TELETEK Kullanma Klavuzu
å Şifre Paneli ve Kullanımı (TELETEK)
Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel
olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım tuşları, durum ışıkları ve bölge ışıkları olmak
üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır. Temel sistem fonksiyonlarının kullanımında farklılık göstermeyen tuş takımlarının genel görünümleri ve gösterge ışıklarının açıklamaları şu şekildedir:

å LED Şifre Paneli Görünümü
Sisteminizin sorunsuz çalıştığından emin olmak için haftada en az bir defa test ediniz. Test
prosedürü için “Sistem Test” bölümüne bakınız.

å LCD Şifre Paneli Görünümü

å Şifre Paneli ve Kullanımı ( TELETEK)
Tuş

(

(

İşlev

Açıklama

Teyit
(ENTER)

Girilen verileri teyit etme işlemi.
LED 8 ve LED 16A Klavyeler için: Bu tuş aynı zamanda
olay hafızasını, sistem arızalarını ve baypaslanan zonları
gözden geçirmek için de kullanılır. Gözden geçirme
sırasında ilgili sistem ledi flaş yapar.

İptal
(CANCEL)

Girilen verileri iptal etme işlemi; programlama modundan
çıkış.
“Tam Kurma” modunu kurmak için hızlı tuş.

*)

Alarm Kurma
(FULL ARM)

*)

Alarm Çözme
(DISARM)

Sistemi çözme. Tuşun metin giriş modunda özel işlevi
vardır – mevcut karakteri siler ve imleçi bir konum sola
taşır (tıpkı standart klavyelerde Backspace tuşu gibi).

STAY ARM

“Gecikmeli” modu kurmak için kullanılan hızlı tuştur.
Tuşun metin giriş modunda özel işlevi vardır – küçük/
büyük harflere geçişi sağlar.

SLEEP ARM

“Gece Koruma” modunu kurmak için kullanılan hızlı
tuştur.

Programlama
(PRG)

Ana Kullanıcı ve Kullanıcı programlama menüsüne giriş.

Baypas**
(BYPASS)

Zon baypaslama. Tuş, sistemde baypaslı zonların
varlığında sürekli yanar. Gözden geçirme sırasında flaş
yapar.

Arıza**
(TROUBLE)

Sistem arızalarının gözden geçirilmesi. Tuş, sistem
arızalarının varlığında sürekli yanar. Gözden geçirme
sırasında flaş yapar.

GRUP А

LED 16A: Alarm Kurma/ Alarm Çözme GRUP A

GRUP В

LED 16A: Alarm Kurma/ Alarm Çözme GRUP B

GRUP С

LED 16A: Alarm Kurma/ Alarm Çözme GRUP C

Hafıza**
(MEMORY)

Olay hafızasını gözden geçirme. Olay varlığında sürekli
yanar. Gözden geçirme sırasında flaş yapar. Tuşun metin
giriş modunda özel işlevi vardır – özel karakterlerin girişini
sağlar.

Oklar

Programlama modunda imleçin sağa ve sola taşınması.

Rakam
Tuşları

Kod, parametre değerleri v. b. girişi için.

0-9

2

å Kullanıcı Menüsü ( TELETEK)
KULLANICI PROGRAMLAMA MENÜSÜNE GİRİŞ

Yönetici kodu/
Kullanıcı

Menü
1
2
3
4
01
02
03
04

Programlama
modu

Açıklama

Menü numarası:
1 - Kullanıcı rakamı/
2 - Yönetici rakamı

Alt Menü

Kendi kodunu değiştirme
Olay hafızasını gözden geçirme
Daha fazla bilgi için “2” tuşunu kullanınız;
Saat ve tarih ekranına tekrar dönmek için “1” tuşunu kullanınız.

Ayarlar
"0" Tuşlayıp 2–3 Saniye Basılı Tutun, kod
silinmiştir; Yeni erişim kodu giriniz ve teyit
ediniz.
Olay + Ortaya Çıkma
Olay kodu;
Saat ve Tarihi
Kapalı – Zil kapalı
Açık – Zil açık

“Zil” Fonksiyonu
Zon Baypaslama

Zon numarası
giriniz

KAPALI

Baypazsız – Zon baypaslı değil
Baypaslı – Zon baypaslı
"0" Tuşlayıp 2–3 Saniye Basılı Tutun, kod
silinmiştir; Yeni erişim kodu giriniz ve teyit ediniz.

Kullanıcı kodu değiştirme
Olay hafızasını gözden geçirme
Daha fazla bilgi için “2” tuşunu kullanınız;
Saat ve tarih ekranına tekrar dönmek için “1” tuşunu kullanınız.

Olay kodu;

Olay + Ortaya Çıkma
Saat ve Tarihi

Kapalı – Zil kapalı
Açık – Zil açık

“Zil” Fonksiyonu
Zon Baypaslama

Teyit

Alt menü/
Ayarlar

Zon numarası
giriniz
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Baypazsız – Zon baypaslı değil
Baypaslı – Zon baypaslı

å Alarm Sistemi Kurma (TELETEK)
å Genel Kurma
Sistem, sadece (Yeşil) yandığı zaman kurulabilir. yeşil ışığının yanması, sistemin kurulmaya
hazır olduğunu, sistem bünyesindeki bölgelerin aktif olmadığını belirtir.
Sisteme doğru şifre girildikten sonra, kilit kapalı tuşuna basılır sistem tarafından,
kullanıcıya tanınan çıkış süresi başlar. Çıkış süresi bitene kadar, belirtilen kapıdan çıkış
yapılmalıdır. Böylece, sistem kurulmuş olur ve yeşil ışık sönerek (kırmızı) yanar. Çıkış
süresi isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.
Yanlış şifre girilir ise X tuşuna basarak şifre panelinden giriş işlemine en baştan başlanabilir.

å Tam Kurma
Evde kimsenin olmadığı durumlardaki (Genel) kurma tipidir. Tüm bölgelerin
kurulmasını sağlar. “ Dışarıda” modunda kurmak için giriş şifresi girilir ve kilit kapalı
tuşuna basılır
Giriş şifresi yanlış girilirse, X tuşuna basılıp işlem tekrarlanır. Çıkış süresi bitince sistem
tümüyle kurulmuş olur.

å Alarm Sistemi Kurma (TELETEK)
å İçeride (Stay) Kurma
Önceden belirtilmiş tüm çevre bölgelerinin kurulmasını, ancak içerideki bölgelerin (stay/away
tanımlanmış bölgelerin) kurulmamasını sağlar. İçeride kişiler varken içeri giriş alanlarının korunması durumundaki kurma tipidir.
Şifre girilir ve ardından ev içinde insan logosu olan tuşa basılır .

“Stay” durumunda, aktif olan ve pasif olan bölgeler programlanmış olmalıdır. Stay konumunda
kurulum yapılır ise “Stay” programlanmış bölgeler otomatik devre dışı moduna geçer.
Mekan içinde bulunduğunuz sürelerde alarm sisteminizi kurmak istiyorsanız, bu isteğinizi mutlaka teknik servise bildiriniz.

å Hızlı Kurma
Sistemi kurmasını istediğiniz kişiye kullanıcı şifrenizi vermek istemiyor ya da alarm
sisteminizi hızlı kurmak istiyorsanız kilit kapalı tuşuna basılı tutursanız kurulum başlar

å Alarm Sistemi Kapama (TELETEK)
Sistem, şifre panelleri yardımıyla kapatılabilir. Sistem kuruluyken şifre paneline geçerli şifre lerden biri girildiğinde sistem kapatılmış olur.
Şifre paneline ulaşmak için, giriş süresi veren kapıdan giriş yapılmalıdır. Giriş süresi veren
bölgeden giriş yapıldığında, daha önceden ayarlanan süre içinde doğru şifrelerden birinin
sis-teme girilmesi gerekir, aksi takdirde alarm çalar.

å Sirenleri Susturmak
Sisteme bağlı sirenleri susturmak için geçerli şifrelerden biri girilmelidir. ve kilit açık tuşuna
basılmalıdır .

å Uzaktan Kumanda (TELETEK)

Alarm sistemini, şifre paneli kullanmadan kurma ve kapamada kullanılır. Üzerindeki butonların çalışması için 2 sn.
süreyle basılı tutulmalıdır.

Alarm kurma
Alarm açma
Programlanabilir Buton 1
Programlanabilir Buton 2

å Bölge Devre Dışı Bırakma ( TELETEK)
Bölge devre dışı bırakma özelliği, sistem kurulduğunda belli bölgelerdeki dedektörlerin devre
dışı bırakılması için kullanılır. Devre dışı bırakılan bölgeden gelen alarmlar, sistem tarafından
dikkate alınmaz.

Kullanıcı Tarafından Zon Baypaslama
Her kullanıcı sadece koduna bağlı olan ve kullanmasına yetki verilen gruplar
baypaslayabilir (korumayı kurma ve/veya çözme). Zon baypaslama, kullanıcı kodu
girdikten sonra adres 4’ten veya BYPASS tuşuna basılarak yapılır:

veya
Kod

Adres

Zon
Numaraları

Kod

Zon
Numaraları

å Sistemde Arızaları (Hataları) Görme
Şifre panelindeki TROUBLE ışığın yanması, sistemde bir problem/arıza oldu ğunu belir tir. Problem/arıza giderilene dek şifre panelindeki TROUBLE ışığı yanık
kalır.Arızayı görmek için
tuşuna basılır.
Bu tuşlara basıldıktan sonra yanan LED numarası arızanın nedenini belirtir.
(1) numaralı LED yanık ise : T eknik servise haber verilmelidir
. (Elektrik sorunu olduğunu
bildirir.
(2) numaralı LED yanık ise : Akü Sorunu yaşanırsa Bu hata durumunda TROUBLE ışığı
veya s istem yanar ancak uyarı sesi gelir.
(3) numaralı LED yanık ise : Kart üzerinde yanık sigorta olduğunu iletir .
(4) numaralı LED yanık ise : Y oğun telefon trafiğinden dolayı Alarm Merkezi ile bağlantı kurulamıyor demektir. Hatlardaki yoğunluğun azalmasının ardından arıza durumu dü zelecektir.
(5) numaralı LED yanık ise : Sistemde açık tamper hatası olduğunu iletir.
(6) numaralı LED yanık ise : Sistemde veri akışı arızası olduğunu iletir .
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å Sistem Arızalarını Görme (TELETEK)
(7) numaralı LED yanık ise : Yangın veri akışı arızası olduğunu gösterir.
(8) numaralı LED yanık i se : Sistemin siren arızası olduğunu gösterir.
(9) numaralı LED yanık ise : Sistemin tarih ve saat hatası oldugunu
belirtir
ÖNEMLİ NOT : Sisteminizde, bilginiz dışında oluşan her türlü hata veya arıza durumunda
Alarm Merkezi’ni arayınız.

å Alarm Hafızası (TELETEK)
Alarm sistemi, oluşan tüm alarm durumlarını hafızasında tutama özelliğine sahiptir. Alarm sistemi, hafızada kayıtlı olan alarm bölgelerini, kurma işlemi yapılana kadar saklı tutar.
Tuş takımında
eder.

ışığının yanması durumu sistemde bir alarm sinyalinin olduğunu işaret

Alarm sinyallerinin kaynağı olan bölge numaralarını görmek için

tuşlarına basınız.

Bu tuşlara basıldıktan sonra alarm gelen bölgelere karşılık gelen numaraların ışıkları
yanacaktır. Ardından X tuşuna basılır. X tuşu READY / HAZIR durumuna dönmek için
kullanılır.
Alarm hafızası sistemin her kuruluşunda sıfırlanır. Böylece alarm hafızasına bakıldığında sadece
son kurulmadan sonra meydana gelen yeni alarm görülür.

å Kapı Zili Fonksiyonu (Door Chime) (TELETEK)
Alarm kapalıyken belli bir pencere ya da kapı açıldığında, kapı zili niyetine bir uyarı sesinin
şifre panelinden çıkması için kullanılan fonksiyondur. İstenilen kapı ya da pencere bu tipte kullanım için programlanabilir.
Kapı zili fonksiyonunu dilediğiniz kapı ya da pencerede kullanabilmek için teknik servise
istekleriniz doğrultusunda bilgi veriniz .

å Giriş Şifreleri (Access Codes) (TELETEK)
Sistemi kurmak, sistemi kapatmak ve sirenleri susturmak için giriş şifreleri (Access Codes)
kullanılır. Doğru şifrelerden biri girildiğinde kesik kesik bip sesi, yanlış şifre girildiğinde ise
uzun bir bip sesi duyulur. Sistemde kullanılabilir. Sadece master şifre kullanılarak kurma kapama haricindeki sistem ayarlarına müdahale edilebilir. Master şifreniz, teknik servisiniz
tarafından sistem kurulumunda size verilecektir. Standart fabrika ayarı master şifreniz
0000’tür. Tüm kullanıcı şifrelerini oluşturma yetkisi sadece master şifrededir. Şifreler standart
olarak 4 hanelidir. İhtiyaç duyulması halinde teknik servis tarafından 6 haneye çıkartılabilir.

å Master - Ana Şifrenin Değiştirilmesi
Şifreler, tuş takımı kullanılarak değiştirilir. Ana şifre, sistemdeki 01 kod numaralı şifredir. Ana
şifre silinemez. Sistem yeni kurulduğunda geçerli olan ana şifre 0000 olur .
0000 (
) ayarlar tuşu 01 (kullanıcı numarası) 1 sonra 0'a basılı tut rakamlar yanıp
sönecek 4 haneli yeni şifre
ÖNEMLİ NOT : Güvenliğiniz açısından mutlaka master şifrenizi değiştiriniz. Master şifreyi,
yetkili kullanıcılar haricinde, giriş çıkış amaçlı kullanılmak üzere kesinlikle alarm sistemi kullanıcılarına vermeyiniz.

å Mevcut Giriş Çıkış Şifresinin Silinmesi
Sistemde varolan bir şifrenin silinmesi için:
0000 (

) ayarlar tuşu 01 (silinecek kullanıcı numarası) 1 sonra 0'a basılı tut

