
Çalıştırma Kılavuzu

İnterkom Uygulaması
AIPHONE IXG

Önemli

• Ürünü düzgün şekilde kullanmak için bu belgeyi (Çalıştırma Kılavuzu) önceden 
okuduğunuzdan emin olun.

• Bu kılavuzda kullanılan çizimler ve görüntüler gerçek öğelerden farklı olabilir.
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Başlangıç Ayarları Giriş1
Bu Uygulama Hakkında
İnterkom Uygulaması AIPHONE IXG (“İnterkom Uygulaması”) interkom işlevlerini kullanmak için bir iPhone/iPad 
(“iOS cihazları”) veya Android cihaza yüklenebilen bir uygulamadır.
İnterkom Uygulaması kablosuz bir LAN, 3G/4G veya başka bağlantı üzerinden kullanılabilir.
• iPad ve App Store, Apple Inc.’in Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerdeki ticari markalarıdır.
• Android ve Google Play, Google Inc.’in Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerdeki ticari markalarıdır.

App Store Google Play
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Başlangıç Ayarları Giriş1
Önlem
Raporlama Zorunluluğu
İkamet eden kişi, yetkisiz erişim, kullanım, değiştirme veya Aiphone IXG Sistemi ayarlarındaki değişiklikler hakkında 
Mülk Yöneticisini / Yöneticiyi hemen bilgilendirir. Örneğin kayıtlı ünitenin daha önceki sakini tarafından yetkisiz bir 
erişim.

Aktivasyonu Kaldırma
İkamet eden kişi taşınırsa cep telefonunuzda yüklü İnterkom Uygulamasını hemen devre dışı bırakmanız gerekir.

• İnterkom Uygulaması kullanabilmek için cep telefonu Internet’e bağlı olmalıdır.
• Ağ ortamına bağlı olarak İnterkom Uygulaması kullanmak mümkün olmayabilir. Lütfen kullanmadan önce koruma 

veya mal yönetimi şirketiyle onaylayın.
• Aiphone, İnterkom Uygulaması kullanımıyla oluşan Internet kullanımı ücretlerinden sorumlu tutulamaz. 

Sözleşmenize bağlı olarak veri ücretleri artabilir.
• Bağlantı durumu iyi iletişim kurmayı zorlaştırabilir.

– 0,2 Mb/sn veya daha yüksek bir karşıya yükleme hızı önerilir.
– 1,3 Mb/sn veya daha yüksek bir indirme hızı önerilir.

• Kapı istasyonlarının video ayarları yüksek kaliteye ayarlanırsa aşağıdaki hızlar önerilir.
– 0,2 Mb/sn veya daha yüksek bir karşıya yükleme hızı önerilir.
– 2,6 Mb/sn veya daha yüksek bir indirme hızı önerilir.

• İşletim sistemi özelliklerine bağlı olarak bildirimler geciktirilebilir veya ulaşamayabilir.
• Kablosuz LAN kesintileri veya düşük pil durumunda İnterkom Uygulaması kullanılamayabilir.
• Başka bir uygulama vb. ses iletişiminde kullanılırsa İnterkom Uygulaması kullanılamayabilir.

•  (konuş) öğesine dokunulduktan sonra kullanılmakta olan iOS cihazına veya Android cihazına bağlı olarak 
iletişimin başlaması biraz zaman alabilir.

• Bu kılavuzda kullanılan çizimler gerçeklerinden farklı olabilir.
• Bu belgede gösterilen ekranlar iOS cihazları içindir.
• Desteklenen iOS cihazını, Android cihazını ve İS’yi kullanın. Uyumlu iOS cihazları, Andoroid cihazları ve işletim 

sistemleri Aiphone web sitesinde listelenmiştir.
• Pil Tasarrufu modu etkinse veya birden fazla uygulama kullanılmaktaysa İnterkom Uygulaması kullanılamayabilir.
• İnterkom Uygulaması entegrasyon işlevi kullanılırken interkom cihazındaki tarih ve saatin geçerli tarih ve saat 

olduğundan emin olun. Tarih ve saat doğru değilse İnterkom Uygulaması kullanmak mümkün olmayabilir.
• Bir iPad veya Android tablet cihazı kullanılıyorsa ekran manzara modunda görüntülenecektir.
• Cihazınıza veya işletim sisteminize bağlı olarak uygulama simgesinde bir bildirim işareti görünebilir.
• Bulut sunucusundaki bakım nedeniyle İnterkom Uygulaması kullanılamayabilir.
• Hizmet bulut sunucusunda kapatılırsa İnterkom Uygulaması kullanılamayacaktır.
• İnterkom Uygulaması, Ağ Geçidi Adaptörü bellenimi güncellenirken kullanılamaz.
• “Mobile Manager” uygulaması cep telefonunuzda yüklüyse AIPHONE IXG otomatik çalışması kabul edilmedikçe 

gelen aramaları alamazsınız.
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Başlangıç Ayarları Başlangıç Ayarları1
İnterkom Uygulaması’nı Yapılandırma
iOS cihazını veya Android cihazını IXG sisteminize kaydedin.

1. İnterkom Uygulaması öğesini 
indirin.
Bir iOS cihazı için, App Store’u başlatın ve 
“İnterkom Uygulaması AIPHONE IXG” öğesini 
indirin.
Bir Android cihazı için, Google Play’i başlatın ve 
sonra “İnterkom Uygulaması AIPHONE IXG” 
öğesini başlatın.

 

2. İnterkom Uygulaması öğesini 
başlatın.
İnterkom Uygulaması öğesini başlatın.

 

3. Görüntülenecek dile dokunun.

 

4. [Tamam] öğesine dokunun.

 

Not

• Onay ekranları (bildirim ayarları ve mikrofon kısıtlamaları için gibi) ilk yapılandırma veya hemen sonrasında görünebilir. 
Bilgileri dikkatle okuyun ve sonra [İzin Ver] (ekranlar kullanılmakta olan cihaza veya işletim sistemine göre değişir) öğesine 
dokunun.
Bu onaylara izin verilmezse İnterkom Uygulaması düzgün çalışmayabilir.
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Başlangıç Ayarları Başlangıç Ayarları1
5. Lisans Anlaşması’nı dikkatle 

okuyun ve sonra [Kabul] öğesine 
dokunun.
“İnterkom Uygulaması” ilk başlatıldığında, Lisans 
Anlaşması görüntülenecektir.
İnterkom Uygulaması, Lisans Anlaşması 
olmadan kullanılamaz.

 

6. [İleri] öğesine dokunun.

 

7. Koruma veya mal yönetimi 
şirketinden QR kodunu ya da 
Kiracı İstasyonu ekranında 
gösterilen QR kodunu tarayın.

Ya da

• Kiracı İstasyonu’nda QR kodunu görüntülemek 
için Kiracı İstasyonu Ana Ekranına gidin ve 
[AYARLAR] > [Uygulamaları Kaydet] 
öğesine dokunun.

• QR kodu Denso Wave Incorporated’ın kayıtlı 
bir ticari markasıdır.

 

Uygulama Kaydı için QR Kodu

“AIPHONE IXG” mobil cihaza yükleyin ve uygulamanın QR kodu okuyucusuyla 
aşağıdaki QR kodunu tarayın. 

Bu QR kodu yalnızca bir kez kullanılabilir.

Yapı Numarası: 01    Birim Numarası: 101
Mevcut Uygulama(lar):3
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Başlangıç Ayarları Başlangıç Ayarları1
8. Bu istasyonu seçin (kayıtlı istasyon 

adı).

 

9. [Bağlan] öğesine dokunun.

• İstasyon adı değiştirilebilir. Yeni bir istasyon 
adı girin ve sonra [Güncelleme] öğesine 
dokunun. (En fazla 24 tek baytlı karakter 
kullanılabilir)

 

10. [Tamam] öğesine dokunun.

• Sisteme bağlanmadan önceki ekrana dönmek 
için [İptal] öğesine dokunun.

 

11. Gizlilik Politikası’nı dikkatle 
okuyun ve sonra [Kabul] öğesine 
dokunun.
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Başlangıç Ayarları Başlangıç Ayarları1
12. [Gönder] öğesine dokunun.

 

13. [Tamam] öğesine dokunun.

Başlangıç ayarlarını yapılandırdıktan sonra 
işlemi onayladığınızdan emin olun (sayfa 9).
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Başlangıç Ayarları Başlangıç Ayarları1
İşlemi Onaylama
1. Kapı İstasyonu’ndaki Ara düğmesine basın.

Kapı İstasyonu’ndaki Ara düğmesine basıldığında, Gelen Arama ekranı görüntülenir.

2.  öğesine dokunun ve iletişimin düzgün gerçekleştirildiğini onaylayın.

Kapı İstasyonu ile iletişim başarılıysa yapılandırma tamamlanır.
* Ses Kapı İstasyonları için hiç video görüntülenmez.
* Zil sesi ve diğer ayarlar Ayarlar ekranından değiştirilebilir (sayfa 26).

Başka bir iOS cihazını veya Android cihazını kaydetmek için...
İkinci bir iOS cihazı veya Android cihazı kaydetmek için “İnterkom Uygulamasını Yapılandırma” içinde adım 1 ila 13 
arasını tekrarlayın ve sonra “İşlemi onaylama” içinde adım 1 ve 2 arasındaki cihazı yapılandırın ve onaylayın.
Yapılandırmaya bağlı olarak tek bir birim için en fazla sekiz iOS cihazı veya Android cihazı kaydedilebilir.
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Kullanım Menü Ekranı2
Menü Ekranı

Numara Ad Açıklama

1 Rahatsız Etmeyin Simgesi Rahatsız Etmeyin “Etkin” (sayfa 26) olarak ayarlanırsa bu 
görüntülenir.

2 Monitör Giriş veya Kapı İstasyonu’nu izlemek için dokunun (sayfa 18).

3 Kayıt Listesi Kayıtları onaylamak için dokunun. (sayfa 20).

4 Geçmiş Gelen çağrı geçmişini görüntülemek için dokunun (sayfa 24).

5 Ayarlar Ayarlar ekranını görüntülemek için dokunun (sayfa 25).

6 Yardım Yardım ekranını görüntülemek için dokunun (sayfa 27).

1

2

3

4

5

6
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Kullanım Düğmeler2
Düğmeler

• Düğme görüntüsü ayarlara bağlı olarak değişir.

Örnek: Gelen Çağrı ekranı Örnek: İletişim ekranı

Düğme Açıklama

Kapının kilidini açmak için kaydırın (sayfa 14).
Ayarlardaki kapının kilidini açmak yerine harici bir cihaz kontrol edilebilir.

Kapının kilidini açmak için kaydırın (sayfa 14).
Ayarlardaki kapının kilidini açmak yerine harici bir cihaz kontrol edilebilir.

Hedef istasyonla iletişim kurmak için dokunun.

Kaydı başlatmak için dokunun (sayfa 14).

Kaydı bitirmek için dokunun (sayfa 14).

Aşağıdakilerden birini iptal etmek için dokunun.
• Gelen çağrılar
• İletişim
• İzleme
• Yürütmeyi kaydetme

İletişim sırasında bu istasyonun mikrofonunu kapatmak için dokunun, böylece ses diğer 
tarafa gönderilmez.

İptal etmek için  öğesine dokunun veya iletişimi sonlandırın.

İletişim sırasında hoparlör iletişiminden eş zamanlı iki yollu iletişimine geçmek için dokunun 
(sayfa 15).
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Kullanım Bir aramayı yanıtlama2
Bir aramayı yanıtlama
İnterkom Uygulaması içinden bildirimler ekranda görüntülenir.
Görüntüleme ayarı iOS cihazı veya Android cihazı ayarlarını izler.

1. [iOS]

 öğesine dokunun.

Ekran kilitliyse önce kilidini açın.

[Android]
Afişe dokunun.

 

Not

• Bir Android cihazı kullanıyorsanız veya işletim sistemine 
bağlı olarak ekranın kilidini açmak için kullanılan yöntem 
değişebilir.
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Kullanım Bir aramayı yanıtlama2
2.  öğesine dokunun.

• Diğer tarafın videosu görüntülenir.
(Hedef istasyon tipine göre video 
görüntülenebilir.)

 

3. Diğer tarafla konuşun.

 

4. İletişimi sonlandırmak için  
öğesine dokunun.

 

Not

• Ses düzeyi iOS cihazı veya Android cihazı ile ayarlanır.

• Gelen çağrı sırasında başka bir istasyondan daha yüksek 
bir öncelikli arama alınırsa gelen çağrı yarıda kesilecek ve 
daha yüksek öncelikli çağrıya geçilecektir.

• Gelen çağrı veya Giriş İstasyonu’ndan iletişim sırasında 
kapı serbest bırakılırsa gelen çağrı yaklaşık 10 saniye 
sonra otomatik sonlanır.

• Hedef istasyondaki önceden ayarlanan çağrı süresi 
geçerse, iletişim otomatik sonlanacaktır.

• Mikrofon başka bir uygulama tarafından kullanılırken 
İnterkom Uygulaması iletişim işlevi kullanılırsa ses her iki 
uygulamaya da gönderilir.

• Ayarlara bağlı olarak gelen bir çağrı sırasında video 
otomatik kaydedilir.
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Kullanım Bir aramayı yanıtlama2
Gelen çağrı alınırken ve iletişim halindeyken 
işlemler
Kapı kilidini açma

Kapı kilidi şu durumlarda açılabilir.
• Gelen bir arama sırasında
• İletişim halindeyken
• İzlerken

Yapılandırmaya bağlı olarak  veya  ekranda 
görüntülenemeyebilir. Bu durumda bu işlev kullanılamaz.

1.  öğesini sağa kaydırın.

• Kapı kilidi açıldığında, “Başarılı” 
görüntülenecektir.

 

Video / Ses Kaydı
Bir çağrı alınırken video kaydedilebilir.
Video / ses iletişim ve izleme sırasında kaydedilebilir.
İstasyonda hiç kamera yoksa yalnızca ses kaydedilebilir.
İletişim sırasında her iki taraftan da ses kaydedilecektir.

1.  öğesine dokunun.

 

2. Kaydı bitirmek için  öğesine 
dokunun.

 

Not

• Kapı kilitlenemezse, “Başarısız” görüntülenecektir.

• Kapı kilidi açılırken kapı açma kaydırıcısı gizlenir. Kapı 
açma süresi hedef istasyon ayarına bağlı olarak 
değişecektir.

• Gelen çağrı veya Giriş İstasyonu’ndan iletişim sırasında 
kapı serbest bırakılırsa gelen çağrı yaklaşık 10 saniye 
sonra otomatik sonlanır.

• Ayarlardaki kapının kilidini açmak yerine harici bir cihaz 
kontrol edilebilir.
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Kullanım Bir aramayı yanıtlama2
Hoparlör iletişiminden eş zamanlı iki 
yollu iletişime geçme
İletişim veya izleme sırasında ortam gürültüsü yüksekse 
iletişim yarıda kesilebilir. Bu durumda, konuşmadan önce 
hoparlör iletişiminden eş zamanlı iki yollu iletişime geçin.

1.  öğesine dokunun.
• Uygulama eş zamanlı iki yollu iletişime geçer.

• : Hoparlör iletişimi (varsayılan değer)

• : Eş zamanlı iki yollu iletişim
 

Not

• Kayıt yaklaşık 10 saniye sonra sona erecektir.

• Bu gibi durumlarda, kayıt yaklaşık 10 saniye sonra 
bitmeyecektir.

– Gelen çağrı, iletişim veya izleme bittiğinde

– Diğer taraf iletişimi beklemeye aldığında

• Uygulamada görüntülenen kameranın videosu 
kaydedilecektir.

• Yapılandırmaya bağlı olarak, gelen bir çağrı sırasında 
video otomatik olarak kayda başlayabilir. İstasyonda hiç 
kamera yoksa ses otomatik kaydedilmeyecektir.

• Kayıt manüel başlatıldıysa kayıt bu istasyonda 
kaydedilecektir. Kayıt otomatik başlatıldıysa kayıt bulut 
sunucusunda kaydedilecektir.

• Manüel olarak kaydedilmiş kayıtlı veri sayısı ve otomatik 
kaydedilen veriler 100’ü aşarsa en eski kaydın üzerine 
yazılacaktır.

• Ağ bağlantısı nedeniyle kayıt düzgün kaydedilmeyebilir.



16

Kullanım Bir aramayı yanıtlama2
Yakınlaştır / Uzaklaştır

Aşağıdaki durumlarda ekran parmaklar içeri doğru 
kıstırılarak / dışarı doğru açılarak video yakınlaştırılabilir/
uzaklaştırılabilir.
• Gelen bir arama sırasında
• İletişim halindeyken
• İzlerken
• Bir kaydı yürütürken

Parmakları dışarı aç
Videoda yakınlaştırın.

Parmakları içeri kıstır
Videoda uzaklaştırın.

Zumlanan ekranı taşıma
Aşağıdaki durumlarda, Giriş İstasyonu üzerinde 
zumlanan ekran dikey ve yatay olarak taşınabilir.
• Gelen bir arama sırasında
• İletişim halindeyken
• İzlerken
• Bir kaydı yürütürken
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Kullanım Bir aramayı yanıtlama2
Video tam ekranını görüntüleme

Aşağıdaki durumlarda, cihazı yatay eğme video tam 
ekranını görüntüleyecektir.
• Gelen bir arama sırasında
• İletişim halindeyken
• İzlerken
• Bir kaydı yürütürken
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Kullanım İzleme2
Giriş veya Kapı İstasyonu’nu İzleme
Giriş İstasyonu / Kapı İstasyonları video ve sesi izlenebilir.
Ses Kapı İstasyonlarında yalnızca ses izlenecektir.
Bu istasyondan ses izleme sırasında diğer taraf tarafından işitilemez. Ancak, hedef istasyonun yapılandırmasına 
bağlı olarak diğer tarafa izlenmekte oldukları bildirilebilir (bir bildirim tonu veya yanıp sönen LED kullanılarak).

Hedef istasyon aşağıdaki durumlardan birindeyse izleme gerçekleştirilemeyebilir.
• Giden bir arama sırasında
• Gelen bir arama sırasında
• Gelen Sayfa
• İletişim halindeyken
• İzlenmeyi engellemeye ayarlayın

1. Menü ekranında [Monitör] 
öğesine dokunun.

 

2. İzlenecek konuma dokunun.
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Kullanım İzleme2
3. İzlenecek istasyona dokunun.

 

4. Video ve sesi görüntüleyin.

• Giriş İstasyonu veya Kapı İstasyonu videosu 
görüntülenecektir.

 

5. İzlemeyi bitirmek için  öğesine 
dokunun.

 

Not

• Yaklaşık 30 saniye sonra izleme otomatik sonlanacaktır.
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Kullanım Kayıt Listesi2
Kayıtları Görüntüle
1. [Kayıt Listesi] öğesine dokunun.

 

2. [Otomatik] veya [Manuel] öğesini 
seçin.

 

3. Oynatılacak kayda dokunun.

• : Yalnızca ses kayıtları
• : Video / ses kayıtları

 

4.  öğesine dokunun.
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Kullanım Kayıt Listesi2
5. Ses ve görüntüyü görüntüleyin.

 

6. Kaydı oynatmayı bitirmek için  
öğesine dokunun.

 

Not

• Otomatik kayıtlar bulut sunucusunda kaydedilen verilerden 
oynatılır. Manüel kayıtlar bu mobil cihazda kayıtlı 
verilerden yürütülür.

• Otomatik kayıtlı veri için görüntülenen süre, bulut 
sunucusunda ayarlanan süredir ve cep telefonunda 
ayarlanan süre değildir.
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Kullanım Kayıt Listesi2
Kayıt Listesini Düzenleme
Kayıt listesi düzenlenebilir.

1.  öğesine dokunun.

 

2. [Düzenle] öğesine dokunun.

• Uygulama düzenleme moduna geçer.
 

3. Düzenlenecek kayıtları seçin.

 

4.  öğesine dokunun.
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Kullanım Kayıt Listesi2
5. Düzenlenecek bir öğeye dokunun.

• Kilitle: Seçili kaydı kilitleyin. Kayıt kilitliyse 
üzerine yazılamaz veya silinemez. Kilitli 
kayıtlarda “Kilitli” görüntülenecektir.

• Kilidi Aç: Bir kaydın kilini açın.
• Sil: Seçili kaydı silin.
• Tümünü Sil: Tüm kayıtları silin. Kilitli kayıtlar 

silinmeyecektir. Tümünü silmek için tüm 
kayıtları seçmek gerekli değildir.

 

6. Düzenlemeyi bitirmek için [İptal] 
öğesine dokunun.
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Kullanım Geçmiş2
Çağrı Geçmişini Görüntüle
Gelen / cevapsız arama geçmişi görüntülenebilir. En fazla 20 gelen çağrı kaydı kaydedilir.
Son 20 çağrı kaydı görüntülenecektir.
Gelen bir çağrıya yanıt verilmediyse Cevapsız Çağrılar içinde listelenecektir.

1. [Geçmiş] öğesine dokunun.

Çağrı geçmişi listesi görüntülenir.
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Kullanım Ayarlar2
Ayarları Değiştir
1. Menü ekranında [Ayarlar] öğesine dokunun.

2. Değiştirilecek bir öğeye dokunun.
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Aşağıdaki ayarlar Ayarlar ekranında yapılandırılabilir.
* Bağlı istasyona göre bazı menü adları değişecektir.

Numara Menü ası Açıklama Ayarlar

1 Dil Ekran dilini ayarlar.
Cep telefonunun İS’sine ayarlanan dil 
varsayılan dildir.

English
Français
Nederlands
Español
Deutsch
Italiano
Norsk
Suomi
Türk

日本語

2 Kapı Açma Ekranda kapı açma kaydırıcısını görüntüleyip 
görüntülememeyi ayarlar.
Bu etkinleştirilirse kapı açma kaydırıcısı 
görüntülenecektir.

Etkin (varsayılan ayar)
Devre Dışı

3 Rahatsız Etmeyin Gelen çağrıları alıp almamayı ayarlar.
Bu etkinleştirilirse gelen çağrılar diğer taraftan 
alınmaz.

Etkin
Devre Dışı (varsayılan ayar)

4 Zil sesi Gelen çağrılar için çalınacak zil sesini 
(Gönderme bildirimi sesi) seçer.
* Cihazın durumuna veya işletim sistemine 
bağlı olarak cep telefonunda bir bildirim sesi 
çalacaktır.

Çağrı Şablonu 1 (varsayılan 
ayar)
Çağrı Şablonu 2
Çağrı Şablonu 3
Melodi 4
Çağrı Şablonu 5
Çağrı Şablonu 6

5 Otomatik Kayıt Otomatik olarak kaydedip kaydetmemeyi 
ayarlar.
Bu devre dışı bırakılırsa gelen çağrılar otomatik 
kaydedilmeyecektir.

Etkin (varsayılan ayar)
Devre Dışı

6 Biçim Tarih ve saatin nasıl görüntüleneceğini ayarlar. mm/dd/yyyy (12h) (varsayılan 
ayar)
mm/dd/yyyy (24h)
dd/mm/yyyy (12h)
dd/mm/yyyy (24h)
yyyy/mm/dd (12h)
yyyy/mm/dd (24h)

7 Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası’nın kabul edilip edilmediğini 
ayarlar.
“Kabul Etmiyorum” seçilirse, ünite adı, istasyon 
adı ve herhangi bir otomatik kayıt silinecektir. 
Aynı birimdeki kayıtlı tüm uygulamalar için 
aşağıdaki işlevler de görüntülenecektir.
• Gelen çağrılar
• İzleme
• Otomatik kayıtları gözden geçirme

Kabul
Ret

8 Hakkında İstasyon Numarası, İstasyon Adı, Bina 
Numarası, Bina Adı, Ünite Numarası, Ünite Adı 
ve uygulama versiyonunu görüntüler.

-

9 Lisans Anlaşması Lisans Anlaşması öğesini görüntüler. -

10 Telif Hakkı Telif Hakkı Bilgilerini görüntüler. -
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11 Yardım Aşağıdaki web sayfalarına erişmenizi sağlar.

• Çalıştırma Kılavuzu (bu kılavuz)
• Aiphone Ana Sayfası
• SSS

-

12 Mobil Uygulama 
Yapılandırması

İstasyon adı değiştirilebilir. Yeni bir istasyon 
adı girin ve sonra [Güncelleme] öğesine 
dokunun. (En fazla 24 tek baytlı karakter 
kullanılabilir)

Mobil uygulamanın bağlantı durumunu onaylar.
Bağlı bir uygulamayı seçin ve bağlantısını 
kesmek için [Bağlantıyı kes] öğesine 
dokunun.
Bağlantıyı kestikten sonra istasyon adı silme 
onayı ekranında [Tamam] öğesine 
dokunduğunuzda, istasyon adı istasyon 
numarasına değişir.

-

Numara Menü ası Açıklama Ayarlar
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