
 AST-2008E  KULLANIM KILAVUZU
 8 Bölgeli
 6 grup telefon aramalı, 10 saniye ses kayıtlı
 Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu 
 Telefon hattı kesildiğinde alarm çalma fonksiyonu
 Ademco contact ID protokol (Alarm çağrı merkezi) uyumlu
 Şarjlı 9v Adaptör

CİHAZA GENEL BİR BAKIŞ
Alarmı durdurmak için önce F4'e sonra 0 tuşuna basınız. Yada uzaktan 
kumandanın üzerindeki AÇIK KİLİDİ tuşuna basınız.

Alarmı aktif yapmak için F4'e sonra 9 tuşuna basınız.  Yada uzaktan 
kumandanın üzerindeki KAPALI KİLİT tuşuna basınız.

Acil durumlarda siren çaldırmak için # tuşuna basınız. Yada  kumandadan 
sessiz alarm için S, sesli alarm için ZİL tuşuna basınız.

 GÖSTERGELER
Power: Elektrik varsa yanar

Arm: Alarm aktifken yanar

Zonlar (1-8): Hangi zonun detektörü aktif olursa, ona ait led yanar.

PROGRAM YAPILMASI 
Telefon numaralarının kaydedilmesi: 
F2 > KAYIT NO (1-6 arası) > * >TELEFON NO > F2
Telefon numaralarının silinmesi: F2 > KAYIT NO (1-6 arası) > * > F2
Ses kaydının yapılması: F1 > 10 sn SES KAYDI > F1
Sesli alarmın kurulması: F3 > 1  > F3
Sessiz alarmin kurulması: F3 > 1  > F3
Siren çalma süresinin ayarlanması:   F3 > 3  > F3  > (1-20)  > F3
(Siren çalma süresini 1 ile 20 dakika arasında giriniz)
Tüm ayarların silinmesi: Önce F3'e sonra 4'e basınız. 
Bunu yaptığınızda tüm ayarlar ve telefon numaraları silinecektir.
Alarm kurulum gecikme süresi: F3 > 5  > F3  > (0-90)  > F3

Alarm kurulduktan, yazdığınız süre (0-90 saniye) sonunda aktif olur.
Alarm giriş gecikme süresi: F3 > 6  > F3  > (0-90)  > F3
Alarm sizi algıladıktan sonra, yazdığınız süre (0-90sn) içinde alarmı devre 
dışı bırakmanızı bekler. Bu sürede devre dışı bırakılmazsa siren çalar.
Telefon  hattı  kesildiğinde  alarmın  çalınması: F3 tuşuna  bastıktan 
sonra hat kesildiğinde alarm çalması için 7'ye, çalmaması için 8'e basınız.
Telefon şifresinin değiştirilmesi: F3 > 9  > F3  > ŞİFRE > F3
Şifre 4 haneli olmalıdır. Fabrika kurulum şifresi 1234 tür.

TELEFONLA KONTROL
 Herhangi bir sabit yada cep telefonuyla cihazın takılı olduğu 

telefonu arayın. 8 çaldırmadan sonra cihazdan “B-B” sesini 
duyacaksınız. 4 haneli şifrenizi giriniz.

 1'e basarsanız alarm aktif olur. 2'ye basarsanız alarm devre 
dışı  olur.  5'e  basarsanız  siren  çalır.  6'ya  basarsanız  siren 
susar.

 3'e basarsanız sesli, 4'e basarsanız sessiz alarm kurulur.
 Telefondan  7'ye  basarsanız  cihazın  bulunduğu  yerdeki 

sesleri  20  saniye  boyunca  dinlersiniz.  Bir  defa  daha  7'ye 
basarsanız 20 saniye daha dinlersiniz. Dinlemeyi durdurmak 
için 8'e basınız.

 9'a basarsanız alarm durur ve telefon kapanır.
 Alarm durumunda size telefon geldiğinde, şifreyi yazmadan 

yukarıdaki  tuşlara  basarak  3  ve  4  dışındaki  tüm  işlevleri 
yapabilirsiniz.

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


