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Ekrana gelen 9. Menü “ ” menüsüdür. Bu menüye
fabrika çýkýþý 1234 olan kullaným ve programlama þifresi 
deðiþtirilmek istenildiðinde girilir. Ekrana “ ” yazýsý
gelince belirliyeceðiniz 4 haneli yeni þifreyi tuþlayýnýz. 4 hane 
girildikten sonra cihaz otomatik olarak girilen þifreyi deðiþtirecektir.
4 hane girilmeden evvel herhangi bir hanede C- tuþuna basarak o ana
kadar girilmiþ þifreyi silebilirsiniz.
Ekrana gelen 10. Menü “ ” menüsüdür. Bu menüye
þayet cihaz devre dýþý býrakýlmak isteniyorsa girilir. Kullanýcý
bazý durumlarda cihazýn arama yapmamasýný isteyebilir. Bu durumda
bu menüye girilip 0 ve 1 tuþlarý ile cihaz iptal veya hazýr duruma
getirilebilir. Bu durumu cihaz ekraný üzerinden her an görebilirsiniz.
Cihaz iptal konumunda ise kesinlikle alarm anýnda devreye girmez.

Cihazýn þifre unutmalarýna karþý dinamik resetleme þifresi 
bulunmaktadýr. Resetleme þifresini devreye almak için önce satýcý
firmanýn þifre alma bölümü aranýr. Daha sonra * tuþuna 5 sn. 
boyunca sürekli basýlýr. Ekrana 8 haneli bir þifre açýlacaktýr. 
“Kod: XXXXXXXX”  bu þifre 40 sn. boyunca ekranda kalýr. Þifre 
firmanýn þifre yetkilisine bildirilir. Yetkiliden gelecek karþý þifre 
tuþlandýðýnda cihaz kullanýcý þifresini 1234 olarak deðiþtirecektir.

Ayrýca cihaz gelen her alarm adetini hafýzasýna alarak sesli ve yazýlý 
olarak ekranda gösterir. Bu durumu iptal etmek için kullanýcý þifresi
tuþlandýðýnda cihaz otomatik olarak alarm hafýzasýný siler.  

Þifre Deðiþ

Yeni Þifre:

Devreye Al

Yetkili Satýcý



Ekrana gelen 3. Menü “ ” menüsüdür. Bu menüye
girildiðinde kayýtlý telefon numarasý yoksa “ ” 
mesajý ekrana gelir. Kayýtlý numara varsa daha evvel kaydettiðimiz 
harici telefon numaralarýnýn 1.sýrasýndaki telefon numarasý ekrana 
gelir. A-veya B-tuþuna her basýþta bir sonraki telefon numarasý ekrana 
gelecektir. Ekrana gelen telefon numarasý üzerinde C-onay tuþuna
basýlýrsa ekrana “ ” yazýsý
çýkacaktýr. Bu durumda A-tuþuna basarak ekrandaki numarayý
hafýzadan silebilirsiniz. 
Ekrana gelen 4. Menü “ ” menüsüdür. Bu menüye
gerekmedikçe girmeyiniz, çünkü cihazýn içinde þimdiye kadar yapýlmýþ
tüm iþlemler silinip fabrika çýkýþ ayarlarýna dönülecektir. Bu menüye
girildiðinde ekrana “ ”  yazýsý
çýkacaktýr. Bu durumda A-tuþuna basýlarak fabrika ayarlarýna dönülür.
Fabrika ayarlarý aþaðýdaki þekildedir;
Dahili ve Harici tüm kayýtlar silinir,  arama adeti 2 kez, arama tipi 
DTMF, mesaj ilet 2 kez, ses kayýtý silinir, kullanýcý þifresi 1234 olur
ve cihaz devrede olur.
Ekrana gelen 5. Menü “ ” menüsüdür. Bu menü cihazýn
alarm anýnda telefon numaralarýný kaç kez arayacaðýný belirler. 
Menüye girildiðinde önceki kayýtlý adet ekrana gelir. 9 keze kadar
deðiþtirilebilir. 
Ekrana gelen 6. Menü “ ” menüsüdür. Bu menü cihazýn
telefon numaralarýnýn hangi tipte arayacaðýný belirler. Teknik bir
iþlemdir. Bazý  eski santrallarda cihaz numara çevirmiyor olabilir.
Bu durumda cihaz “ ” moduna alýnýr. 
Ekrana gelen 7. Menü “ ” menüsüdür. Bu menü cihazýn
içine kaydedilmiþ mesajýn alarm anýnda aranan telefon numarasýna
kaç kez tekrarlanacaðýný belirler. Menüye girildiðinde önceki kayýtlý 
adet ekrana gelir. 9 keze kadar deðiþtirilebilir.
Ekrana gelen 8. Menü “ ” menüsüdür. Bu menüye
girildiðinde ekran silinir ve sistem hazýr olunca ekranda “ ”  
yazýsý çýkar bu yazý çýktýðýndan itibaren cihazýn yanýnda bulunan
mikrofona 15-20 cm. mesafeden normal bir sesle 40 sn. boyunca
mesajýnýzý kayýt edebilirsiniz. Þayet mesajýnýz 40 sn. den kýsa ise
mesaj bitiminde C- Son tuþuna basarak kayýtý bitiriniz. Cihaz 40 sn.
sonra otomatik olarak mesaj kaydýný bitirecektir.

Numara Sil
KAYITLI NO YOK

EMÝNMÝSÝNÝZ A-EVET B-HAYIR  

Fabrikaya Dön

EMÝNMÝSÝNÝZ A-EVET B-HAYIR  

Arama Adeti

Arama Tipi

PULSE
Mesaj Ýlet

Ses Kaydet
Konuþ

(KAHVE)      PTT veya DAHÝLÝ hat GÝRÝÞÝ  (Tip)
(MOR)           PTT veya DAHÝLÝ hat GÝRÝÞÝ  (Ring)
(BEYAZ)       PTT veya DAHÝLÝ hat ÇIKIÞI  (Tip)
(SARI)           PTT veya DAHÝLÝ hat ÇIKIÞI  (Ring)
(GRÝ)             Pozitif  (+) Tetik Giriþi
(MAVÝ)          Negatif (-)  Tetik Giriþi
(SÝYAH)        (-) GND
(KIRMIZI)   (+) 12 Vdc. Kablo BaðlantýlarýKablo Baðlantýlarý

Kablo baðlantýlarý yapýldýktan sonra + ve - besleme kablolarýna 12 
Vdc. verilerek cihaz çalýþýr hale getirilir.
Fabrika çýkýþ þifresi 1234 tuþlandýktan sonra programlamanýn 
yapýlacaðý ana menünün içine girilir. Burada A-tuþu ile ileri B- tuþu 
ile geri gidilerek menü seçenekleri görülür. C- tuþu ile görünen 
menünün içine girilerek iþlem yapýlur. D- tuþu ile ana menüden hiç 
bir iþlem yapýlmadan çýkýlýr. Þayet menülerde iþlem yapýlmaz ise
40 sn. sonra cihaz otomatik olarak ana menüden çýkar.
Þimdi bu menüleri tanýyalým;
Ekrana gelen 1. Menü “ ” menüsüdür. Bu menü 
cihaza dahili telefon santralinin hattý baðlandý ise kullanýlmalýdýr.
Baðlanan hat hangi numara ile harici hatta çýkýyorsa örneðin 9 la
9 girilerek C-tuþu ile onaylanýr. En fazla 4 hane numara girilebilir.
Fabrika çýkýþýndan dahili numara girilmemiþtir. Daha sonra þayet 
cihaz tekrar PTT hattýna baðlanýrsa B- iptal tuþu ile dahili numara 
çevirme iþlemi iptal edilebilir.
Ekrana gelen 2. Menü “  ” menüsüdür. Bu menüden
cihazýn çevireceði ve kaydedilen mesajýn iletileceði telefon 
numaralarý girilir. Cihaz alarm anýnda 1.sýradaki telefon numarasýndan
baþlamak üzere arama yaptýðý göz önüne alýnarak öncelikli aramasý
gereken numaralardan kayýta baþlanmasý önemle tavsiye edilir, çünkü
kayýt yapýldýktan sýnra bu sýralama deðiþemez. Ancak tüm kayýtlar
silindikten sonra yeni sýralama ile deðiþtirilebilir. Her numara 
girildikten sonra C- tuþu ile onaylanmalýdýr. Örnek olarak;
02123208560 giriniz onaylamadan önce girilen numaranýn doðru
olduðundan emin olun, þayet yanlýþ ise A-veya B- tuþu ile girilen 
numara silinebilir daha sonra C-tuþu ile kaydý gerçekleþtirebilirsiniz
Her telefona en fazla 14 hane girilebilir,  numaranýn uzunluðuna göre 
7 ile 14 ayrý telefon numarasý kaydedebilirsiniz. Hafýza dolduðunda 
ekrana  “ ” ikazý gelir. Bu durumda ancak eski bir telefon 
numarasýný sildikten sonra yeni bir telefon numarasý girebilirsiniz.  

Dahili Kaydet

Harici Kaydet

Hafýza Doldu  



Ekrana gelen 3. Menü “ ” menüsüdür. Bu menüye
girildiðinde kayýtlý telefon numarasý yoksa “ ” 
mesajý ekrana gelir. Kayýtlý numara varsa daha evvel kaydettiðimiz 
harici telefon numaralarýnýn 1.sýrasýndaki telefon numarasý ekrana 
gelir. A-veya B-tuþuna her basýþta bir sonraki telefon numarasý ekrana 
gelecektir. Ekrana gelen telefon numarasý üzerinde C-onay tuþuna
basýlýrsa ekrana “ ” yazýsý
çýkacaktýr. Bu durumda A-tuþuna basarak ekrandaki numarayý
hafýzadan silebilirsiniz. 
Ekrana gelen 4. Menü “ ” menüsüdür. Bu menüye
gerekmedikçe girmeyiniz, çünkü cihazýn içinde þimdiye kadar yapýlmýþ
tüm iþlemler silinip fabrika çýkýþ ayarlarýna dönülecektir. Bu menüye
girildiðinde ekrana “ ”  yazýsý
çýkacaktýr. Bu durumda A-tuþuna basýlarak fabrika ayarlarýna dönülür.
Fabrika ayarlarý aþaðýdaki þekildedir;
Dahili ve Harici tüm kayýtlar silinir,  arama adeti 2 kez, arama tipi 
DTMF, mesaj ilet 2 kez, ses kayýtý silinir, kullanýcý þifresi 1234 olur
ve cihaz devrede olur.
Ekrana gelen 5. Menü “ ” menüsüdür. Bu menü cihazýn
alarm anýnda telefon numaralarýný kaç kez arayacaðýný belirler. 
Menüye girildiðinde önceki kayýtlý adet ekrana gelir. 9 keze kadar
deðiþtirilebilir. 
Ekrana gelen 6. Menü “ ” menüsüdür. Bu menü cihazýn
telefon numaralarýnýn hangi tipte arayacaðýný belirler. Teknik bir
iþlemdir. Bazý  eski santrallarda cihaz numara çevirmiyor olabilir.
Bu durumda cihaz “ ” moduna alýnýr. 
Ekrana gelen 7. Menü “ ” menüsüdür. Bu menü cihazýn
içine kaydedilmiþ mesajýn alarm anýnda aranan telefon numarasýna
kaç kez tekrarlanacaðýný belirler. Menüye girildiðinde önceki kayýtlý 
adet ekrana gelir. 9 keze kadar deðiþtirilebilir.
Ekrana gelen 8. Menü “ ” menüsüdür. Bu menüye
girildiðinde ekran silinir ve sistem hazýr olunca ekranda “ ”  
yazýsý çýkar bu yazý çýktýðýndan itibaren cihazýn yanýnda bulunan
mikrofona 15-20 cm. mesafeden normal bir sesle 40 sn. boyunca
mesajýnýzý kayýt edebilirsiniz. Þayet mesajýnýz 40 sn. den kýsa ise
mesaj bitiminde C- Son tuþuna basarak kayýtý bitiriniz. Cihaz 40 sn.
sonra otomatik olarak mesaj kaydýný bitirecektir.
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Arama Adeti

Arama Tipi
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Mesaj Ýlet

Ses Kaydet
Konuþ

(KAHVE)      PTT veya DAHÝLÝ hat GÝRÝÞÝ  (Tip)
(MOR)           PTT veya DAHÝLÝ hat GÝRÝÞÝ  (Ring)
(BEYAZ)       PTT veya DAHÝLÝ hat ÇIKIÞI  (Tip)
(SARI)           PTT veya DAHÝLÝ hat ÇIKIÞI  (Ring)
(GRÝ)             Pozitif  (+) Tetik Giriþi
(MAVÝ)          Negatif (-)  Tetik Giriþi
(SÝYAH)        (-) GND
(KIRMIZI)   (+) 12 Vdc. Kablo BaðlantýlarýKablo Baðlantýlarý

Kablo baðlantýlarý yapýldýktan sonra + ve - besleme kablolarýna 12 
Vdc. verilerek cihaz çalýþýr hale getirilir.
Fabrika çýkýþ þifresi 1234 tuþlandýktan sonra programlamanýn 
yapýlacaðý ana menünün içine girilir. Burada A-tuþu ile ileri B- tuþu 
ile geri gidilerek menü seçenekleri görülür. C- tuþu ile görünen 
menünün içine girilerek iþlem yapýlur. D- tuþu ile ana menüden hiç 
bir iþlem yapýlmadan çýkýlýr. Þayet menülerde iþlem yapýlmaz ise
40 sn. sonra cihaz otomatik olarak ana menüden çýkar.
Þimdi bu menüleri tanýyalým;
Ekrana gelen 1. Menü “ ” menüsüdür. Bu menü 
cihaza dahili telefon santralinin hattý baðlandý ise kullanýlmalýdýr.
Baðlanan hat hangi numara ile harici hatta çýkýyorsa örneðin 9 la
9 girilerek C-tuþu ile onaylanýr. En fazla 4 hane numara girilebilir.
Fabrika çýkýþýndan dahili numara girilmemiþtir. Daha sonra þayet 
cihaz tekrar PTT hattýna baðlanýrsa B- iptal tuþu ile dahili numara 
çevirme iþlemi iptal edilebilir.
Ekrana gelen 2. Menü “  ” menüsüdür. Bu menüden
cihazýn çevireceði ve kaydedilen mesajýn iletileceði telefon 
numaralarý girilir. Cihaz alarm anýnda 1.sýradaki telefon numarasýndan
baþlamak üzere arama yaptýðý göz önüne alýnarak öncelikli aramasý
gereken numaralardan kayýta baþlanmasý önemle tavsiye edilir, çünkü
kayýt yapýldýktan sýnra bu sýralama deðiþemez. Ancak tüm kayýtlar
silindikten sonra yeni sýralama ile deðiþtirilebilir. Her numara 
girildikten sonra C- tuþu ile onaylanmalýdýr. Örnek olarak;
02123208560 giriniz onaylamadan önce girilen numaranýn doðru
olduðundan emin olun, þayet yanlýþ ise A-veya B- tuþu ile girilen 
numara silinebilir daha sonra C-tuþu ile kaydý gerçekleþtirebilirsiniz
Her telefona en fazla 14 hane girilebilir,  numaranýn uzunluðuna göre 
7 ile 14 ayrý telefon numarasý kaydedebilirsiniz. Hafýza dolduðunda 
ekrana  “ ” ikazý gelir. Bu durumda ancak eski bir telefon 
numarasýný sildikten sonra yeni bir telefon numarasý girebilirsiniz.  
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