tarih bilgisi yer 

almaktadır. Tarih ayarlarına geçmek için imleç dakika 
hanesi üzerinde iken REFT / RIGHT butonları ile imleci 
tarih satırına getirin. Tarihe ait gün bilgisinde arttırma 
ve azaltma yapmak için UP / DOWN butonlarını 
kullanın. 
 
Tarihe ait gün bilgisini girdikten sonra ay hanesine 
geçiş yapmak için REFT / RIGHT butonlarını kullanın. 
Tarihe ait ay bilgisinde arttırma ve azaltma yapmak için 
UP / DOWN butonlarını kullanın. 
 
Tarihe ait ay bilgisini girdikten sonra yıl hanesine geçiş 
yapmak için REFT / RIGHT butonlarını kullanın. Tarihe 
ait yıl bilgisinde arttırma ve azaltma yapmak için UP / 
DOWN butonlarını kullanın. 
 
 Girdiğiniz (gün / ay / yıl) bilgisinin doğru olduğundan 

emin olun. Yanlış bir değer girmeniz yaz saati / kış 
saatine ait ileri alım ve geri alım tarihlerinde sapmalar meydana gelebilir. Bu durumda 
saatler farklı bir tarihte ileri ve geri alınması gibi sorunlarla karşılaşırsınız. 
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 Zaman ayarları menüsünde yer alan GMT farkı, yerel saat ve dakika bilgileri ile tarih 
bilgilerine ait kayıt işlemini tamamlamak ENTER butonunu kullanın. 

 
 Bilgilerde değişiklik yapmak ve ilgili haneye geçiş yapmak için REFT / RIGHT 

butonlarını kullanın. 
 
 Yapılan değişikleri iptal etmek ve bir üst menüye geri dönmek için ESC butonunu 

kullanın. 
 

2. YSU ayarları 
 
Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından daha çok 
yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. 
Genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. 
 
Yaz / Kış saati ayarlarına giriş yapmak için ana menü ekranından UP / DOWN butonları 
ile “Ysu ayarları” menüsü üzerine gelin. Menüye giriş yapmak için ENTER butonuna 
basın 
 

 
 Sistem zaman ayarları menüsünde verilen tarih bilgisini temel alarak Yaz / Kış saati 

uygulamasına ait ileri ve geri alım tarihleri ile bulunduğu tarihte yaz veya kış saatinde 
olup olmadığını otomatik olarak belirler. 
 

 Sistem yaz saati uygulamana her yılın Mart ayının son Pazar günü 1 saat ileri 
alarak,kış saati uygulamasına ise her yılın Ekim ayının son Pazar günü 1 saat geri 
alarak geçiş yapar. 
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 İleri tarih 

 
İleri alım tarihi “Ysu 
ayarları” menüsünde 
yer alan İleri tarih, 
yaz saatine geçiş 
yapılacak tarihi gün 
ve ay formatında 
ayarlanan ekrandır. 
 
İleri tarih ayarlarına geçmek için ana 
menüde REFT / RIGHT butonları ile 
imleci “Ysu ayarları” satırına getirin ve 
ENTER butonuna basarak menüye giriş 
yapın. REFT / RIGHT butonları ile imleci 
“İleri tarih” satırına getirin ve ENTER 
butonu ile giriş yapın. Karşınıza çıkacak 
olan ekranda imleç gün hanesinde yanıp 
sönecektir. İleri alım tarihine ait gün 
bilgisinde, arttırma ve azaltma yapmak 
için UP / DOWN butonlarını kullanın. 
 
İmleci ay hanesine geçirmek için REFT / 
RIGHT butonlarını kullanın. İleri alım 
tarihine ait ay bilgisinde, arttırma ve 
azaltma yapmak için UP / DOWN 
butonlarını kullanın.     

 
 İleri tarih ayarları menüsünde yer alan 

tarih bilgilerine ait kayıt işlemini 
tamamlamak ENTER butonunu 
kullanın. 

 
 Bilgilerde değişiklik yapmak ve ilgili 

haneye geçiş yapmak için REFT / 
RIGHT butonlarını kullanın. 

 
 Yapılan değişikleri iptal etmek ve bir 

üst menüye geri dönmek için ESC 
butonunu kullanın. 

 Geri tarih 

 
İleri alım tarihi “Ysu 
ayarları” menüsünde 
yer alan Geri tarih, 
kış saatine geçiş 
yapılacak tarihi gün 
ve ay formatında 
ayarlanan ekrandır. 
 
Geri tarih ayarlarına geçmek için ana 
menüde REFT / RIGHT butonları ile 
imleci “Ysu ayarları” satırına getirin ve 
ENTER butonuna basarak menüye giriş 
yapın. REFT / RIGHT butonları ile imleci 
“Geri tarih” satırına getirin ve ENTER 
butonu ile giriş yapın. Karşınıza çıkacak 
olan ekranda imleç gün hanesinde yanıp 
sönecektir. Geri alım tarihine ait gün 
bilgisinde, arttırma ve azaltma yapmak 
için UP / DOWN butonlarını kullanın. 
 
İmleci ay hanesine geçirmek için REFT / 
RIGHT butonlarını kullanın.Geri alım 
tarihine ait ay bilgisinde, arttırma ve 
azaltma yapmak için UP / DOWN 
butonlarını kullanın.  

 
 Geri tarih ayarları menüsünde yer alan 

tarih bilgilerine ait kayıt işlemini 
tamamlamak ENTER butonunu 
kullanın. 

 
 Bilgilerde değişiklik yapmak ve ilgili 

haneye geçiş yapmak için REFT / 
RIGHT butonlarını kullanın. 

 

 Yapılan değişikleri iptal etmek ve bir 
üst menüye geri dönmek için ESC 
butonunu kullanın.  
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 Konum 

 

 

“Ysu ayarları” menüsünde yer alan konum bilgisi, kurulumun yapıldığı tarihte yerel 
zaman diliminin yaz saatinde ya da kış saatinde olduğunu belirleyen ayar menüsüdür. 
Eğer kurulumun yapıldığı tarihte yerel zaman dilimi yaz saatinde ise konum bilgisi (01), 
kış saatinde ise konum bilgisi (00) olmalıdır. 
 
Konum ayarlarına geçmek için ana menüde REFT / 
RIGHT butonları ile imleci “Ysu ayarları” satırına 
getirin ve ENTER butonuna basarak menüye giriş 
yapın. REFT / RIGHT butonları ile imleci “Konum” 
satırına getirin ve ENTER butonu ile giriş yapın. 
Karşınıza çıkacak olan ekranda imleç ilgili hanede 
yanıp sönecektir. Konum bilgisini arttırma ve azaltma yapmak için UP / DOWN 
butonlarını kullanın. 

 
 Konum bilgilerine ait kayıt işlemini tamamlamak için ENTER butonunu kullanın. 

 
 Bilgilerde değişiklik yapmak için UP / DOWN butonlarını kullanın. 
 

 Yapılan değişikleri iptal etmek ve bir üst menüye geri dönmek için ESC butonunu 
kullanın.  

 
 Ysu on / off 

 
“Ysu ayarları” menüsünde yer alan Ysu on / off bilgisi, kurulumun yapıldığı Ülke veya 
bölgede yaz saati / kış saati uygulaması yapılmıyor ise sistemin yaz saati / kış saati 
özelliğini kapatmaya veya açmayı sağlar. 
 
Ysu on / off ayarlarına geçmek için ana menüde REFT / RIGHT butonları ile imleci “Ysu 
ayarları” satırına getirin ve ENTER butonuna basarak menüye giriş yapın. REFT / 
RIGHT butonları ile imleci “Ysu on / off” satırına getirin ve ENTER butonu ile giriş yapın. 
Karşınıza çıkacak olan ekranda YSU aktif ise “Açık” pasif ise “Kapalı” bilgisi yer alır. Ysu 
on / off bilgisini UP / DOWN butonlarını kullanarak yaz / kış saati özelliğini açıp, 
kapabilirsiniz. 
 
 Ysu on/off durumuna ait kayıt işlemini tamamlamak için ENTER butonunu kullanın. 

 
 Bilgilerde değişiklik yapmak için UP / DOWN butonlarını kullanın. 
 

 Yapılan değişikleri iptal etmek ve bir üst menüye geri dönmek için ESC butonunu 
kullanın. 
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3. Analog ayarlar 
 
 MKS-AS4 Merkezi zaman kontrol sistemi 12V / 24V / 48V DC olmak üzere üç farklı 

voltajda dakikalık darbe üretebilir. Çıkış voltaj seçimi giriş voltajı ile ayarlanır. Bu 
sayede sisteme bağlı birçok çalışma voltajına sahip analog veya dijital saatlere her 
dakikada bir darbe uygulayarak ilgili saatlerin bir dakikalık hareketi sağlanır. 

 
 Sistem içerisinde tanımlı iki adet saat sayacı mevcuttur. Bunlardan ilki zaman ayarları 

menüsünden ayarları yapılan yerel saat, diğeri ise analog ayarlar menüsünden 
ayarlanan analog saat (ortak saat)’tir. Yerel saat dinamiktir ve sistem içerisinde 
sürekli çalışmakta ve değişmektedir. Analog saatlere ait sayaç bilgisi ise dakikada bir 
üretilen darbe ile birer, birer artar. 

 
 Ayarlama ekranında iken, dakikada bir artan analog saat bilgisi yerel saat ile eşit 

oluncaya kadar sistem puls üretmeye devam eder. Ayarlama işlemi tamamlandığında 
sistem stanby ekranına geçer ve yerel saniye bilgisi her 00 olduğunda analog 
saatlere darbe uygulayarak bir dakikalık hareket sağlar. 
 
 

 
Sisteme bağlı analog ayarlara yapmak için ana menüde 
REFT / RIGHT butonları ile imleci “Analog Ayarlar” 
satırına getirin ve ENTER butonuna basarak menüye giriş 
yapın. REFT / RIGHT butonları ile imleci saat hanesine 
getirin ve analog saatlere ait saat bilgisini UP / DOWN 
butonlarını kullanarak sisteme girin. 
 
 
İmleci dakika hanesine geçirmek için REFT / RIGHT 
butonlarını kullanın. Dakika bilgisini, UP / DOWN 
butonlarını kullanarak ayarlayın. 
 

 
 
 

 Analog ayarlar menüsünde yer alan saat bilgilerine ait kayıt işlemini tamamlamak 
ENTER butonunu kullanın. 

 
 Bilgilerde değişiklik yapmak ve ilgili haneye geçiş yapmak için REFT / RIGHT 

butonlarını kullanın. 
 
 Yapılan değişikleri iptal etmek ve bir üst menüye geri dönmek için ESC butonunu 

kullanın. 
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1. Sistemi, kurulum, bakım veya ayar öncesinde SET butonu ile menü ekranına getirin. 
Menü ve ayar ekranında iken sistem dakikalık darbe üretmeyecektir. Bu sayede 
sistem ayarları yapılabilir. 

 
2. Kurulum, bakım veya ayar anında bulunduğunuz ülke / bölgenin yerel saat bilgisini 

zaman ayarları menüsünden, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde 
eksiksiz olarak yapın. 
 

3. Analog saatlere, herhangi bir açı farkı olmaksızın tam karşıdan bakın, eğer sistem 
panosu analog saatten uzakta ise akrep-yelkovan konumunu not alın. Sisteme 
analog ayarlar menüsünden, analog saatin bilgisini ilgili butonlar yardımı ile kullanma 
kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapın.  

 

 Sisteme bağlı birden fazla analog saat bulunuyor ve her bir saat aynı 

zamanı göstermiyor ise ilgili saatte sorun vardır. Yetkili servisinize 

başvurun. 

 
 Analog ayarlar menüsünde yer alan saat bilgilerine ait kayıt işlemini tamamlamak 

ENTER butonunu kullanın. 
 

 Bilgilerde değişiklik yapmak ve ilgili haneye geçiş yapmak için REFT / RIGHT 
butonlarını kullanın. 

 
 Yapılan değişikleri iptal etmek ve bir üst menüye geri dönmek için ESC butonunu 

kullanın. 
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4. USB Programlama 
 
MKS-AS4 Merkezi kontrol sisteminin birçok ülke ve bölgede kullanılması için 
tasarlanmıştır. Üretici tarafından bu ülke ve bölgelerin yerel ve coğrafik gereksinimlerini 
karşılayacak özel sistem yazılımları geliştirilmektedir. Bu yazılımlar Yetkili servis 
tarafından güncellenebildiği gibi doğrudan son kullanıcı tarafından da 
güncellenebilir.MKS-AS4 Merkezi kontrol sistemine ait güncel yazılımları 
www.erzeta.com web sayfasından takip edebilirsiniz. 
 

 MKS-AS4 Merkezi zaman kontrol sistemine kullanma kılavuzunda yer alan talimatları 
okumadan yeni bir sistem yazılımı yüklemeniz cihaz üzerinde kalıcı hasarlara neden 
olur. 

 
 Gerekli donanım 
 
Programlayıcıyı çalıştırmak için standartlara ve sistem gereksinimlerine uygun bir 
bilgisayarınız olmalıdır. Bu bilgisayar dizüstü ya da masa üstü bilgisayar olabilir. 
Bilgisayarınızda bir adet USB portu bulunması gerekmektedir. Desteklenen işletim 
sistemi Windows 98/ME/NT/XP7/WIN7 sürümlerinden biri olmalıdır. 
 
 PC & Cihaz Bağlantısı 
 
 Cihazın enerji kablosunu prizden çekin. Programlama için gerekli enerji 

bilgisayarınızın USB portundan sağlanacaktır.  
 

 Analog saatlere ait çıkış soketini ve GPS gibi diğer dış kaynak bağlantılarını cihazdan 
ayırın. 

 
 Usb kablonuzun bir ucunu bilgisayarınızın ilgili portuna diğer ucunu cihaza bağlayın. 
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 PC programı 

 
USB sürüm yükleme programı 
taşınabilir programlar sınıfında olup 
kurulum gerektirmez. Bu sayede 
bilgisayarınızda yer kaplamaz. 
Ürün cd’si içerisinde yer alan USB 
sürüm yükleme programını 
çalıştırmak için üzerine tıklamanız 
yeterlidir. 
 

 Usb kablonuzun bir ucunu bilgisayarınızın ilgili portuna diğer ucunu cihaza bağlayın. 
Bilgisayarınızın sağ alt köşesinde “yeni donanım 
bulundu” uyarısı çıkacak ve cihaza ait sürücü 
yazılımını otomatik olarak yükleyecektir. 
 

 Yazılım yükleme 
 
Üretici tarafından hazırlanan yazılım dosyası (.HEX) formatında olup ürün cd’si 
içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte cihaza uygun yeni veya özel yazılımları 
www.erzeta.com adresinden takip edebilirsiniz. 
 
 Cihaza yeni yazılım yüklemek için enerji kablosunu prizden çekin. Programlama için 

gerekli enerji bilgisayarınızın USB portundan sağlanacaktır. 
 “Sistem açılırken lütfen bekleyin” uyarı esnasında ön panelde yer alan SET tuşuna 

basın ve bırakın. Zaman ayarları satırında bulunan imleci UP / DOWN butonlarını 
kullanarak ana menünün en altında yer alan “Usb programlama” satıra getirin ve 
ENTER butonuna basın. Sistem USB programlama moduna geçmek için onay 
isteyecektir, işlemi iptal etmek için ESC butonuna, programlama işlemine geçmek için 
ENTER butonuna basın. 

 USB programlama moduna geçtiğinde cihazdan ikaz sesi gelecek ve bilgisayar 
yazılımı aşağıdaki gibi aktif olacaktır. 
 

 “Open Hex File” butonuna basın, 
açılan pencereden 
(xVersiyon.HEX)yazılım dosyasını 

seçin ve Tamam butonuna basın. 
 
 Yazılım üzerinde “Device 

attached” bilgilendirmesi 
aldıktan sonra Program/Verity butonuna basın, yazılım cihaza yüklenecektir. 

 
 Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra USB kablosunu cihazdan çıkarın ve cihazın 

enerji fişini prize takın. 
 



 

 
 

1 Bakım ve temizlik 

 
 Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında ürünün fişini prizden çıkarın. 

 
 Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. 

 

 Islak bez kullanmayın. Ürünün ekranını bastırmadan silerek temizleyin. 
 

 Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı maddeler kullanmayın. 
 
 

 

Değerli Müşterimiz; 
 

 Kullanma kılavuzunuzda yer alan talimatları uygulamanıza rağmen kurulum, 
ayar vb. sorunları gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili 
Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin. 

 

 
Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz: 
 
 

1) Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatın. Ürünü kullanma 

kılavuzu esaslarına göre kullanın. 

 

2) Ürünle ilgili hizmet talebiniz olduğunda aşağıdaki telefon numaralarından veya 

e-mail yolu ile bize ulaşın. 

 

3) İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden HİZMET FİŞİ istemeyi unutmayın. 

Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde üründe meydana gelebilecek herhangi bir sorunda 

size yarar sağlayacaktır. 

 

4) Kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için 

gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir. 

 

 

 

 
Yaren Mak.San.Tic.Ltd.Şti 

+90 216 527 06 01 / +90 216 527 06 05 
www.erzeta.com    /    info@erzeta.com 



 

 
 

Garanti Koşulları 

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır. 

2. Aydınlatma sistemi hariç olmak üzere ürünün tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk 
parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir. 

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın 
tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın Erzeta Yetkili Servisine, yetkili servis 
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya 
imalatçısından birine bildirim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks,e-posta, iadeli 
taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat 
yükümlülüğü tüketiciye aittir.  

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım Yaren Mak.San.Tic.LTd.Şti’nin yetkili 
servisleri tarafından yapılacaktır. 

5. Ürünün montajı, bakımı veya kurulumu sırasında ürüne ulaşım için gerekli vinç, iskele vb araç gereçler , bu 
araçların kullanımında oluşacak can ve mal güvenliği riskine ait önlemler ile bu araçların giderleri müşteri 
ait olup, hiçbir suretle Yaren Mak.San.Tic.LTd.Şti’den talep edilemez. 

Malın; 

 Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört 
defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde aynı arızayı altı 
defa yapmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, 

 Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

 Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya firmamız 
yetkililerinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, 
yeni ürün değişimi yapılacaktır. 

 Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile 
sınırlıdır. 

5. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar; 

 Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı 
arızalanması durumunda 

 Malın ve muhteviyatındaki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması 
durumunda 

 Malın Erzeta Yetkili Servis elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi 
durumunda 

 Malın ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi 
durumunda 

 Firmamız ve yetkili servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen 
aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda 

 Cihazın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, 
yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava 
tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere 
zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden 
kaynaklanan arızalar durumunda 

 Arıza veya hasar, Yaren Mak.San.Tic.LTd.Şti’nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında 
oluşmuşsa 

 Arızalı parça değişiminin Erzeta Yetkili teknik servisleri haricinde ve/veya Erzeta garantisi olmayan 
parçalar ile yapılması durumunda 

6. Cihazla beraber verilen sarf malzemeleri ( CD, kablo vs.) garanti kapsamı dışındadır. 

7. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı ERZETA yetkili servisi veya Yaren 
Mak.San.Tic.LTd.Şti’nin düzenleyeceği raporla belirlenir 



 

 
 

 


