AST-2008V ALARM CİHAZI
KULLANIM KILAVUZU












Mavi ışıklı, LCD ekranlı
95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu
6 grup telefon aramalı
10 saniye ses kayıtlı
Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu
Detektörler için öğrenme fonksiyonu
Telefon hattı kesildiğinde alarm çalma fonksiyonu
Programlanan saatte açılıp kapanması için 3 farklı ayar modu.
Hafızasına son 100 olayı kaydeder.
Ademco contact ID protokol (Alarm çağrı merkezi) uyumlu
Şarjlı 9v Adaptör

CİHAZA GENEL BİR BAKIŞ
Bütün programlar Disarm (Alarm devre dışı) modunda yapılmalıdır.
Fabrika çıkışı şifre 1234 tür. Bunu hemen değiştiriniz.
Şifre işlemlerinde, şifreden sonra # (enter) tuşuna basınız.
Alarmı durdurmak için F1 basılıyken sol tarafındaki 3 tuşuna basınız.
(şifre aktifse, bunu yaptıktan sonra şifreyi yazın). Yada uzaktan
kumandanın üzerindeki AÇIK KİLİDİ tuşuna basınız.
Alarmı aktif yapmak için F4 basılıyken sol tarafındaki # tuşuna basınız.
(şifre aktifse, bunu yaptıktan sonra şifreyi yazın). Yada uzaktan
kumandanın üzerindeki KAPALI KİLİT tuşuna basınız.
Acil durumda siren çaldırmak için F2 basılıyken sol tarafındaki 6 tuşuna
basınız. Yada uzaktan kumandanın üzerindeki ŞİMŞEK tuşuna basınız.
Bölgesel alarmı aktif yapmak için F3 basılıyken sol tarafındaki 9 tuşuna
basınız. (şifre aktifse, bunu yaptıktan sonra şifreyi yazın).
Bölgesel alarm durumunda, detektörlerin bazıları alarm durumundayken
bazıları pasif durumdadır. Mesela evin yada işyerinin bazı yerlerini (kiler,
depo, balkon vs) kullanmıyorsunuz. Siz evdeyken dahi oradan davetsiz
insanların gelebilme ihtimali varsa, cihazı devre dışı bırakmak yerine
BYPASS durumunda çalıştırıyorsunuz. Siz alarm yokmuş gibi hareket
ederken, belirlediğiniz yerlerde hareket olduğunda alarm çalar.
Tuşların Fonksiyonları:
F1: Program girişi
F2: Detektör ve aksesuarların tanıtılması
F3: Seçilen menüye girer. Ekrana yazılan son rakamı siler.
F4: Menüden çıkar (exit). Normal durumdayken ses kaydını başlatır.
#: Şifre veya bilgi girişi yapıldıktan sonra bu tuşa basılır (enter)
2 : Program yapılırken ekrandaki sayıyı arttırır yada seçenekleri değiştirir.
8 : Program yapılırken ekrandaki sayıyı azaltır yada seçenekleri değiştirir.

PROGRAM YAPILMASI

TELEFON NUMARALARININ KAYDEDİLMESİ
3 tuşuna basınız. Sonra şifreyi yazıp # tuşuna basınız.

6 farklı telefon numarası kaydedebilirsiniz. (İlk 2 kayıt alarm
merkezinin numarasıdır). “2” ve “8” tuşlarıyla bir alan seçiniz (3 ile 6
arası). “F3” tuşuna basınız. Şifre sorarsa şifrenizi yazıp # tuşuna basınız.
Telefon numarasını yazıp # tuşuna basınız. Diğer numaraları da aynı
şekilde kaydedin. kaydetmek için “2” ve “8” tuşlarıyla yeni bir yer seçip
diğer numaraları kaydedin.

TELEFONLARIN SİLİNMESİ
Telefon kaydecekmiş gibi silmek istediğiniz telefonu bulunuz. Yeni
numara girecekmiş gibi yapıp, numara girmeden # tuşuna basınız.

DETEKTÖRLERİN TANITILMASI

F2 tuşuna basınız. Sonra da şifreyi yazıp # tuşuna basınız.
Panik butonu ve kumanda için (önce 1, sonra 01#)
PIR detektörü için (önce 2, sonra 02#)
Manyetik kontak için (önce 3, sonra 03#)
Işın (beam) detektörü için (önce 4, sonra 04#)
Gaz detektörü için (önce 5, sonra 05#)
Duman detektörü için (önce 6, sonra 06#)
yazınız. Cihaz detektörleri aramaya başlar. Bu anda detektörleri aktif
durumuna getirin. Cihaz gelen kodu öğrendiğinde “di-di” sesi çıkaracaktır.
Iletişimde hata varsa “di-di-di-di-di” sesini çıkaracaktır. 20 saniye içinde
sinyal gelmezse ayar modundan çıkacaktır.
2 haneli rakam yerine detektörlere numara verilebilir. Ancak çakışma
olmaması için cihaz bazı numaraları kabul etmeyebilir.
Yukarıdaki aksesuarları yetkili satıcılarımızdan temin edebilirsiniz.

DEDEKTÖRLERİN AYARLANMASI
F2 tuşuna basınız. Sonra da şifreyi yazıp # tuşuna basınız.
7 ye basınız. “2” ve “8” tuşlarıyla detektörü seçiniz.

6 tuşuna basarak seçim yapın. Kayıt için F2 tuşuna basınız.
EMC/RT: Her zaman çalar. Hiç bir şekilde engellenemez. Panik butonu,
kumanda, duman ve gaz detektörleri için seçiniz.
ARM: ARM ve BYPASS konumlarında çalışır. Normal kullanım içindir.
ARM/BYPASS: BYPASS konumunda çalışmaz. ARM konumunda çalışır.

DELAY: Alarm aktif durumdayken gecikmeli olarak devreye girer.

SİSTEM AYARLARI
TARİH VE SAAT AYARI

ŞİFRENİN AKTİF YAPILMASI
Alarm açarken yada kapatırken şifre girmek için
“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 3'e basınız.

F1 tuşuna basınız. Sonra da şifreyi yazıp # tuşuna basınız.

Tarihi ayarlamak için “0” a basınız.
önce 4 hane yılı, sonra da ay ve günü yazınız.
Sonra da saat ve dakikayı yazın.

TELEFON HATTININ KOPMASI

“2” ve “8” ile ON yada OFF konumunu seçiniz. “F1” e basıp çıkınız.

SİREN SÜRESİNİN AYARLANMASI
“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 4'e basınız.

F1 tuşuna basınız. Sonra da şifreyi yazıp # tuşuna basınız.

“2” tuşuna basarak, telefon hattı kesildiğinde alarm çalması
için ON çalmaması için OFF durumunu seçiniz.

KURULUMDA SİRENİN ÇALMASI
Normal durumdayken “F1”e basın. Şifreyi yazın. “2” ye basınız.

“F3” e basınız ve süreyi dakika olarak yazınız. “#” tuşuna basarak
ana menüye dönünüz. (“00” yazmanız halinde siren çalmaz)

ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

“2” ve “8” tuşları ile
Alarmı açıp kapatırken sirenden kısa bir ses duymak için ON konumunu,
ses çıkmaması için OFF konumunu seçiniz. “F1” e basıp çıkınız.

Fabrika çıkış şifresi 1234 dür.
“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 5'e basınız.
Eski şifreyi silmek için “F3” e basınız. Yeni şifreyi yazınız, “#” tuşuna
basarak ana menüye geliniz.

ZİL ÇALMA SAYISININ TELEFONLA GİRİLMESİ

CİHAZIN RESETLENMESİ (SIFIRLANMASI)

“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 7'ye basınız.
“F3”e basınız. Zil çalma sayısını yazınız (0-20 arası). # tuşuna basınız.

ALARM GECİKMESİNİN AYARLANMASI
“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 8'e basınız.
“F3”e basınız. Gecikme süresini yazınız (0-99 arası). # tuşuna basınız.

ALARMIN OTOMATİK AÇILIP KAPANMASI
“F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna sonra da 9'a basınız.

Normal durumdayken “F1”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın. “*”
ye basınız. “1” e basın. “#” ye basın. Şifreyi yazın.
Cihaz ilk durumuna gelir. (şifre açık, siren açık, alarmın devreye girme
gecikmesi 1 dakika, zil çalma sayısı 10, detektörlerin gecikme süresi
yok. Otomatik açılıp kapanması kapalı.)

OLAY GEÇMİŞİ

2 ve 8 tuşlarına basarak 1, 2 ve 3. programın açılış – kapanışını seçiniz.
6 tuşuna basarak devre dışı bırakın yada saati seçiniz.

Normal durumdayken “9”a basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın.
Ekranda kaydedilen olay numarası çıkar. (0-100 arası). “2” ve “8” ile
kayıtları inceleyebilirsiniz.

F3 e basıp saati ayarlayın ve # tuşuna basın.

ALARM MESAJININ KAYDEDİLİP OKUNMASI
KAYDEDİLMESİ: Normal durumdayken “F4”e basın. Şifreyi yazıp #
tuşuna basın.

Süre başladığında konuşmaya başlayın. (10 saniye)
OKUNMASI: Normal durumdayken “3”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna
basın. “9” a basarak telefondan kaydedilen sesi dinleyin.

Mesela, yukarıdaki ekranda (63 nolu kayıt), 22 no diye tanımlanmış
PIR cihazı 28 kasımda, saat 13:45 de alarm çaldırmıştır.
Tüm geçmişi silmek için, normal durumdayken “9”a basın. Şifreyi
yazıp # tuşuna basın.. “F3”e basın. Şifreyi yazıp # tuşuna basın.
Bölge numarası, telefonlardan gelen alarmlarda 98, uzaktan
kumanda veya panik butondan gelen alarmlarda 99 görünür.

KABLOLU DETEKTÖRLERİN MONTAJI
Cihaza hem N.C (Manyetik kontak) hem de N.O. Bağlantılı detektörler
(PIR, gaz, duman, ışın vs) bağlanabilir. Detektörler harici bir güç
kaynağıyla beslenmelidir. Cihaz N.C ve N.O bağlantısını otomatik olarak
tanıyacaktır.
N.C. Bağlantısıyla detektörlerin montajı
N.C. Çıkışı 10K lık dirençle zon girişine takılır. Her zon'a bir cihaz takınız.

N.O. Bağlantısıyla detektörlerin montajı
Her Zon'dan Com' 10K lık direnç takılır. N.O. Çıkışı zon girişine bağlanır.
Birden fazla detektörü paralel bağlayabilirsiniz.

TELEFONLA KONTROL
 Herhangi bir sabit yada cep telefonuyla cihazın takılı olduğu
telefonu arayın. 10 çaldırmadan sonra cihazdan “B-B” sesini
duyacaksınız. 4 haneli şifrenizi giriniz. Şifreyi yanlış
girerseniz “b-b-b” sesini duyacaksınız ve hat kopacaktır.
Şifre doğruysa 2 defa uzun “B-B” sesini duyacaksınız.
 Telefondan “1” e basarsanız cihazın bulunduğu yerdeki
sesleri 20 saniye boyunca dinlersiniz. Bir defa daha “1” e
basarsanız 20 saniye daha dinlersiniz.
 Telefondan “2” ye basarsanız. Siren çalmaya başlar. “3” e
bastığınızda siren susar.
 Telefondan “4” e basarsanız alarm paneli aktif hale gelir. “5”
e basarsanız panel alarm durumundan çıkar.
Cihazla
iletişimi bitirmek için “#” tuşuna basınız.
 Alarm durumunda size telefon geldiğinde, şifreyi yazmadan
yukarıdaki tuşlara basarak tüm işlevleri yapabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alarm gecikme süresi: 0~99 saniye (kullanıcı ayarlar)
Siren çalma süresi: 1~30 dakika. (kullanıcı ayarlar)
Bekleme durumunda güç sarfiyatı:: < 30mA, <0,3 Watt
Alarm durumunda güç sarfiyatı: < 250mA, <2,5 Watt
Çalışma sıcaklığı: -10C, +45C, Nem<=95%.
Güç kaynağı : DC 9V/500mA Şarjlı, 4,5 Watt.
Çalışma frekansı: 315Mhz/433Mhz
Bu ürün ÜNALAN TEKNOLOJİ tarafından
Çin Halk Cumhuriyetinde yaptırılmıştır.

