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Alarm Sistemini Kurmak

Kod Değiştirme veya Kod Verme





Master kodunuzu kullanarak 19 adet yeni kod
verebilirsiniz. Bunun için:
 Master kodunuzu giriniz.
 CODE + kullanıcı no (03-22 arasında) + yeni kod no (4
dijit ) giriniz.

Kodunuzu giriniz.
AWAY ( 2 ) tuşuna basınız.
ARMED ve AWAY yazısı görünür ve ardından iki bip
sesi duyulur. Bu durumda çıkış gecikme süresi
işlemeye başlar ve sesli uyarı verir. Evi bu süre
dolmadan terk ediniz.

Evde iken Alarmı Kurmak




Kodunuzu giriniz.
STAY tuşuna basınız.
ARMED ve STAY yazısı görünür ve ardından üç bip sesi
duyulur. Sistem STAY özelliği verilen zonları devre dışı
bırakarak kurulur.

Bazı Bölgelerin Devre Dışı Bırakılması





Sistem OFF konumunda olmalıdır.
Kodunuzu giriniz. + BYPASS + devre dışı bırakılması
istenen zon nosunu ( 01,02 gibi ) giriniz.
Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini
bekleyiniz.
Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre
dışı bırakılan zonlar alarm vermez.

Not: Yangın ihbar zonu devre dışı bırakılamaz.

Alarm Sistemini Devre Dışı Bırakmak




Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi
ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.
Kodunuzu giriniz.
OFF tuşuna basınız.

Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler





Kodunuzu giriniz.
OFF tuşuna basınız.
Alarmın hangi bölgeden kaynaklandığını [*] tuşuna
basarak not ediniz.
Tekrar kodunuzu yazarak OFF tuşuna basınız.
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İşlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni
verilen şifreyi deneyerek kontrol ediniz.

Giriş Çıkış İkazı
Alarm sistemi off konumunda iken her giriş/çıkışta bip
şeklinde sesli uyarı elde etmek için kullanılır. Bunun için :
 Kodunuzu giriniz ve CHIME tuşuna basınız.
 CHIME yazısı görünecektir.
Not: Bu kısımdan çıkmak için, kodunuzu girin ve CHIME
tekrar basınız.

Pusu
Tehdit altında alarm sistemini devre dışı bırakmaya
zorlanırsanız Merkezi Gözlem İstasyonu’na ihbar
göndermek için :
 Kodunuzun ilk üç rakamını girin.
 Sonra dördüncü rakamı bir artırarak (mesela 5 ise 6)
girin ve OFF tuşuna basınız.
Not: Bu kısmı, ancak güvenlik sisteminiz Merkezi Gözlem
İstasyonu’na bağlı ise kullanabilirsiniz.

Yardım Çağırma (Panik)
Eğer alarm sisteminiz Merkezi Gözlem İstasyonu’na bağlı
ise tehlike anında sessiz veya sesli ihbar
gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yangın anında sirenleri
çaldırıp komşularınızı uyarabilirsiniz. Bunun için :



[*] ve [#] tuşlarına aynı anda basınız. ( Sesli alarm )
[1] ve [*] veya [3] ve [*] tuşlarına aynı anda
basınız.(Merkezi Gözlem İstasyonu’na Sessiz Alarm )

Kullanıcı Şifresi Verme ve Şifre Değiştirme
Master Code
Programlama adımlarında ;
* 0 1 adımında MASTER ŞİFRE’yi tanımlayınız.
* 0 1 MASTER KULLANICI KODU : [ - - - - ]

Kullanıcı Şifreleri
Yeni Kullanıcılar ancak Master Kullanıcı tarafından
verilebilir.
[ MASTER CODE ] [ 8 ( CODE ) ] [ 03 – 70 ( Kullanıcı Sıra
No )] [ * * * * ( Kull. Şifresi ) ]

Şifre Değiştirmek
[ MASTER CODE ] [ 8 ( CODE ) ] [ 03 – 70 ( Kullanıcı Sıra
No )] [ * * * * ( Yeni Kull. Şifresi ) ]

Kullanıcı Silmek
[ MASTER CODE ] [ 8 ( CODE ) ] [ 03 – 70 ( Kullanıcı Sıra
No )] [ MASTER CODE ]

NOT : Kullanıcı Şifrelerinin birbirini takip eden
rakamlar olmamasına dikkat ediniz.
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