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      Kullanım  Klavuzu

GSM Alarm Paneli



Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Bu kullanım kılavuzu Wisetech marka alarm cihazlarının performansı, tanıtımı ve kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir.

TEDBİR ve UYARILAR

Uyarı : Bu kılavuz sadece işlemler için rehber niteliğindedir. Kılavuz burada bahsedilen ürün için garanti belgesi veya benzeri bir 

belge olarak geçmez. Tüm hakları firmamıza aittir. İzinsiz tekrar basım ve dağıtımı yapılamaz. Üretici bu kullanım kılavuzunda adı 
geçen ürün ve aksesuarlarında izin vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Son programlar ve ek dokümanlar için firma 

müşteri hizmetleri ile iletişime geçin..

Kurulum

1.Alarm cihazı kurulumu konusunda bilgili teknik servis elemanlarına yaptırılmalı, alarm cihazı kurulumu ile ilgili tüketicinin bilgisi 

yoksa cihazı tüketici kendisi kurmaya çalışmamalıdır.
2.Alarm paneli metal yüzeylere konulmamalı, yatay ve sağlam monte edilmelidir, düşmelere karşı önlem alınmalıdır.
3.Sadece montajda kullanılan ve kılavuzda belirtilen montaj aletleri kullanılmalıdır.

Ortam

4.Doğrudan güneş ışığı alan ve/veya ısıtıcılara yakın yerlerde alarm paneli kurulumu yapılmamalıdır.
5.Ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı yerlerde kurulum yapılmamalıdır. Alarm paneli oda sıcaklığında çalıştırılmalıdır.
6.Buhar, nem, toz olan yerlerde alarm paneli kurulumu yapılmamalıdır
7.Yıldırım, şimşek gibi yüksek ışık ortamlarında ya da cihazı uzun süreli kullanılmadığında prizden çıkarılmalı ve kablo bağlantısını 
iptal edilmelidir. Bu önlem cihazı yüksek ışık ortamlarından koruyacak ve gücünü muhafaza etmesini sağlayacaktır.
8.Alarm paneli televizyon, bilgisayar, ses sistemi ve üzerinde mıknatıs olan cihazlara yakın kurulmamalıdır.
9.	Sarsıntılı, yüksek titreşimli ortamlarda veya makineler üzerinde veya yanında cihaz çalıştırılmamalıdır.
10.Alarm paneli torba içinde, poşette veya benzeri sargılar ile hava almayacak şekilde kullanmamalı ve havalandırma delikleri 

kapatmamalıdır. İyi havalandırılmış yerlere kurulum yapılmış olmalıdır, Alarm paneli hava almalıdır.

Elektrik

11.Alarm panellerinin kurulum ve çalışma sırasında düzgün çalışması için uygun sürekli güç kaynağı kullanılması önerilir.

12.Cihazın besleme ünitesini mutlaka topraklı elektrik şebekesinde kullanınız. Aksi takdirde görüntüde parazitlenmeye ve bozulmaya 

neden olabilir.

13.Sadece belirlenen elektrik giriş ve çıkış oranlarında işlem yapılmalıdır.

Çalışma durumunda

14.	Alarm paneli çalışıyorken yerinden oynatılmamalı, cihaz kapatıldıktan birkaç dakika sonra gerekiyorsa hareket ettirilmelidir.

Bakımı
15.	Alarm paneli üzerinde sıvı yiyecekler/maddeler bulundurmamalı ve tüketilmemelidir. Cihaza sıvı teması olması halinde ürün 
garanti dışı kalabilir ve bu arada kayıtlı veriler de kaybedilebilir.
16.	Cihaz dış temizliğini kuru bir bezle yapılmalıdır. Organik çözeltiler kullanmamalıdır.
17.	Alarm paneli sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Onarımı
18.Ürün kullanımında herhangi bir sebeple bir arıza olduğunu fark edilirse; ürün bakımı hakkında bilgili servis elemanı yoksa önce 
cihazı kurulumunu yaptırılan / cihaz alınan firmaya ulaşılmalıdır. Yeterli teknik destek alınamıyorsa, kurulum yapılan / ürün alınan 
firma yetkilisi ile birlikte mesai saatleri içerisinde üretici/ithalatçı firmayı aranarak destek alınmalıdır.
19.Alarm cihazı kapağı açılmamalı, cihaz iç parçalarına müdahale edilmemelidir.
20.	Cihaz bakım, onarımı gerektiğinde bu ürün için teknik bilgisi olmayan kişilerin onarım/bakım yapmaya çalışması, güncellemesi 
uygun değildir.

Taşıma
21.Alarm paneli orijinal kutu ve ambalajında dikkatli bir şekilde taşınmalıdır.
22.Taşıma ve nakliye sırasında ürünü darbelere karşı korunmalıdır.
23.Depolama sırasında üst üste en fazla 4 (dört) cihaz konulabilir.
24.Nemli ve direk güneş alan ortamlarda cihazlar depolanmamalıdır.

Garanti ve kullanım süresi
25.Alarm cihazı garanti süresi 2 (iki) yıldır.
26.Bu kullanım kılavuzunda belirtilen ürünün kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Kullanıcı hakları
27.Bu ürünü daha iyi anlamak için, ürün talimatlarını ve güvenlik bilgilerini kullanımdan önce okumanızı tavsiye ediyoruz. 
28.Tüketici ürün ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 
Müdürlüğü'ne, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir.



Bölüm 1 Kurulum ve Bağlantı
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2.1 Kurulum
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1. Paneli duvara sabitleyin.

. Kablosuz sinyalin zayıflamaması  için panelin etrafın  da  büyük  
metal nesneler Bulundurmayınız.

 

  3. Panelin tüm kablosuz aksesuarlarını kablosuz menzili içine 
yerleştirdiğinizden emin olun.

PGM

SIREN

Power supply for 
wired detector
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2.2 Bağlantı (N.O / N.C)

Resim olarak:

2.3
 
Kablolu

 
dedektör

 

2.3.1
 
Kablolu

 
bölgeler

 
fabrika

 
varsayılan

 
ayarlar

 
da

 
devre

 
dışıdır.

 

Kablolu
  
bölgeleri

 
kullanmak

 
iç

  
in

   
bölgeleri panelden etkinleştirin.

   

        

       

       

    



3.1
 
Panel

 
hakkında

   2.3.2 Kontrol paneli dedektörlere 15V, 100mA güç verebilir. 

Maksimum akım 100mA'dır. 100mA'yı geçmeyin. Aksi takdirde ekstra 

güç kaynağı kullanın.

   2.4.1 Dedektörün kullanma klavuzunda belirtildiği gibi, tanımlayın   

Lütfen test edin ve dedektörün normal olarak kontrol panelin de 

çalıştığından emin olun.    

 

 

YDM

 lPower ed:  güç kesintisinde   ışık  yanıp  yanıp  söner,

Arm led:Alarm durumunda sabit kırmızı  yanar. alarm iptal 

durumunda

 

yanmaz

Ready led: Işık alarm durumunda yanıp söner. Hazır durum da sabit yeşil 

yanar

Fault
 

led:: Arıza durumunda ışık yanıp söner.
      

   

  

      

         

   

  
     

        

   

  
      

     

KULLANIM KLAVUZU

2.4 Kablosuz dedektör Bağlama

Bölüm 3 Tuş takımı ve çalıştırma
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1   : Yangın alarmını tetiklemek için 3 saniye basın.   

2   : Tıbbi yardım için 3 saniye basın   

3   : Acil durum çağrısı için 3 saniye basın
4   : Gecikme zilini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 3 saniyeye basın 

ve kullanıcı şifresi girin   

5   : PGM çıkışını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 3 saniye basın 

sonra kullanıcı kodunu girin

6   : Panel uyku moduna almak veya çıkmak için 3 saniye basın  

7   : Anahtar prizini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 3 saniye basın 

sonra kullanıcı şifresi girin   

8   : Press 3 seconds then enter user code to bypass zones or active zones.    

9   : Press 3 seconds then enter user code to proceed mormal testing, siren 

testing and walk testing.   

10  : GSM ile telefon görüşmesi yapmak için 3 saniye basın, en uzun konuşma 

süresi 240 saniyedir. 

3.2

 

Temel

 

işlem

 

Fabrika

 

varsayılan ayarlar:

 

Yönetici

 

şifresi:

 

012345

 

Kullanıcı
 

şifresi, 01 kullanıcı şifresi

  

fabrika

 

ayarı
 

1234'tür.

 

Kullanıcı
 

şifresinin

 

No.02-16

 

değeri

 

boştur

 

ve

 

kullanıcı
 

şifreyi

 

ayarlayıncaya

 

kadar

 

Kullanılamazlar.

 

Alarm

 

iptal:

 

Kullanıcı
 

şifresi

 

[1234]

 

+

 

DISARM

 

Eviçi

 

modu:

 

Home

 

tuşu

 

basılır.

KULLANIM KLAVUZU
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Kapatma işlemi: AC kapanma durumu    ( # 3 saniyeden fazla 

basılı
 

tutun) + kullanıcı şifresi [1234] + #

     

 

                 

   

                  

      

           

 

          

      
3.3 3.3 Telefon  hattı  kesildiğinde  yanıp  söner . Telefon  hattı  açık 
olduğunda yanar

             
         

  

  Dedektör düşük pil   

Alarm

GSM etkin

   Left behind

Alarm devre dışı

Alarm Devrede

 GPRS aktif

  

++ __

GG

  Sesli mesajlar 

Telefon Hattı 
      

PANEL akü düşük 
       

Zone 5 alarm

   Zone 5 sorun var

Zone 5 bypass

 Zone 5 dedektör kaybı

 Zone 5 düşük enerji

 Alarm bölge numarası, alarm kesildikten sonra ilk kez devreden çıkarıldıktan 

sonra LCD ekranda görüntülenmeye devam eder.

Telefon hattı kesildiğinde yanıp söner. Telefon hattı normal iken yanar.

KULLANIM KLAVUZU

Olay günlüğü: inquiry tuşu

Sistem ayarlarını girin: * tuşunu 3 saniyeden fazla basılı tutun + 

yönetici

 

şifresi

 

[ 012345] +#

Kullanıcı ayarını girin: * basın ve 3 saniyeden fazla basılı tutun + kullanıcı 

NO

 

( 01)

 

+

 

kullanıcı şifresi (1234) +#

Zon denetimi: Panel güç açıldıktan bir dakika sonra kablolu zonları 
muayene etmeyin

Parola sıfırlama: Panel açıldığında bir dakika içinde sistem ayarı menüsüne 

girmek için 000000'u girin.

GSM sinyal gücü

Açıklamaİşaretler İşaretler Açıklama

GSM hazır değilken yanıp söner, GSM normal olduğunda yanar.

GPRS'in CMS ile bağlantısı kesildiğinde yanıp söner. GPRS'in CMS ile iyi 

bağlandığında yanar.

Uyku modunda yanıp söner. 



YDM

YDM
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 Alarm Devre Dışı

YDM YDM

  

 

~DI~DI~ ~DI~DI~

 Panik Alarm

YDM YDM

       

 

~DI~DI~ ~DI~DI~

YDM

YDM

Kumanda veya keypad üzerindeki arm 
(alarm kur) tuşuna basın, 
sistem kurulduğuna dair ses duyulur. 
Alarm başarılı şekilde kurulduğunda
 Di-Di sesi gelir. Koruma alanından çıkın. 

Kumandadan disarm (alarm devre dışı 
bırak) butonuna basın veya keypad ile 

şifrenizi girin. Di-Di sesi ile birlikte, 

sistem alarm kapatıldı mesajı gelir

3.4 Alarm Kurulu-Alarm İptal

 Alarm Devrede

Eviçi Alarm

Kumanda ev kurulum tuşuna veya 

keypadde HOME tuşuna basın, “ev içi 
alarm devrede” sesi duyulacaktır ve 

LCD ekranda ev ikonu görünür. 

Kumanda üzerinde panik butonuna 

basın veya panelde 3 tuşuna 

3 saniye basılı tutun. 

Alarm tetiklenecektir. 

KULLANIM KLAVUZU



9

3.5 Alarm prosedürü

Telefon  Telefon        Telefon      GSM

1st 2nd 3rd 4th

W
ir
ed

 
 

 

Alarm yazılımı

W
ireless

 

3. Panel, 1-4 telefon numarasını çevirir
4'den fazla numara varsa, panel
ikinci telefon numarasıyla başlayın, ardından 3,4 ...

Alarm durumunda mesaj 
göndermeye başlar

1.Dedektör etkinleştirildiğinde

 alarm bilgisini alarm 

merkezine sinyal 

gönderir

Alarm Merkezi

110 alarm merkezi

2. Panel, sinyal göndermek için Ademco İletişim 

Kimliğini kullanır alarm bilgisini alarm merkezine bildirir.

Alarm bilgisi alarm merkezi bilgisayar yazılımı tarafından 

görüntülenebilir ve tekrar kurulabilir.

KULLANIM KLAVUZU
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3 41 2

 Bölüm 4 Sesli alarm alımı  ve GSM Kontrolü 

 Panel numarası 
aranır

 

 
1
 Alarm devrede 

 
2
 Alarm devredışı 

 
3
 
to

 
Stay

 
arm

 

 4 Sistem durumunu kontrol et  

 5 anahtar priz kontrol et  

 8 programlanabilir çıkış 

portunu kontrol et

 0 Çıkış

 

 

 

Telephone line

4.1 Uzaktan telefon kontrolü

 Kullanıcı Panelin bağlı olduğu telefon numarasını arayarak uzaktan kumanda 

edebilir, Şifre istendiğinde  4 haneli kullanıcı şifresi girilir ve ardından sesli 

yönelndirmeler ile işlemler yapılabilir.

Sizden şifre 

girmenizi 

isteyecektir

Varsayılan şifre 1234'tür

KULLANMA KLAVUZU

panel çalma sayısı 7 kezdir, 

7 kere çalma sonrası, panel

 otomatikman askı 
duruma geçer
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KULLANIM
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4.2

 

GSM

 

uzaktan

 

çalışma

 

(geri

 

bildirim

 

fonksiyonu

 

eklendi)

Alarm

 

oluştuğunda,

 

GSM

 

önceden

 

çağırdığı

 

sesli

 

numarayı

 

arar

arama ,

 

4

 

haneli

 

kullanıcı

 

kodunu

 

girin

 

ve

 

ardından

 

sesli

 

komut :

 

Sisteme

 

geçmek

 

için

 

1'e,

 

sistemin

 

devredışı

 

bırakılması

 

için

 

2'ye ,

 

sistemin

 

kontrol

 

edilmesi

 

için

 

3'e

 

basın

   

durumunu kontrol edin,  cihazın  anahtar  piriz kontrolü 

için 5

 

basın,

 

konuşmak

 

için

 

9'a

 

basın, Bağlantıyı  Kesmek için 0'a basın.

4.3 GSM alarmı alma (konuşma-geri işlevi eklendi)

Alarm geldiğinde önce SMS'i gönderir, sonra çağrıyı alırken önceden 

ayarlanmış  numarayı  arar,  önce  kaydedilen  sesli  mesajı  çalar,  sonra  sesli

 komut  istemini  yapar:  Alarmı  iptal  etmek  için  1,  alarm  olayını  kontrol  etmek

 için  2'ye  basın,            

   

siren

 

etkinleştirmek

 

için,

 

6'yı 
 

dinlemek

 

için,

 

7'ye

 

basarak

 programlanabilir

 

çıkış
 

portunu

 

kontrol

 

edin,

 

9'u

 

konuşmak

 

için
 

basın,

 

0'a

 basarak

 

Bağlantıyı 
 

kesin.

4.5 SMS ile GSM kontrolü 

Alarm kurulumu:   Şifre:1234 ARM tuşlanır. sistem alarm devreye Girer 

Alarm Devre dışı bırakmak :   Şifre:1234 DİSARM alarm devre dışı bırakılır. 
Ev modu kurulum:   Şifre: 1234 HOME tuşlanır. Ev modu aktif olur. 

         

        

KULLANMA KLAVUZU
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* 321 #4

1

2

3

Sistem Saati

5.1 Sistem saat Ayarı
 Örneğin: sistem saatini şu şekilde ayarlayın: 22:59:36 22/12/2012

      

       
*

[*] 3 saniye basın

      Lütfen sistem saatini 

girin, kaydetmek için # 

tuşuna ,  çıkmak  için  ARM

 tuşuna  basın.

 

2 1 2 2 2 2 2

5 9 3 6 #

Yıl

Dakika Saniye     Onay tuşu  

Şifre girin + + +

 Örneğin: No.16 kullanıcı şifresini 5678 olarak ayarlayın

      

       
* # 2 #

1 6
 

765 8

#

 Bölüm IV Sesli alarm alımı ve GSM kontrolü 

1

1 2 3 4

 Lütfen değiştirmek istediğiniz şifreyi 

girin, onaylamak için # tuşuna , 

çıkmak için ARM  tuşuna basın.

tuşuna basın.

#

1 2 3 4 1 ##

[*] 3 saniye basın

Kullanıcı şifresi

Sesli telefon

Ay Gün Saat

5.2 Kullanıcı şifresini ayarla

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Şifreyi girin, kaydetmek için         

# tuşuna basın, çıkmak için       

ARM tuşuna basın.

5.3 Sesli arama telefon ayarlama (bkz. Sayfa 15)

KULLANIM KLAVUZU
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*

8

3210

1

2

4

3

5

6

7

6.1 Şifre Ayarları

2

[2]Kullanıcı şifre ayarları

X X X

1

[1]Yönetici şifre ayarları

X X X

##

#
#

#54

9

X X X #

Bölüm 6 Sistem Ayarları

* 3210 #54 1 #

        Şifre girin, kaydetmek için 

# tuşuna, çıkmak için ARM 

tuşuna basın.

                   
 

      Lütfen şifresini değiştirmek istediğiniz 

kullanıcı no girin, kaydetmek için # 

tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın
 

 

           kullanıcı şifresi çoğunlukla sistemi devredışı bırakmak için kullanır

     

Sistem ayarlarıKULLANIM KLAVUZU

Şifre ayarları

Haber alma merkez ayarları 

Sesli telefon 

Sistem ayarları 
Kablosuz bölge ayarları 

Sistem bakım ayarları

GSM ayarla

Gelişmiş seçenekleri ayarla

Bölge ayarları

[*] 3 saniye basın

[*] 3 saniye basın

Şifre ayarları

Daha sonra aşağıdaki gibi 

sesli komut istemine göre 

çalışın.

Ayar kaydedildi Şifreyi girin.kaydetmek için 

# tuşuna, çıkmak için ARM 

tuşuna basın.

Ayar kaydedildi

Not:

 

1.

 

şifre

 

ayarı
 

kullanıcı
 

şifresini

 

ve

 

yönetici

 

şifresini

 

içerir
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#

1# 1 #

8 8 8 8

#3210 54

8 8

 

#1 #2 3 4 5# # #

2 #* 3210 #54

XX #X XX #X XX #X XX #X

 
 

 

     Şifre girin, kaydetmek için # 

tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna 

basın.

 

    [ 1 ]   Merkez 

numarası girin. 

  [2]  2. merkez

numarası girin 
     [3]Kullanıcı 
no girinr

  [4 ]   çevirme 

süresi ayarla 

    [5] iletişim test 

aralığı süresini 

ayarla

 

              Lütfen telefon no

girin, silmek için * tuşuna

basın, 1 Uzun basınca , 

bekleme süresi 1 saniye,  

kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna basın

 

   Lütfen hesap 

numarasını girin. 

kaydetmek için # 

tuşuna, çıkmak 

için ARM tuşuna 

basın

 
 

 

     Lütfen arama 

süresi giriniz,

kaydetmek için # 

tuşuna, çıkmak için 

ARM tuşuna basın

 

     Lütfen iletişim 

denetim aralığı süresini 

girin, devre dışı 
bırakmak için 0

kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna 

basın,

 

KULLANIM KLAVUZU

2. Yönetici şifresi 6 basamaklı, kullanıcı şifresi 4 basamaklıdır, 16 kullanıcı şifresi, 01 

ile 16 arasında karşılık gelen şifre numarası ayarlayabilir, ancak No.2-16 şifresi  

kullanıcı ayarına giremez.

3. Parolayı unuttuysanız, alarm açıldığında, ilk dakika için

 yönetici şifresi 000000'dır.
Örneğin: Yönetici şifresini 888888 olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

6.2 Haber alma merkez  numarasını ayarla

[*] 3 saniye basın

Ardından aşağıdaki talimatlara 

uygun olarak çalışın:

Haber Alma Merkez Ayarları

Ayar kaydedildi Ayar kaydedildi Ayar kaydedildi Ayar kaydedildi
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#

9 1 8 0 8 0 8 0 #

2 #3210 54 1 #*

8 0

3 #* 3210 #54

#1 #2 3 # 4 # 5 # 6 #

XX #X XX #X XX #X

 

 

 

6.3 Sesli arama ayarları
[*] 3 saniye basın

    Ardından aşağıdaki 

talimatlara uygun olarak 

çalışın:                         

       [1]1.telefon 

no ayarı

[2] 2. Telefon         [3] 3.Telefon   

no ayarı
  [4] 4. telefon   

no ayarı

     [6] Sesli telefon 

şifre denetimini 

ayarlama

 
 

 [5]Sesli 

arama zamanı 
ayarla 

1.Etkin

2.Devre dışı

       Lütfen telefon numarasını 
giriniz, silmek için * tuşuna basınız, 

kaydetmek için # tuşuna, çıkmak 

için ARM tuşuna basın

 
       Lütfen arama sürelerini 

giriniz,kaydetmek için # 

tuşuna, çıkmak için ARM 

tuşuna basın

 

KULLANIM KLAVUZU

Not: 1. Hesap numarası Merkez ayarında tanımlama kodudur, MERKEZ 1 ve 

MERKEZ 2 aynı Hesap numarası kullanır; arama süreleri 1-15 ayarlanabilir, 

iletişim denetim aralığı 0-999 saat arasında ayarlanabilir, ortak ayar 24 saattir.

 2. Telefon numarasını ayarlarken, alarm paneline bağlanan telefon hattı alt 

satırda olduğunda, arama yaparken 1 saniye uzun basın, P harfini görüntüleyin; 

arama yaparken duraklama 1 saniye demektir, duraklatma aramaya ihtiyaç 
duyar.

[*] 3 saniye basın
Şifre girin

    Lütfen telefon no girin, 

silmek için * tuşuna basın,   

kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna bası [1] tuşuna 3 saniye basın.

Telefon no ayarları
[5] Sesli arama yapma

no ayarı

Ayar kaydedildi Ayar kaydedildi Ayar kaydedildi
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For example: Set voice phone No.3 is 12345678

*

Press[*] for 3 seconds

# 3 #3210 54 3 #

4321 65 7 8 #

*

8

1

2

4

3

5

6

7

6.4 Sistem ayarları

Press[*] for 3 seconds

4 #

9

3210 #54

 

       

* # 4 # 1 #

1 2 1 2 2 2 2 2 5 9

3210 54

3 6 #

    Lütfen telefon no 

 

 

Örneğin: Sistem saatini 22:59:36 22/12/2012 olarak ayarlayın

 
 

KULLANIM KLAVUZU

Not: 1.Arama süresi 1-15 ayarlayabilirsiniz

 2. Panel çağrısı yapan kullanıcı telefonu, şifre kontrolünü etkinleştirirseniz, 

çağrıyı aldığınızda kullanıcı şifresini girmenizi ister.

girin, silmek 

için * tuşuna basın, 1 Uzun basınca 

, bekleme süresi 1 saniye,  

kaydetmek için # tuşuna, çıkmak 

için ARM tuşuna basın

Şifre girin

Sistem saati

Giriş gecikmesini ayarla 

Çıkış gecikmesini ayarla 

Siren zamanını ayarla 

Zil sürelerini ayarla 

Detektör kaybı denetimini ayarla

Kurma/İptal etme tonu ayarla 

Kurma/iptal etme rapor ayarları 

Diğer ayarlar

6.4.1 Sistem saatini ayarlama

[*] 3 saniye basın
Şifre girin

Lütfen sistem saatini 

girin,kaydetmek için # 

tuşuna, çıkmak için ARM 

tuşuna basın Yıl Ay Gün Saat Dakika

Saniye     Onay tuşu
Ekranda, 12.12.22.22.59.36'ya sırayla girin, imleci hareket ettirmek için [

YUKARI] [AŞAĞI] tuşuna da basabilirsiniz.
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* # 4 # 2 #

0

3210 54

2 0 #

* # 4 # 3 #

0

3210 54

2 0 #

6.4.3 Çıkış gecikmesini ayarlayın

# 4 # 4 #3210 54

1 0 #

*

 
 

 
 

 

 Lütfen 0 ila 30 dakika 

arasında siren zamanını girin, 

kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna basın

[*] 3 Saniye basın

KULLANIM KLAVUZU

6.4.2 Giriş gecikmesini ayarlayın

Alarm kurulduğunda, panel gecikme alarmı süresini verecektir (varsayılan ayar 

10s'dir) Örneğin: Giriş gecikmesini 20 saniye olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Lütfen süre girin,kaydetmek 

için # tuşuna, çıkmak için 

ARM tuşuna basın

0-255 arasında 3 basamaklı sayı girin, 3 basamaktan küçükse 0 ekleyin.

Not: Giriş gecikmesi gecikme bölgesi için geçerlidir. Diğer bölge türleri 

etkilenmez

Alarm kurulduğunda, panel gecikme alarmı süresini verecektir (varsayılan 

ayar 10s'dir) Örneğin: Giriş gecikmesini 20 saniye olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın
Şifre girin

        Lütfen süre girin,

kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna basın

0-255 arasında 3 basamaklı sayı girin, 3 basamaktan küçükse 0 ekleyin.

Şifre girin

6.4.4 Siren Çalma süresi ayarlayın: Alarmdan sonra siren çalma zamanı 
tetiklenir (varsayılan ayar 5 dakikadır)

6.4.5 Telefon çalma sürelerini ayarları

Kullanıcı uzaktan alarm paneli, önceden ayarlanmış telefon numarasına 

gözatın, panel telefon görüşmesi belirlenen sayıdan sonra kapanacak (

varsayılan ayar 7 kez)
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# 4 # 5 #3210 54

0 5 #

*

 

# 4 # 6 #3210 54

0 8 #

*

# 4 # 7 #3210 54

1 #

*

     Şifre girin.... 
 

Lütfen arama sayısı girin, 0 olarak 

ayarlanırsa, telefon kapalı olmaz, kaydetmek için # 

tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın

 

 
 

[*] 3 Saniye basın

 

 Kurma/İptal Etme: 1. siren kısa 

ses 2. ses yok, kaydetmek için 

# tuşuna, çıkmak için ARM 

tuşuna basın

 

KULLANIM KLAVUZU

[*] 3 Saniye basın

Şifre girin

0 - 15 arasında 2 basamaklı sayı girin, 10'dan düşükse 0 ekleyin.

6.4.6 Dedektör kaybı denetimini ayarlayın

 Alarm paneli, bu zaman aralığında dedektör durumunu veya alarm bilgisini 

inceler ve sinyal almazsa, dedektörün kayıp olduğu tespit eder, genel ayar en 

az 6 saattir (varsayılan ayar 0'dır, bu işlevi devre dışı bırakın)

Örneğin: Set dedektörü kayıp denetim süresi 8 saattir.

Şifre girin

Lütfen 0 ila 99 saat dedektör kaybı 
muayene saati, devre dışı bırakma için 0 

girin, kaydetmek için # tuşuna, çıkmak 

için ARM tuşuna basın

6.4.7 Kurma / kapama sesini ayarlama

Uzaktan kumanda ile kurma / kapama, siren sesli ayarı

[*] 3 Saniye basın
Şifre girin
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# 4 # 8 #

1 #

310 542*

* # 4 # 9 #310 542

8

1

2

4

3

5

6

7

9

# 4 # 9 #

1

310 542

1 #

*

#

      Kurma/Kapama  raporu: 

               1.Aktif, 2.Pasif 

kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için 

ARM tuşuna basın

[*] 3 saniye basın

AC kapalı  hatırlatmasını devre      

dışı bırak

6.4.9 Diğer Ayarlar

 
Lütfen bölge sireni türünü seçin: 1. 

pedal noktası 2. darbe sesi 3. 

sessiz, kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna basın

  [*]3 saniye basın

 

 

 

 

KULLANIM KLAVUZU

6.4.8 Kurma/Kamapa raporu

 Raporu Merkez'e Kurma /kapama Gönderimi için ayarlayın (varsayılan ayar 

devre dışıdır) 

Şifre girin

Acil durum alarm siren durumu ayarla

AC kapalı denetim süresi ayarlayın

Manyetik kontağı denetim etkinleştir

Kablosuz dedektör sabotaj kontrolü

Sabotaj ayarla

Telefon hattı sabotaj ayarla

Bölge alarm saatlerini ayarla

Dinleme süresini ayarla

6.4.9.1 Acil durum alarm siren türünü ayarlayın (varsayılan ayar sessiz)

Şifre girin
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# 4 # 9 #

0 1 #

3210 54

2 # 5

*

# 4 # 9 #

1 #

3210 54

3 #

*

# 4 # 9 #

2 #

3210 54

4 #

*

[*] 3 saniye basın

 

 

[*] 3 saniye basın

[*]3 saniye basın

      

   Lütfen : 1. Kablosuz dedektör sabotaj 

denetlemeyi etkinleştirin, 2. Devre dışı 
bırakın

 

kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için 

ARM tuşuna basın

KULLANIM KLAVUZU

6.4.9.2Elektrik kesinti rapor ayarı. AC gücü kapalı olduğunda, haber alma 

merkezine rapor vermek için gecikme (fabrika varsayılan gecikme süresi 30 

dakika)

Şifre girin

Lütfen 0 ile 255 dakika arasında 

süre girin time.press tuşunu  

kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna basın

6.4.9.3 Manyetik kontak kontrolü:

 Alarm panelinde LCD ekranında zon sorunu gösterilip gösterilmediğini 

ayarlayın.  (Fabrika ayarı denetimi devre dışı bırakır)

Şifre girin

Lütfen seçiniz: 1. Manyetik kontak 

denetimi etkinleştirin 2. Devre dışı 
kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için 

ARM tuşuna basın

Şifre girin

6.4.9.4 Kablosuz dedektör sabotajı kontrol edin: dedektör sabotaj  kontrolü 

etkinleştirirseniz alarm tetiklenir. Denetimi devre dışı bırakırsanız, alarm 

tetiklemeyecektir. (Fabrika varsayılan ayarı denetimi etkin) 
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# 4 # 9 #

1 #

3210 54

5 #

*

# 4 # 9 #

3 #

3210 54

6 #

# 4 # 9 #

2 #

3210 54

7 #

*

*

# 4 # 9 #

0 #

3210 54

8 # 2 0

*

[*] 3 saniye basın

[*] 3 saniye basın

[*]3 saniye basın

 

  

 6.4.9.8 dinleme süresi ayarlayın (fabrika varsayılanı 10 saniye) 

   [*] 3 saniye basın

1. Açık bölgede kurulsun 2. Açık bölgede 

alarm kurulmasın,kaydetmek için # 

tuşuna, çıkmak için ARM tuşuna basın

 
 

 kaydetmek için # tuşuna, çıkmak için 

ARM tuşuna basın 

       
       

6.4.9.5 Dedektör Bölge AÇIK/KAPALI Kurma izin ayarları 

KULLANMA KLAVUZU

Şifre girin

6.4.9.6 Telefon hattı kesintisi hatırlatmayı ayarla (fabrika 

varsayılanı gecikmeli siren sesi)

Şifre girin

1. Siren geciktirme 

2. Buzzer , 3 devre dışı
 kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna 

basın

6.4.9.7 Bölge alarm sayısı: alarm başlatma alarmı saatlerini 1 olarak 

ayarlarsanız, bölge  alarmı verilir ancak bölge bir kez daha 

tetiklenirse panel alarm vermez.

Şifre girin

Lütfen bölge alarmı sürelerini seçin: 1. 

sınırsız 2. 1 zaman

Şifre girin

Lütfen 10 ila 255 saniye arasın 

da bir dinleme süresi girin  

kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna basın 
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* # 5 #3210 54

1

2

4

3

5

# 4 # 9 #

#

3210 54

9 # 3

*

* # 5 #3210 54

1

2

3

1 #

# 5 # 1 #

#

3210 54

1 # 3

#

*

[*] 3 saniye basın

6.5 kablosuz cihazı yönetme
Kumanda ayarla

Anahtar priz ayarla

 

6.5.1 uzaktan kumandayı ayarlayın

     Lütfen seri no yazısını giriniz  

kaydetmek için # tuşuna, 

çıkmak için ARM tuşuna basın

 

Çıkmak için ARM tuşa basın
.

 

KULLANMA KLAVUZU

6.4.9.9

 

Elektrik

 

kesintisi,

 

( fabrika

 

varsayılanı: SMS 

   

ile hatırlatır )      

Şifre girin

 1:SMS  2. Sesli  arama  3. Devre 

dışı  kaydetmek  için  #  tuşuna , 

çıkmak için ARM tuşuna basın

[*] 3 saniye basın
Dedektör ayarla

Kablosuz siren ayarla 

Kapı çanı ayarla

[*] 3 saniye basın Uzaktan kumanda kaydet

Uzaktan kumanda kodu gir

Uzaktan kumanda sil

6.5.1.1 uzaktan kumandayı kaydetme

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Lütfen uzaktan

 kumandayı tetikleyin

Kayıt başarılı

Uzaktan kumandadaki tetikleyici çalıştırma tuşu
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# 5 # 1 #

#

3210 54

2 # 8

211 11 13 41 #

*

# 5 # 1 #

#

3210 54

3 # 5

*

* # 5 #3210 54
1

2

3

2 #

# 5 # 2 #3210 54

1 # 0 9

#

*

#

[*] 3 saniye basın

[*] 3 saniye basın

6.5.2 Dedektör tanıtma
[*] 3 saniye basın Dedektör tanıtma

[*] 3 saniye basın

        
 kaydetmek için # 

tuşuna, 
        

             
             

 

             
             

 
Çıkmak 

için ARM tuşa basın.  

 dedektörü tetikle

KULLANMA KLAVUZU

6.5.1.2 uzaktan kumanda kodunu girin

Şifre girin

Lütfen uzaktan kumandanın seri 

numarasını girin.

çıkmak için ARM tuşuna 

basın

Lütfen uzaktan kumanda 

numarası girin
Kaydetmek için # tuşuna, iptal  

içinse ARM tuşuna basın

6.5.1.3uzaktan kumanda silme

Şifre girin

Lütfen silmek için uzaktan kumandanın seri 

numarasını girin, hepsini silmek için 0 girin.

 Kaydetmek için # tuşuna, iptal  içinse ARM 

tuşuna basın

Dedektör kodu girin

Dedektör silme 

6.5.2.1 dedektör kodlaması

Şifre girin

Lütfen dedektör numarası 
girin ,kaydetmek için # tuşuna, 

iptal içinse ARM tuşuna basın

Lütfen dedektörü 

tetikleyin. 

Kayıt başarılı
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# 5 # 2 #3210 54

2 # 0 7

00110 22 3 3 #

# 5 # 2 #3210 54

3 # 0 3 #

* # 5 # 3 #3210 54
1

2

*

*

#

# 5 # 3 #3210 54

1 # 1 #

#

*

[*] 3 saniye basın

[*] 3 saniye basın

[*]  3 saniye basın

            
  kaydetmek için # 

tuşuna, iptal içinse ARM 

tuşuna basın            

       
       

     Lütfen silmek için dedektörün seri 

numarasını girin, hepsini silmek için 00 girin.

 

kaydetmek için # tuşuna, iptal içinse ARM 

tuşuna basın.

    Lütfen cihaz anahtarının seri 

numarasını girin

              kaydetmek için # tuşuna, iptal 

içinse ARM tuşuna basın.            

              
           

 

KULLANMA KLAVUZU

6.5.2.2 dedektör kodunu giriniz

Şifre girin

Lütfen dedektör numarası 
girin

Lütfen  dedektör  kodunu  girin 

kaydetmek  için  # tuşuna , iptal  içinse 

ARM tuşuna basın.

6.5.2.3 detektörü silmek Örnek: # 3 dedektörünü silmek

Şifre girin

6.5.3 cihaz anahtarını ayarlayın
[*]  3 saniye basın

Cihaz anahtarını kaydet

Cihaz anahtarını sil

6.5.3.1 cihaz anahtarını kaydetme

Şifre girin

Lütfen cihaz anahtarını 
tetikle, iptal için ARM 

tuşuna basın.

 cihaz anahtarını 
tetikle

İşlem başarılı
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# 5 # 3 #3210 54

2 # 4 #

1

2
* # 5 # 4 #3210 54

# 5 # 4 #3210 54

1 #

#

#

*

*

# 5 # 4 #3210 54

2 # #

*

6.5.3.2 Cihaz anahtarı silme

 [*]3 saniye basın

6.5.4 Kablosuz Siren Tanıtımı

       Lütfen silmek için cihazın seri numarasını girin, 

hepsini silmek için 0 girin
 

   Lütfen kablosuz sireni kodlama 

durumuna getirip kodlamaya 

başlamak için onay tuşuna basınız.

  
 

              
        

       
       

       
       

        
        

KULLANIM KLAVUZU

Şifre girin

 Kaydetmek için # tuşuna, Çıkmak için ARM tuşa basın.

Kablosuz siren tanıt

Kablosuz siren sil

Kablosuz Siren Tanıtımı

Şifre girin

[*]3 saniye basın

Kablosuz sireni kodlama 

durumuna hazırla

Siren  kodlamaya  başlayın  lütfen 

sesli komut istemi ile çalışın

 Çıkmak için ARM tuşuna basın.

Bu bir yönlü  kablosuz siren 

kaydetmek için # tuşuna basın, 

çıkmak içinse ARM tuşuna basın.

Bu, 2 yönlü kablosuz siren. 

kaydetmek için # tuşuna basın, çıkmak 

içinse ARM tuşuna basın.

NOT: çift yönlü kablosuz sirensabotaj alarmı verdiğinde, alarm 

panelinin LCD ekranı  bölge 41'i gösterecektir.

6.5.4.2 Kablosuz sireni sil

[*]3 saniye basın
Şifre girin

Kablosuz sireni sil

 kaydetmek için # tuşuna basın, 

çıkmak içinse ARM tuşuna basın.

Not: Çift yönlü kablosuz siren silinmiştir.



26

# 5 # 5 #3210 54

1 # #

1

2
* # 5 # 5 #3210 54

 

# 5 # 5 #3210 54

2 # #

*

*

6.6 Sektör Ayarları

* # 6 #3210 54

1

2

3

4

5

            Bölge atıf türü aşağıdaki gibidir

 0< Kapalı bölge                 1> Gecikmeli bölge                    2> Çevre bölgesi   

3> İç bölge

                            

5> 24 saat açık bölge

   
                          

7> Anahtar bölgesi

  

              
        

 

       
       

 

 

KULLANMA KLAVUZU

6.6.5 Kapı zili ayarlayın
[*]3 saniye basın

Kapı zili kaydet

Kapı zili sil

6.5.5.1 Kapı zilini kaydettirin

[*]3 saniye basın

Şifre girin

Lütfen kapı zili tanıtın
çıkmak için ARM tuşa basın

Lütfen kapı zil i açın İşlem başarılı

6.5.5.2 Kapı zili silmek

[*]3 saniye basın
Şifre Girin

Kapı zili silmek

kaydetmek için # tuşuna basın, 

çıkmak içinse ARM tuşuna basın.

[*]3 saniye basın

Bölge atamasını ayarla

Bölge siren türünü ayarla 

Kablolu bölge döngü türünü ayarla 

Kablolu bölge yanıt hızını 

ayarlayın İlgili bölgeyi ayarla6.6.1 bölge tanımlamasını ayarlama

6< Yangın bölgesi

4< Acil durum 
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# 6 # 1 #3210 54

3 #9

*

7 #

 

 

# 6 # 2 #3210 54

2 #3

*

 

       
       

 Lütfen bölge türünü seçin:
 

 0. Kapalı bölge  1. Gecikmeli bölge  2. Çevre bölge  3. İç bölge

 4. Acil durum bölgesi   5. 24 saat açık bölge   6. Yangın bölgesi      7. Anahtar bölge

            
            

      Lütfen  zone  siren  türünü  seçiniz :            

1.perip noktası 2.pulse tone 3.Sessiz

#2

 

KULLANIM KLAVUZU

Örnek: 39 numaralı bölgeyi, keyzone tipi olarak ayarlayın

[*]3 saniye basın 

Şifre girin

Lütfen değiştirilecek bölge numarasını 
girin. Kaydetmek için # Tuşuna  Çıkmak için 

ARM tuşa basın.

6.6.2 set siren tipi 

[*]3 saniye basın

Şifre girin

Lütfen değiştirmek 

istediğiniz bölge 

numarasını girin.
 Kaydetmek için # tuşuna, bırakmak

 içinse ARM tuşuna basın.

6.6.3 kablolu bölge döngü türünü ayarlayın (fabrika varsayılanı EOL)

 Seçenekler aşağıdaki gibidir:

1> EOL döngü tipi: direnç değeri 10k olduğunda bölge normal, bölge açık döngü 

veya kısayol tetik alarmı olduğunda

2> N / C döngü tipi: bölge kısayolu normal, açık döngü tetikleyici alarmı

3> N / O döngü tipi: bölge açık döngü normaldir, kısayol döngüsü tetikleyici alarmı
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# 6 # 3 #3210 54

#

3 #5

3

# 6 # 4 #3210 54

#

4 #0

2

*

*

NC10K

NO 10K

  

 

 

Z

C

Z

C

6.6.4 kablolu bölge yanıt hızını ayarlayın (fabrika varsayılanı 500 milisaniye)

Örnek: bölge 35'i N / O döngüsü tipi olarak ayarlayın
[*] 3 saniye basın

             
            

       
       

             
             

         Lütfen döngüyü seçin  

KULLANMA KLAVUZU

EOL döngüsü
N / C bağlantı şeması

EOL döngüsü
N / O bağlantı şeması

Şifre girin

       Lütfen değiştirmek istediğiniz 

bölge numarasını girin Kaydetmek 

için # tuşuna, bırakmak

 içinse ARM tuşuna basın.

Lütfen döngü türünü seçin: 1.EOL 

2.N / C, 3.N / O Kaydetmek için # 

tuşuna, bırakmak

 içinse ARM tuşuna basın.

[*] 3 saniye basın
Şifre girin

       Lütfen değişiklik yapmak için 

bölge numbEr değerini girin

Kaydetmek için # tuşuna, bırakmak 

içinse ARM tuşuna basın.

 tepki hızı: 1. 500ms, 2.10ms

 Kaydetmek için # tuşuna,

 bırakmak  içinse ARM tuşuna basın.

Not: Normalde dedektörün yanıt hızı 500 milisaniyedir, titreşim dedektörü gibi 

yüksek hızlı yanıt dedektörü 10 milisaniyedir

6.6.5 ilgili bölge ayarlayın: bölge 1 + bölge 2 + ilgili saat + modu

 Seçenekler düşüktür

 0> ilgili bölge modunu devre dışı bırak

 1> EXIT-ENTRANCE çift tetikleme modu: tetik bölgesi 1 veya 2 ayrı olarak 

alarm veremez. Önce bölge 1'i tetikleyin, ardından ilgili zaman tetikleme 

bölgesi 2 süresince, hem bölge 1 hem de 2, alarm tetikleyin. Önce bölge 2'yi 

etkinleştirin, ardından tetikleme bölgesi 1 alarmı tetiklemez.
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#2 01
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[*] 3 saniye basın

[*] 3 saniye basın

 zamanlı kurma/kapama ayarları

     Korelasyon grubu # girin, 

onaylamak için # tuşuna basın 

veya ayardan çıkmak için ARM 

tuşuna basın.

 
      İlk ikili bölgeyi girin # onaylamak için # 

tuşuna basın veya ayardan çıkmak için 

ARM tuşuna basın. 

    Ayarlanmış, ikinci ilgili bölge # girin, ayarı 
kaydetmek için onay tuşuna basın veya 

ayardan çıkmak için geri tuşuna basın

 

 

KULLANIM KLAVUZU

2> EXIT-GİRİŞ tek tetik modeli: tetikleme bölgesi 1, bölge 1 alarm oluşturur. Önce bölge 2'yi 

tetikleyin, ardından ilgili zaman tetikleme bölgesi 1'in süresi boyunca,

 alarm verme Bölge 2'yi tetikleyin, ardından ilgili saat süresince bölge 1'i tetiklemezsiniz, 

ardından bölge 2 alarm verir.

3> İkili tetikleyici alarm modu: tetikleme bölgesi 1 veya 2. bölge yalnızca alarm vermez. İlgili 

zaman tetikleme bölgesi 1 veya bölge 2 boyunca, bölge 1 veya bölge 2 alarm verir.

Örnek: bölge 5'i ve bölge 9'u yalın # 4 çift tetikleyici modu ile ilişkili bölge olarak ayarlayın,

ilgili zaman 120 sn.

Şifre girin

Ayar kaydedilir , ayarlanan  zamanı  2 ila 255 saniye 

arasına  basın  ve ayarı  kaydetmek  için onay  tuşuna 

basın veya ayardan çıkmak için geri tuşuna basın

Ayar kaydedilir,  ilgili modu seçer. 0 ilgili modu devre 

dışı bırak, 1 giriş-çıkış çift tetik modu, 2 giriş-çıkış tek 

tetik modu, 3 çift tetikleyici mod. ayarı kaydetmek için 

onay tuşuna basın veya ayardan çıkmak için geri 

tuşuna basın

NOT: max set 4 grup ilişkilendirme bölgesi 

6.7 sistem bakımı
Kayıt 

Kayıt oynatma 

Programlanabilir çıkış portunu ayarla 

Sistem günlüğünü ve Sistem loglarını sil  

Fabrika ayarlarına geri dönün
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Lütfen kurma/kapama 

gurup numarası girin

 

 

   1. Alarm çıkışını takip et                          2. alarm devrede takip et

   3. AC güç arıza çıkışını takip edin           4. İletişim hatası çıktısını takip et   

   5. Şifre kontrol çıkışı 

KULLANIM KLAVU

6.7.1 Zamanlama işleminin ayarlanması
Örnek: Grup 3'ü 8: 30'da devreden çıkar ve saat 17: 30'da devreye al.

[*] 3 saniye basın 

Şifre girin

      Lütfen zamanlama saatini 

giriniz, 00 geçersiz zaman.

kaydetmek için onay tuşuna 

basın veya ayardan çıkmak için 

geri tuşuna basın  

 
     Lütfen zamanlamayı devre dışı 
bırak saat, 00 geçersiz zaman.

kaydetmek için onay tuşuna basın 

veya ayardan çıkmak için geri 

tuşuna basın   

İpucu: Zamanlama kolu / devreden çıkarma grubu, kullanıcı programına göre 

ayarlanabilir. 

6.7.2 Kayıt

   

Şifre girin

Bi sesini duyduğunuzda 
kaydetmeye  başlayın

İpucu: Kayıt süresi 15 saniye. Ve panel telefon numarasını önceden 

belirlediği anda çevirir.

6.7.3 Çalma kaydı

[*] 3 saniye basın

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Kayda başla

6.7.4. Programlanabilir  çıkış  bağlantı  noktasını  ayarlayın : bazı  olaylar  meydana  gelir 

gelmez  voltaj  0V'dan 14.5V'ye değişir . (Varsayılan  alarm  çıkışını  takip  eder ) Tetikleyici 

olaylar aşağıdaki gibi ayarlanabilir

deste
Underline
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Örneğin: Şifre denetim çıkışı olarak ayarlayın

 1. Alarm çıkışını takip et    2. alarm devrede takip et

 3. AC güç arıza çıkışını takip edin

 4. İletişim hatası çıktısını takip et  5. Şifre kontrol çıkışı 

* # 8 #3210 54
 

KULLANIM KLAVUZU

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Lütfen programlanabilir çıkış portu takip olayını seçin

İpucu: şifre kontrolü çıkışı olarak ayarlarken, 5 tuşuna 5 saniye basın, ardından kullanıcı şifresini girin, 

program çıkış portu açık veya kapalı olacaktır. Sesli telefon veya SMS de dışarıya açabilir veya 

kapatabilir.

6.7.5.Dil sistem olaylarını silme

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

     Fabrika varsayılanına geri 

yüklemek için lütfen tekrar onaylayın.

kaydetmek için onay tuşuna basın veya 

ayardan çıkmak için geri tuşuna basın

6.7.6.Varsayılan fabrikaya geri yükle

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

     Fabrika varsayılanına geri 

yüklemek için lütfen tekrar onaylayın.

kaydetmek için onay tuşuna basın veya 

ayardan çıkmak için geri tuşuna basın

[*] 3 saniye basın

6.8. GSM modülünü ayarla

6.8. GSM modülünü av olarak 

ayarlayın...

Örneğin:  GSM modülünü ayarla, telefon hattı önceliğini ayarla, GSM fatura 

hatırlatma süresini ayarla 21 Aralık 2012
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GSM modül ayarla

[1] GSM'i devre 

dışı bırak / etkinle

[2] GSM'i 

öncelikli  olarak 

ayarla

[3] GSM 

sinyal ekranı
[ 4 ]  GSM  faturasını 
ayarla atırlatıcı zamanı

Lütfen 1> GSM 2'yi 

etkinleştir> GSM'i 

devre dışı bırak, 

kaydetmek için onay 

tuşuna, çıkmak için 

geri tuşuna basın.

1> Öncelikli GSM 2. 

Öncelikli olarak PSTN, 

kaydetmek için onay 

tuşuna, çıkmak için geri 

tuşuna basın.

LCD'de maksimum 

sinyal yoğunluğu 31 

olarak 

görüntülenebilir, 

çıkmak için geri 

tuşuna basın.

Lütfen SIM kartı son 

kullanma saatini girin, 

kaydetmek için 

onaylamak için #  

tuşuna, çıkmak için ARM 

tuşuna basın.

Ayar kaydedildi Ayar kaydedildi Ayar kaydedildi

İpucu: Alarm kontrol paneli ön ayar olarak cep telefonuna SMS gönderir ve 

ondan önce veya sonra GSM fatura hatırlatıcı süresini ayarlarken şarj etmenizi 

hatırlatır.
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6.9 Gelişmiş ayar seçenekleri

Sesli komut istemi olmadan, program adresini ve karşılık gelen seçenekleri 

aşağıdaki tabloya göre.

59 Algılayıcı kurtarma 5

60 Algılayıcı kaybı 5
61 Sistem zayıf pil 5

62 Sistem AC kaybı 5
63 Sistem AC kurtarma 5

64 Bypass bölgesi 5

65 Telefon hattı arızası 5
66 Periyodik test raporu 5

67 Kablolu bölge döngü sorunu 0

68 Kablolu bölge döngüsü kurtarma 0

69 Sistem pil kurtarma 0

70 İletişim hatası 0
71 Bypass iptali 0

72 Alarm iptal 0

73 Disarm 0

74 Silahlı kalma 0

75 Silahlı 0
76 Panel programlama değişti 0

77 Sistem kolu arızası 5
78 Telefon hattı kurtarma 4

79 İletişim kurtarma 4

01    GPRS aktif / pasif

02 Sunucu IP adresini ayarla

03 Ağ bağlantı noktasını ayarla

04 Kullanıcı kimliğini ayarla

05 Kullanıcı şifresini ayarla

06 GSM SMS dili

07 Gecikmeli bölge sesi kaynak 

seçenekleri

08 El sıkışma ton giriş sinyal 

yoğunluğu

09 DTMF çıkış sinyal yoğunluğu

10 LCD bekleme parlaklığını 
ayarlama

11 Alarm olayı saklama süresi

50 Sistem 00 bölge 7

51 Gecikme bölgesi 7

52 çevre bölgesi 7

53 İç bölge 7

54 24 Saat bölgesi 7

55 Acil bölge 7

56 yangın bölgesi 7

57 Tamper bölge 7

58 Algılayıcı düşük pil 5

 

Programlama adresi 50-79, alarmın seçeneklerine karşılık gelir

içerik, verileri  fabrika varsayılanıdır.
Alarm verilerini aşağıdaki gibi ayarlayın:

 Hiçbir bilgi gönderme

 1.Only SMS gönderin.

 2.Only telefon hattı
 3.SMS + telefon hattı
 4.CMS'ye yalnızca yükle

 CMS + SMS'e 5.Uygulayın
 6.CMS + telefon hattına yükle

 7.CMS + SMS + telefon hattına yükle
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LCD ekran yönü

Programlama Veri Veri biti
adres

Veri bitinin farklı verilerini kontrol etmek ve değiştirmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basın.

6.9.1 GPRS etkinleştirme ve devre dışı bırakma 1. Etkinleştir 2. Varsayılanı devre dışı bırakma 2

Örneğin: GPRS'yi etkinleştir ayarlayın 

Press[*] for 3 seconds 

Şifre girin

veri
adres

İpucu: GPRS'yi etkinleştirmeden önce GSM modülünü etkinleştirmek için 

öncelik

6.9.2 Sunucu IP adresini ayarla

Örneğin: Sever IP adresi 103.59.108.3'tür.

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Az 3 bit yüksek sıfır.
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6.9.3 Sunucu bağlantı noktasını ayarla

Örneğin: Sunucu bağlantı noktası 80808 olarak

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

6.9.4 Kullanıcı kimliğini ayarla

Örneğin: Kullanıcı kimliğini 50505050 olarak

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Kullanıcı kimliği 8 bit olmalıdır
6.9.5 Kullanıcı şifresini ayarla

Örneğin: Kullanıcı şifresi 12345678 olarak

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Kullanıcı şifresi 8 bit olmalıdır
6.9.6 GSM SMS dili 1. Çince 2. İngilizce / Varsayılan 1 Çince Örneğin: GSM 

SMS dilini İngilizce olarak ayarlayın

Şifre girin

[*] 3 saniye basın
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6.9.7 Gecikmeli bölge ses kaynağı seçenekleri

 1. Dingdong 2. Hoş geldiniz 3. Kayıt 4. Didi Örneğin: Kayıt olarak Gecikmeli 

bölge ses kaynağı

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

İpucu: Disarm modunda, tetiklenen gecikme bölgesi ve üstünde 4 ses üretilir. 4 

tuşuna 4 saniye 3 saniye basın ve giriş şifresini açıp kapatın. Ses kaynağı kayıt 
modundayken, sesli telefon kayıtları çalmaz.

6.9.8 El sıkışma sinyali giriş sinyal yoğunluğu (varsayılan 60'dır)

Örneğin: 70 olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın
Şifre girin

6.9.9 DTMF çıkış sinyal yoğunluğu Varsayılan değer 04'

tür Örneğin: DTMF çıkış sinyali gücünü 06'ya ayarlayın

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

6.9.10 LCD uyku modu parlaklığını ayarlama (varsayılan 02) Örneğin: 22 

olarak ayarlayın

[*] 3 saniye basın

Şifre girin

Parlaklık aralığı: 0-10 Az 2 bit yüksek sıfır



İTHALATÇI 
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#

[*] 3 saniye basın

Bekleme süresi: 001-255 dakika. En az 3 karakter girilir.

* Şifre girin

1 1 2 5 5

0 1 2 3 4 9 #

KULLANIM KLAVUZU

6.9.11 Alarm olay saklama süresi

Telefon hattı ve GSM hepsi arızalanırsa, alarm olayı önceden

belirlenmiş sürede tutulacaktır. Aksi halde kaybeder. Telefon hattı ve

GSM düzelmesinden sonra, Alarm merkezi'ne sinyal gönderir. (varsayılan

süre 10 dakika'dır).
Örneğin: Alarm bilgilerini hafızada tutma süresi 255 dakikadır


	Ò³Ãæ  1
	Ò³Ãæ  2
	Ò³Ãæ  3
	Ò³Ãæ  4
	Ò³Ãæ  5
	Ò³Ãæ  6
	Ò³Ãæ  7
	Ò³Ãæ  8
	Ò³Ãæ  9
	Ò³Ãæ  10
	Ò³Ãæ  11
	Ò³Ãæ  12
	Ò³Ãæ  13
	Ò³Ãæ  14
	Ò³Ãæ  15
	Ò³Ãæ  16
	Ò³Ãæ  17
	Ò³Ãæ  18
	Ò³Ãæ  19
	Ò³Ãæ  20
	Ò³Ãæ  21
	Ò³Ãæ  22
	Ò³Ãæ  23
	Ò³Ãæ  24
	Ò³Ãæ  25
	Ò³Ãæ  26
	Ò³Ãæ  27
	Ò³Ãæ  28
	Ò³Ãæ  29
	Ò³Ãæ  30
	Ò³Ãæ  31
	Ò³Ãæ  32
	Ò³Ãæ  33
	Ò³Ãæ  34
	Ò³Ãæ  35
	Ò³Ãæ  36
	Ò³Ãæ  37
	Ò³Ãæ  38
	Ò³Ãæ  39
	Ò³Ãæ  40
	Ò³Ãæ  41
	Ò³Ãæ  42
	Ò³Ãæ  43
	Ò³Ãæ  44
	Ò³Ãæ  45
	Ò³Ãæ  46



