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1. SÝSTEMÝN PARÇALARI
Öðretme
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Alarm Merkezi
2 Adet Uzaktan Kumanda 
1 Adet Kablosuz Manyetik Kontaktör
1 Adet Mýknatýs
Kullanma Kýlavuzu
Garanti Belgesi
2 Adet Sticker
Montaj Paketi
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2. SÝSTEMÝN MONTAJI
a. Merkez Ünitenin Montajý: Cihazý 3 þekilde (çift yüzlü bantla yapýþtýrarak, vida ile 
monte ederek ya da uygun bir yere yerleþtirerek) kullanabilirsiniz.

 Çift Yüzlü Bant ile: Kuvvetli bir çift yüzlü bant kullanarak cihazý istediðiniz temiz ve 
pürüzsüz bir yüzeye yapýþtýrabilirsiniz.

 Vida ile: Aralarýnda 14 cm olacak þekilde duvara iki adet delik açýnýz. Merkez 
ünitenin alt kýsmýndaki vidayý açýnýz ve ön kapaðýný çýkartýnýz. Cihazýn elektronik 
devresine zarar vermeden sol tarafta gösterilen montaj deliklerinden sistemi dübel ve 
vida kullanarak duvara monte ediniz. Ön kapaðý takarak vidalayýnýz. 

Uygun Bir Yere Yerleþtirerek: Merkez ünite portatif olarak da kullanýlabilir. 

b. Manyetik Kontaktörün Montajý:
   Çift Yüzlü Bant ile:

 Dedektörün yapýþtýrýlacaðý yüzeyi temizleyiniz.
 Manyetik kontaktörün arkasýna ve mýknatýsýn arkasýna, kutudan çýkan çift yüzlü 

bantý yapýþtýrýn.
 Dedektörün yapýþtýrýlacaðý yüzeyi temizleyiniz.
 Dedektörün üzerindeki üçgen þekilin ucu yeri gösterecek þekilde kapýnýn kasasýna 

(sabit kasa) yapýþtýrýnýz.
 Mýknatýsý, kapý kapatýldýðýnda dedektöre paralel olacak þekilde kapýnýn üst kýsmýna 

yapýþtýrýnýz.

    Vida ile:
 Dedektörün vidasýný söküp üst kapaðý açýnýz.
 Elektronik devreye zarar vermeden (pili ve kartý kýsa devre etmemeye dikkat 

ederek) kartý alt kapaktan çýkarýn.
 Alt kapaðý dedektörün monte edileceði yere (kapýnýn sabit kasasýna) düzgün 

biçimde yerleþtirerek ürün paketinden çýkan vida ile sabitleyin.
Elektronik devreyi (kartý) yönüne dikkat ederek alt kapaða yerleþtirin.   
Üst kapaðý takýp vida ile vidalayýn.

Montaj Esnasýnda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
 Merkez ünitenin ön kapaðýný kapatýrken, kapaðýn sabotaj butonuna takýlý olan yayý 

iterek butonu basýlý tutmasýna dikkat ediniz. Eðer kapak kapandýðýnda buton basýlý 
olmazsa sürekli alarm çalar.

 Bütün sistemin montajý bitmeden ve merkez ünitenin ön kapaðý açýkken,   elektrik 
fiþini prize takmayýnýz. Aksi durumda istenmeyen kazalar olabilir.

 Manyetik kontaktör ile mýknatýs arasýndaki mesafe, kapý kapatýldýðýnda 1 cm’yi 
geçmemelidir.

 Çift yüzlü bantla montaj yapýlýrken, parçalarýn yapýþtýrýldýðý yerin temiz, kuru ve 
pürüzsüz olmasýna dikkat edilmelidir.

 Sistemin bütün parçalarý sudan korunmalýdýr.
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Dedektör ve
mýknatýs arasý
en fazla 1 cm
olmalýdýr
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3. ALARMIN KULLANIMI

a. Alarmýn Devreye Alýnmasý
Kumandanýn 1 no'lu butonuna basýnýz. Tiz bir ses 
duyulacak ve sistem 10 saniye içinde devreye girecektir.
Sistem kurulduðunda, alarm paneli üzerindeki ON/OFF
ledi 10 saniye süre ile yanýk kalýr ve daha sonra yanýp 
sönmeye baþlar.

 
b. Alarmýn Devre Dýþý Býrakýlmasý
Kumandanýn 1 no'lu butonuna basýnýz. Üç defa tiz ses duyulacak ve sistem devre dýþý 
kalacaktýr. 

c. Panik Alarmý Verme
Hýrsýzlýk, gasp v.b. durumlarda, alarm devre dýþý olsa bile, panik alarmý vermek 
mümkündür. Panik alarmý vermek için kumandanýn 2 no'lu butonuna basýnýz. 
Panik alarmýný susturmak için kumandanýn 1 no'lu butonuna basýnýz.

d. Özel Kurulum (Alarmýn Kýsmî Olarak Devreye Alýnmasý) 
Bazý özel durumlarda (örneðin, evde birileri varken) alarm devreye alýndýðýnda, de-
dektörlerin kýsmî olarak devreye girmesi istenebilir. Özel kurulum denilen bu özellik 
sayesinde sistemi kýsmî olarak devreye alabilirsiniz. Alarmý özel kurulumla devreye 
almak için, önce kumandanýn 1 numaralý butonuna ardýndan 2 numaralý butonuna 
basýnýz. (Ayarlar bölümünde, özel kurulum seçeneklerinin nasýl deðiþtirileceði 
anlatýlmýþtýr.) 

e. Raporlama
Sistemin alarm vermesine sebep olan durum, cihazýn hafýzasýnda tutulur. Alarm devre 
dýþý býrakýldýðýnda ON/OFF ledi, alarma sebep olan alan numarasý kadar yanýp söner ve 
cihaz alan numarasý kadar sesli uyarý verir. 
Mesela; fabrikasyon olarak cihaza sadece bir adet kablosuz dedektör (manyetik 
kontaktör) tanýtýlmýþtýr. Kablosuz dedektörden dolayý alarm çalýp  kumandayla alarmý 
devre dýþý býraktýðýnýzda ON/OFF ledi bir kez yanýp söner ve cihazdan bir defa sesli 
uyarý gelir. Cihaza baþka bir kablosuz dedektör tanýttýðýnýzda o dedektör 2 numaralý 
dedektör olur. 2 Numaralý dedektörden alarm çaldýðý durumda kumandayla alarmý devre 
dýþý býraktýðýnýzda ON/OFF ledi iki kez yanýp söner ve cihazdan iki defa sesli uyarý gelir. 
Cihazýn kapaðý açýldýðýnda ise sabotaj alarmýndan dolayý ON/OFF ledi beþ kez yanýp 
söner ve cihazdan beþ defa sesli uyarý gelir.

4. ALARM SÝSTEMÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ

a. Uzaktan Kumanda
 Çalýþma Frekansý: 433,92 MHz (Telekomünikasyon Kurumu onaylý)
 Çalýþma Gerilimi: 12 V (Elips kumanda için 23A, Silverline kumanda için 27A tip pil)
 Kod Yapýsý: Kopyalanamayan deðiþken kod sistemi
 Sistemin Tanýyabileceði Toplam Kumanda Sayýsý: 6
 Diðer: Frekans kaymasýný engelleyen SAW rezonatör teknolojisi 
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b. Dahili Besleme: Elektrik kesildiðinde cihaz 10 saat çalýþmaya devam eder. 

c. Cihazýn Baðlantý Özellikleri

 Uyumlu Dedektörler: DESi tarafýndan üretilen kablosuz dedektörlerin tamamý ile 
uyumludur (manyetik kontaktör, hareket (PIR), darbe ve duman dedektörleri)

 Sistemin Tanýyabileceði Toplam RF Dedektör Sayýsý: 8 

d. Özel Kullaným Opsiyonlarý
 60 saniye sonra otomatik devreye girme: Alarm sistemi kumanda ile devre dýþý 

býrakýldýktan sonra, dedektörler 60 saniye içinde hiçbir hareket algýlamazsa, alarm 
otomatik olarak tekrar devreye girer. (Bu özellik, cihazýn fabrika çýkýþýnda aktif 
deðildir)

 30 dakika sonra otomatik devreye girme: Dedektörler, 30 dakika boyunca hiç bir 
hareket algýlamazsa, sistem otomatik olarak devreye girer. (Bu özellik, cihazýn fabrika 
çýkýþýnda aktif deðildir)

e. Sabotaj alarmý
Cihazýn  kapaðýnýn açýlmasý durumunda, sistem sabotaj alarmý verir. (Bunun için 
alarmýn kurulu olmasý gerekmez.))

5. ALARM SÝSTEMÝ AYARLARI

a. Ýlave Uzaktan Kumanda Öðretme

 Alarm merkezinin dýþ kapaðýný, alt kýsmýndaki vidayý sökerek açýnýz.
 Sistem sabotaj alarmý vermeye baþlayacaktýr. Sabotaj butonuna basýnýz ve basýlý 

tutunuz. Kumanda ile alarmý susturunuz (sabotaj butonunu býrakmayýnýz).
 Merkez kartýn sað üst köþesindeki kýrmýzý butona 2 saniye basýlý tutup býrakýnýz.
 Öðretilecek kumandanýn 1 nolu butonuna 2 saniye süreyle basýnýz (uzun bir uyarý 

sesi duyulur). 1 nolu butonuna tekrar basýnýz (3 defa uyarý tonu duyulur).
 Cihazýn kapaðýný kapatýnýz ve vidayý takýnýz (Bu iþlem esnasýnda sabotaj alarmý 

çalabilir. Bu durumda uzaktan kumanda ile alarmý susturun).

b. Ýlave RF (kablosuz) Dedektör Öðretme

 Alarm merkezinin dýþ kapaðýný, alt kýsmýndaki vidayý sökerek açýnýz.
 Sistem sabotaj alarmý vermeye baþlayacaktýr. Sabotaj butonuna basýnýz ve basýlý 

tutunuz. Kumanda ile alarmý susturunuz (sabotaj butonunu býrakmayýnýz).
 Kumandanýn 1 nolu butonuna basarak alarmý devreye alýnýz.(10 saniye bekleyiniz)
 Merkez kartýn sað üst köþesindeki kýrmýzý butona 2 saniye basýlý tutup býrakýnýz.
Öðretilecek dedektöre göre aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

      Hareket (PIR) Dedektörü: Sabotaj butonuna basýnýz.
      Manyetik Kontaktör: Mýknatýsý dedektöre yaklaþtýrýp uzaklaþtýrýnýz.
      Darbe Dedektörü: Sensörü, sinyal gönderecek kadar sarsýnýz.
      Duman Dedektörü: Dedektörün test butonuna basýnýz.
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 Sistem alarm vermeye baþladýðýnda ilgili dedektör sisteme öðretilmiþ demektir. 
Kumandanýn 1 nolu butonuna basarak alarmý devre dýþý býrakýnýz.

 Cihazýn kapaðýný kapatýnýz ve vidayý takýnýz (Bu iþlem esnasýnda sabotaj alarmý 
çalabilir. Bu durumda uzaktan kumanda ile alarmý susturun).

c. 60 Saniye Sonra Otomatik Devreye Girme Özelliðini Aktifleþtirme

 Alarmý, 1 nolu butona basarak devreye alýnýz.
 10 sn içinde 2 nolu butona basýnýz. Hemen ardýndan 1 ve 2 nolu butonlara birlik-te 3 

sn kadar basýnýz (Buzzer sesi duyulacaktýr). Eðer cihazdan 1 defa uyarý tonu 
geliyorsa özellik devre dýþý, 2 defa uyarý tonu duyuluyorsa özellik devrede demektir.

 1 nolu butona basarak bu iki seçenek arasýnda seçim yapýlabilirsiniz.
 2 no'lu butona, bir saniye arayla, 2 defa basarak programdan çýkýnýz.

NOT: 60 saniye sonra otomatik devreye girme özelliði aktif ise, alarm devre dýþý 
kaldýðýnda ON/OFF ledi hýzlý hýzlý yanýp sönecektir.

d. 30 Dakika Sonra Otomatik Devreye Girme Özelliðini Aktifleþtirme

 Alarmý, 1 nolu butona basarak devreye alýnýz.
 10 sn içinde 2 no'lu butona basýnýz. 

Hemen ardýndan 1 ve 2 no'lu butonlara birlikte 3 sn kadar basýnýz (Buzzer sesi 
duyulacaktýr).

 2 nolu butona basýnýz (merkez üzerindeki POWER ledi uzun süre yanar). Eðer 
POWER ledi 1 defa yanýp sönüyorsa özellik devre dýþý, 2 defa yanýp sönüyorsa özellik 
devrede demektir.

 1 nolu butona basarak bu iki durum arasýnda seçim yapabilirsiniz.
 Seçiminizi yaptýktan sonra 2 no'lu butona basarak programdan çýkýnýz.

NOT: 30 dakika sonra otomatik devreye girme özelliði aktif ise, alarm devre dýþý 
kaldýðýnda her 8 sn'de iki kez ON/OFF ledi yanýp söner.

e. Özel Kurulum için Alanlarýn Programlanmasý

 Alarmý 1 no'lu buton ile devreye alýnýz.
 10 sn içinde 2 no'lu butona basýnýz. Hemen ardýndan tekrar 2 no'lu butona 3 sn. 

kadar basýnýz (”POWER” ledi 1 defa yanýp söner).
 2 no’lu butona tekrar basýnýz (”POWER” ledi, 2 defa yanýp söner).
 2 no’lu butona tekrar basýnýz (”POWER” ledi, 1 defa uzun olarak yanýp söner).
 “POWER” ledinin yanýp sönme sayýsý, öðretme sýrasýna göre, RF dedektörleri temsil 

eder. ON/OFF ledi’nin durumu ise ilgili dedektörün özel kurulumda devrede olup 
olmadýðýný gösterir (led yanýyor ise ilgili dedektör devrede, yanmýyorsa devre dýþýdýr). 
1 no'lu butona basýlarak alan devreye alýnýr ya da devre dýþý býrakýlýr. 2 no'lu butona 
basýlarak bir sonraki dedektöre geçilir. Alanlar bitince programdan çýkýlýr. 

6

HS 103



f. Fabrika Ayarlarýna Dönme ve Kumandalarý Silme

Merkez kartýn sað üst köþesindeki kýrmýzý butona  POWER ledi sönene kadar
yaklaþýk 10 saniye basarak bekleyin.

6. UYARILAR
 Cihazý kullanmaya baþlamadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz.

 Cihazýn fiþi prize ilk takýldýðýnda yaklaþýk bir dakika boyunca POWER ledi yanýp 
söner. Ardýndan sürekli yanýk kalýr. Eðer bir dakikalýk süre geçmesine raðmen 
POWER ledi hâlâ yanýp sönüyorsa; cihaza þebeke elektriði ulaþmýyor ve sistem dahilî 
aküden çalýþýyor demektir. Böyle bir durumda elektrik baðlantýsýný kontrol ediniz.

 Sistemin tüm parçalarýný (özellikle uzaktan kumandalarý) sudan koruyunuz. 
Sistemin temizliðinde kuru bir bez kullanýlmalýdýr. Aksi durumlarda oluþabilecek 
arýzalar cihazý garanti kapsamý dýþýna çýkartýr.

Cihazda þebeke gerilimi (220 V) olduðundan, merkez kutunun açýlmasý gerektiði 
durumlarda çok dikkatli olunmalýdýr.

Cihazýn kumandalarýndan birini kaybettiðinizde derhal yetkili bir servisle irtibata 
geçerek cihazýn kumanda hafýzasýnýn silinmesini ve mevcut kumandalarýn yeniden 
tanýtýlmasýný saðlayýn. Kaybedilen kumandanýn kötü niyetli kimselerin eline 
geçmesine karþý en etkin yöntem budur.

7. ALARM SÝSTEMÝNÝZLE
KULLANABÝLECEÐÝNÝZ AKSESUARLAR

Kablosuz Hareket Dedektörü (Pasif Ýnfrared - PIR): Takýlý bulunduðu alandaki canlý 
hareketini algýlayarak durumu merkez üniteye bildiren dedektördür. Montaj için 
herhangi bir kablo baðlantýsý gerekmez. Pil tasarruf modu sayesinde uzun bir pil 
ömrüne sahiptir.

Kablosuz Manyetik Kontaktör (Magnetic Switch): Kapý, pencere, çekmece v.b. 
açýlmasýný algýlayarak durumu merkez üniteye bildiren dedektördür. Montaj için 
herhangi bir kablo baðlantýsý gerekmez. 

Kablosuz Darbe Dedektörü: Yerleþtirildiði yere (kapý, cam v.b.) gelen darbeleri 
algýlayarak durumu merkez üniteye bildiren dedektördür. Darbenin hassasiyetinin 
istenilen þekilde ayarlanmasýna olanak saðlayan 4 kademeli hassasiyet ayarý 
mevcuttur . Montaj için herhangi bir kablo baðlantýsý gerekmez.

Kablosuz Duman Dedektörü: Üzerine duman geldiðinde durumu merkez üniteye 
bildiren dedektörlerdir. Montaj için herhangi bir kablo baðlantýsý gerekmez.
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TEKNİK SERVİS

Adres: Cebeci Mah. S Cad. No:47 
Sultangazi / İstanbul

Telefon: 0212 619 11 11
   0216 572 55 10

E-Mail: info@desialarmi.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

