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Alarm Sistemini Kurmak
Sistemi kurabilmeniz için sistem [SYSTEM READY]
konumunda olmalı ve [READY] ledi yanmalıdır. Eğer
displayde [FAULT ZON - -] gözüküyor ise [*] tuşuna
basarak tanımlı zonun bulunduğu bölgeyi kontrol ediniz.
Açık bırakılmış bir pencere, kapı ya da Hareket
Detektörüne görünen bir hareket olabilir. Kapı ve pencere
açık kalmışsa kapatınız. Sistem [SYSTEM READY]
konumuna gelecek ve [READY] ledi yeşil olarak yanacaktır



Koduzu giriniz. [* * * *]
AWAY yazısı görünür. [READY] ledi sönerek [ARMED]
ledi kırmızı olarak yanmaya başlayacaktır. Bu
durumda çıkış gecikme süresi işlemeye başlar ve
ekranda çıkış süresi başlar. Evi bu süre dolmadan terk
ediniz.





Yeni bir bölge bypass yapılacağı zaman ( USER KOD )
sorulmaz.
Devre dışı bırakılan zonların displayde görünmesini
bekleyiniz. Sistem [SYSTEM READY] konumuna
gelecektir.
Sistemi kurunuz. Böylece sistem kurulu iken devre dışı
bırakılan zonlar alarm vermez.

Kod Değiştirme veya Kod Verme
Master Kode Tanimlama
1-2-CODE + kullanıcı no ( 03 - 06 ) + yeni kod (4 dijit )
giriniz.
İşlem tamamlandığında bir defa bip sesi duyulur. Yeni
verilen şifreyi deneyerek kontrol ediniz.

[* * * *] [4 Dijit şiferniz bu evden tamamen ayrılırken
kurma işlemidir]

[* * * *] [8 ( CODE )] [03 - 06 ( kullanıcı no )] [yeni
kullanıcı kodu ( 4 hane )]

Alarm Sistemini Devre Dışı Bırakmak

NOT: Partition varsa , 1. Partition’a yeni kullanıcı eklemek
için 1. Partition’a ait MASTER kod ile işlem yapılmalıdır. 2.
Partition ile ilgili işlemde 2. Partition’a ait MASTER kod
kullanılmalıdır.





Giriş detektörüne yakalandığınız an giriş süresi
ilerlemeye başlar ve sesli uyarı verir.
Kodunuzu giriniz. [* * * *]
Ekranda system ready yazısı gözükecektir ve led
yeşil’e dönecektir.

Master kullanıcı kodu vermek için MGS SERVİS ile temasa
geçiniz.

Giriş Çıkış İkazı
Alarm Durumunda Yapılması Gerekenler





Kodunuzu giriniz. [* * * *]
Alarmın hangi bölgeden kaynaklandığını displayde
[ALARM - - ZON] yazısını okuyarak not ediniz. Alarmın
çaldığı bölgeyi kontrol ediniz.
Sistemi [READY] konumuna getirmek için tekrar
kodunuzu yazınız böylelikle sistem eski konumuna
dönecektir.

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

Bazı Bölgelerin Devre Dışı Bırakılması

Tehdit altında alarm sistemini devre dışı bırakmaya
zorlanırsanız Gözlem İstasyonu’na ihbar göndermek için :

Sistem OFF konumunda olmalıdır.







[BYPASS] [USER KOD )] [ZON NO ( 01)]
Bu işlemi her zon için tekrarlamanız gerekmektedir.
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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 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. ( SESLİ ALARM )
 [1] ve [*] veya [3] ve [*] tuşlarına aynı anda basınız.
(Merkezi Gözlem İstasyonu’na SESSİZ ALARM )
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