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Sistemi Devreye Almak
(Kapanış Yapmak)




Sistem’in yeşil
led'inin yandığı, yani kurulmaya
hazır durumda olduğundan emin olunuz., açık bir
pencere ya da kapınız, içeride sizin farkında
olmadığınız bir kişi olabilir, bu kontrolleri yaptıktan
sonra ikon yeşil konumuna geçecektir
Kullanıcı Şifrenizi ( 4 Rakamdan oluşmaktadır ) giriniz
ve




tuşuna basınız.

Kırmızı
Led’i yanacak , Çıkış Gecikme Süresi içinde
buzzer sesli uyarı vermeye başlayacaktır
Çıkış Gecikme Süresi içinde evinizden ya da
işyerinizden çıkınız.

Sistemi Devredışı Bırakmak
(Açılış Yapmak)





tuşuna

Kırmızı
Led’i sönecektir ve verine yeşil
yanacaktır.







[ Kullanıcı Şifresi ( 4 rakam )] giriniz
[ENTER] tuşuna basınız
Bypass edilecek bölge numarasını 2 hane yazınız.
[#] tuşuna basınız

Alarm Durumu
Sistem devrede iken ALARM durumu oluşursa, dahili ve
harici sirenleriniz çalacaktır. Bu durumda iken gerekli
controller yapılmadan içeri girmeyiniz.
Not: Yangın alarmı çalıyor ise keypad ve sirenler kesik
kesik çalar

Giriş kapınızı açtığınızda Giriş Gecikme Süresi
başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir
Giriş Gecikme Süresi içinde Kullanıcı Şifrenizi ( 4
Rakamdan oluşmaktadır. ) giriniz ve
basınız.

Zon İptali Yapmak
(Bypass İşlemi)

Sisteme Kullanıcı Ekleme, Silme
ve Şifre Değ iştirme
Sisteme 15 adet kullanıcı tanıtılabilir. User 01 MASTER
olup, sadece INSTALLER kullanıcı sisteme yeni kullanıcı
ilavesi ya da silme işlemlerini gerçekleştirebilir

Led’i

Alarm Hafızası

Kullanıcılar
UserCode01: Tam yetkili ilk kişi
User02-16: kullanıcılar

User Code00'ın değiştirilmesi
Alarm çaldığı zaman kırmızı

tuşu yanar

[012345] * [0] # [01] [XXXXXX(Yeni Şifre)] #

Kumanda ile Kurma ve Kapatma

User Code01-48'in değiştirilmesi



[ENTER] [UserCode00] [XX(User01-48)] [XXXX(Yeni
UserCode01-48)]
[ENTER] [ENTER]



Sistem’in yeşil
led'inin yandığı, yani kurulmaya
hazır durumda olduğundan emin olunuz.Kumada
üzerinde bulunan Kapalı Kilit Tutşuna basarak alarm
sistemini kurunuz.
Giriş kapınızı açtığınızda Giriş Gecikme Süresi
başlayacak ve keypad sesli uyarı verecektir. Bu süre
içerisinde veya kapıyı açmadan dışarıdan Açık Kilit
Tuşuna basınız.
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User Code01-48 silme
Şifre değişimi yapılırken her zaman kullanıcı numarasının
bir fazla sayısı girilerek değişiklik yapılır.
Örneğin 2. Kullanıcı şifresi verilecekse; [012345] + [*] + [0]
+ [#] + [03] + [YENİ ŞİFRE] [#]

Chime
Eğer CHİME özelliği kapatılacaksa aşağıdaki işlem
uygulanacaktır.
[012345] * [0] # [850] #
CHİME özelliğini tekrar aktif etmek için;
[012345] * [0] # [850] [1] #

Neutron Mobil Kullanımı
Android ve İOS işletim sistemli telefonlar için uzaktan
kontrol edebilmek için gerekli yazılım adı ‘’Neutron
Smart’’ dır.
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